
 

 

 



1 

 

  خالصه

ادامه    ی رو گذرونده برا  یکه دو سال سخت و پر از ناراحت  ی دختر  سو یگ

  ره یخونه فاصله بگ  ی ..تا هم از فضاادیاز مشهد به تهران م  لیتحص

  تش یاز شخص  یکنه...وجه  دایخودش و پ  یقیخود حق  یو هم به نوع

روز ها خاطر  به  و شا  یکه  گرفته  فاصله  کامال    یحت  دیگذشته ازش 

 ....است بهیباهاش غر

ه  ی م  یاتفاقات  ن ی ب  نی ا  در  به  ابتدا  در  چند  هر  که  وجه    چ یافته 

حال   ن یدر ع ی ول شهیهم م  ی باعث ناراحت ی و حت ستین ندشیخوشا

م با  شه،یسبب  خود  باز   یوراون  رفته  دست  از  نفس  به  اعتماد  و 

 یواکنش و عکس العمل   د یخودشو تو وجودش جا کنه..چون هر بار با

ب ها  مدت  که  بده  بروز  خودش  فراموش  وداز  شده    یبه  سپرده 

 یخوب بسته به بعض   یهست ول  یمن دختر عاقل   یبود...کاراکتر اصل 

که بسته    دید  دیخواه  یو دو دل  دیشک و ترد  یداستان ازش کل  ی جاها

نباشه.....در   یعیطب   ری اون قدر غ  دمیکه از سر گذرانده شا  یبه لحظات

  ی سپر  گر یکه کنار همد  ییکنار تمام حرص خوردن ها و غم ها  تینها

 ....خوش به انتظار شماست انیپا کی کرد  میخواه
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و ساک هاتون    د ی بش  ادهیپ  عتری هر چه سر  ونیخانم ها و آقا-

 ....دیو بردار

  ی باز شد .صدا  عیسر  میبلند و زمخت راننده چشم ها  ی صدا  با

م هم  به  را  ام  نداشته  اعصاب  بدجور  کلفتش  و  رگه    ی دو 

پشتختیر از  را  که   یصندل   ی..سرم  را  گردنم  و  کردم  جدا 

مالش دادم. چشمانم   یترق  تروقش در آمده بود کم  ی صدا

م شدت  ا  یبه  لحظه  .از  شدم   ی سوخت  اتوبوس  وارد  که 

 ه یثان  شانیبخوابم ...افکار پر  ایو    رمی آرام بگ  یقیدقا  منتوانست

همه    ینم  م یرها  ی ا آن  از  بعد  نشده  باورم  هم  کرد..هنوز 

اشم. هم چنان ترس را در تک تک  ب  دهیبه تهران رس  یچارگیب

ها م  مینفس  .حت  یحس  جلو  یگاه  یکنم  را   می رو  ی برزو 

کجا خانم سرتق برگرد اتاقت  "  د یگو  یشوم که م  یمتصور م

 ی و بَرم م  دیآ  یکردم پشت سرم م   یجا هم تصور م  نیتا هم "

جمله   ..هنوز  خانه  که   ی گرداند  نکردم  فراموش  را  اخرش 

راض"گفت اگه  نکن  م  یفکر  بر  سَرت  از  دست   یشدم 
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من هنوزم "...یکن  یمنو پشت سرت احساس م  شهیدارم..هم 

 ... کنم یفکر م

ن  ی آها- شما  با  مگه  پستمیخانم  من    ؟مگهیشینم   ادهی..چرا 

 ....یاالف شمام؟دو ساعته ما رو کاشت

آرام در جواب غر و لند راننده   ی دی انداختم و ببخش نییپا سر

خواست دوباره آن   یشدم ..دلم نم  ادهیپ  عیزمزمه کردم و سر

...از شاگرد سبزه رو و  چدیگوش خراشش در گوشم بپ  ی صدا

تحو را  کوچکم  چمدان  اندامش  سمت    لیالغر  به  و  گرفتم 

احساس    نالی ترم  یخروج بدنم  تمام  .در  غرب حرکت کردم 

.به محض خارج شدن چشمانم بود.  انینما  یو کوفتگ  یخستگ

آزاد برج  ب  ی به  کنارش  داشتم  دغدغه    یافتاد..چقدر دوست 

..شا بزنم  برا  ی روز  دیقدم  ا  یم  ایمه   میفرصتش   نکهیشد..با 

ا هفته  دو  پا  ی هنوز  ول  یباق  وریشهر  انیبه  و   یمانده  سوز 

..هفت    مبود..ساعتم را نگاه کرد   دهی چی در تنم پ  یبیعج   ی سرما

 ...داد یبح را نشان مص ی   قهیو پانزده دق
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م  آرام بر  قدم  چ  یآرام    ی تازگ  میبرا  نجایا  زیداشتم..همه 

  قی انجام داده بودم و از همان طر  ینترنتیداشت.ثبت نامم را ا

گرفتم.مد تاک  ونیخوابگاه  و  ها  بودم.اگر حرف  بهادر    د یعمو 

 ی دوره    ی گریداد که در شهر د  ینم  تیاو نبود،برزو رضا  ی ها

در   ی ارشد را بگذرانم. هر چند بعد از تمام آن اتفاق ها به نحو

 کنینمود...ل  ینم   یعمل انجام شده قرار گرفته بود و قلبا راض

 یم  یرا به خوب  ن یمخالفت با عمو را هم نداشت.بابا هم ا  ی ارای

دانست که دست به دامن عمو شد.برادر بزرگتر بود و حرفش  

  ی گذرد؟ ول  یبرزو چه م  دانستم در سر   ی.کاش ملی حجت فام

که دوستش    ی و کار کردن در رشته ا   لیخودم جز ادامه تحص 

دارم ه و  نم  زی چ  چیداشتم  وقفه    یدر سرم  دو   ی پروراندم. 

را پنبه کرد و برزو بدون   میکه افتاد تمام رشته ها  ی ساله ا

قد علم    میماجراها بداند باز هم جلوخودش را مقصر آن   نکهیا

 ..کرد و مانعم شد
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که در حقم کرد    ییشد فراموش کنم برزو را و جفا  یم  کاش

رها  یول و  است  برادرم  که  غ  ییافسوس  او  ممکن..به   ریاز 

و    ستادهیا  اهویبدون ه   ی دست فروش که کنار  ی فروشنده ا

رو  یخستگ  یاول صبح  نیهم و  آدرس   یم  شی از سر  بارد 

 ..دم یمترو را پرس ستگاهی ا نیتر کینزد

ندارم.زمان   دنیرس  ی برا  ی ا  عجله خوابگاه  هم   یبه  تصورش 

مکان که  بود  ول  یسخت  باشم  اتاقم  و  خانه  دلم    یجز  حاال 

 یی بدون هر گونه آشنا  یخلوت دائم  کیخواست،    یم  ییتنها

مرور زمان    دیکنم .شا  دای گمشده ام را پ  تیتا خودم را و هو

دختر    هماندوباره    دیشاو با خود ببرد.   دیخاطرات تلخم را بشو

زنده   ه  یشاداب  ی سر  که  امان    چیشوم  در  دستش  از  کجا 

اتاقم و پنجره اش که رو    ی نشده دلم برا  یچینبود...آخ!هنوز ه 

 ....به درخت بلوط بود تنگ شده 
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  د یجمعند.با  نجایکل تهران ا  ییچنان شلوغ است که گو  مترو

چمدان    نیشدم که چرا با ا  مانیکار پش  نیاول   ن یهم  میبگو

 ...نرفتم یهر چند کوچک با تاکس

که از بدنشان متصاعد   یعرق  ی سو و بو   کیمردم از    ی   همهمه

 ....باعث حالت تهوعم شده گرید ی شود از سو یم

خارج شدن به خرج   ی که برا  ی خوش پوش در اثر عجله ا  یزن

تا   دمیبه کمرم زد که از درد لبم را گز  ینا آرام  ی داد ،تنه  

ساده    یعذر خواه  کی   یوجدان حت  یآخم بلند نشود..ب  ی صدا

 ..هم نکرد

از سر اجبار    ی...پوفندیبر نگشت تا ال اقل شاهکارش را بب   اصال

گو  دمیکش دو  به  چشمانم  آغوش   ی و  در  که  افتاد  معصوم 

کالفه    تیجمع  نیکرد....انگار او هم از ا  یم  ی قرار   یمادرش ب

 .خواست اکنون در رختخوابش باشد یشده و دلش م 
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ا  ی تعداد زنان  نجایدست فروش  اندک  و  قُرُق کردند  که    یرا 

ندارد،با آن ها    ی تمام  شانیها  د یوقت خر  چیه  داستیازشان پ 

که مادرش    ی هم ظاهرا با وعده ا   زنند..کودک نا آرام  یچانه م

شکالت   خوردن  حال  در  و  گرفته  خواند،آرام  گوشش  در 

 ی خام خودم غرق بودم که که حواسم به صدا  االتیاست..در خ

 یکند،جلب م ی به دانشگاه تهران م دنیبلند گو که اعالم رس

 ....شود

  رون ی پراکنده خودم را به ب  تیجمع   ی هزار زحمت از البه ال  با

به    یتازه که به صورتم خورد،کم  ی .هوادمیکش از حالت دل 

نا هم سانم که راه خروج  ی ام را کم کرد.قدم ها یهم خوردگ

پ .با  یگرفته،نشان کم  شی را در  تر   ی قو  دیاز اضطراب دارد 

ترسو   افراد  ی برا  ییجا  شی شهر و آدم ها  نیکردم..ا  یعمل م

 شدم؟  فی ضع نقدری ا ینداشت.از ک

را بغل گرفته ام و   میایندارم که رو  من!هنوزم باور  ی خدا  آه

من راه   ی که جلو  یخانم نسبتا چاق  نیو ا  کمیبه او نزد  نقدریا
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راهنما  یم هدفم  به سمت  به    یکند.نم  یم  ییرود،مرا  دانم 

  ه یثان  نیمن ا  ای رود    یآرام راه م  نقدر یخاطر وزنش است که ا

را دارم    ی ا  رندهحس پ   جانیکنم.از ه  یها را کند احساس م

برا م  نیاول  ی که  پا  یبار  تا  باال  از  بار  بِپّرَد..چند    ن ییخواهد 

ناگهان   شد؟به یراه نفسم باز م  نگونهی.ا  دمیام را دست کش  نهیس

اتاق   ی جلو م  یدر  نظر  به  تازگ  دیرس   یکه  رنگ   یبه 

 .ستادیشده،ا

آن حک    ی رو  ۵۳۵آن افتاد که عدد    ی رو  ی به شماره    نگاهم

مادرانه لب   یداد و با لحن  رونیضرب ب  کی شده بود..نفسش را  

 زد 

 .اتاق شماست  نجایدخترم!ا دییبفرما-

که در پوست خودم   یبه در انداختم . در حال  ی سر سر   ینگاه

 .... دمیگنج ینم

 ..دونم  یشما رو نم یل یمن هنوز فام یممنونم.راست-
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 کرد  یهِن هِن م   هنوز

که به شما   ی خوابگاه.لطفا برگه ا  زم،مسئولیهستم عز  یاضیف-

با  یمقررات  نجای.ادی دادم و خوب مطالعه کن حتما   دی داره که 

 ...بشه تیرعا

نواخت. طول  یجواب  هنوز  در  به  که چند ضربه  بودم   ینداده 

شد.در   انیدر چارچوب نما  یکه دختر کم سن و سال  دینکش

آمد و   یو بور بودنش به چشم م  دیاز اندازه سف  شی نگاه اول ب

 ...داشتند  یخاص  یکه درخشندگ یچشمان

  ورا نیاز ا یاضیسالم خانم ف-

 ..آوردم براتون دیجان!مهمون جد میسالم مر-

 به من زد و ادامه داد  ی اشاره ا سپس

 ارشد امسال  انیاز دانشجو میخانم فخ-

به سمت   ی ز یتازه چ  ییگو را  باشد گردنش  آورده  به خاطر 

 همان دختر خم کرد 
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 کجا هستن؟  هیپس بق-

  ی است .دستش را برا  میبودم نامش مر  دهیکه حاال فهم  دختر 

به سمتم دراز کرد و همانطور جوابش را هم    ییخوشامد گو

 ..داد

 داشون ی پ  گهیهم آشپزخونه است.االنا د  ایسمانه رفته حمام.رو-

 ..شهیم

 سمت من چرخ خورد نگاهش   سپس

که واست فرش قرمز پهن   ی .انتطار نداری تو حتما خسته ا  ایب-

 ...میکن

به او داد و با لبخند از ما   یشینما  ی چشم غره ا  یاضیف  خانم

 ..دور شد 

چهار    ی بود.هر چند برا  ی اتاق نسبتا بزرگ و دل باز  خداروشکر

م نظر  به  تنگ  جا  هم  باز  آدم  تحمل    دیرس  ینفر  قابل  اما 

بود که وسط اتاق   ینکاتش همان آفتاب  نیاز مثبت تر  یکیبود.
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آرزو    یپنجره تخت  ریکرد.ز  یم  ییخودنما بودند که  گذاشته 

 ...کردم کاش مال من باشد

 ..زمزمه کرد ی انگار حرف نگاهم را خواند که فور میمر

...چون ما سه نفر جاهامون و مشخص  تخت مال خودته  نیا-

واسه گذاشتن    یتون  یهم م  شی از اون کمد کنار  ی. راستمیکرد

 ...یاستفاده کن التیوسا

کرد و   یهمان طور که اتاق را هم زمان جمع و جور م  سپس

 ...با خنده گفت دییپا یمن را م یچشم ریز

و با    گر ی همد  می اگه بخوا  نجا یه؟ایاسمت چ   یبگ   ی خوا  ینم-

 ...شهیسخت م یلیخ می صدا بزن یلیفام

م  یوقت حالت  ی حرف  داشت.جور  یزد صورتش  مزه  که   ی با 

 ..آورد یم میلب ها ی لبخند را نا خودآگاه به رو

 ....من گ-
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گفتن نامم باز کنم،در به شدت باز   ی خواستم دهانم را برا  تا

توجه به من شروع  یداخل آمد و ب  تیبا عصبان ی شد و دختر

 ....به نق زدن کرد

من استفاده نکنه،انگار گوش  ییهزار بار به الله گفتم از دمپا-

 بشه؟   شی تا حال  یچهار تا داد سرش بزن  دیشنوه، با  یهاش نم

 چشم غره داد  میمر

با اخالق و رفتارت آشنا- ال اقل    مییچه خبرته سمانه،ما که 

 ...مراعات کن دمونیدوست جد نیا ی جلو

  ی لب  ریکه انگار تازه متوجه من شده بود سالم آرام و ز  دختر

  دی باز توپ می داد و رو به مر

  گه یمن بخوره،د  لیاز وسا  یکی بار بهش بگو دستش به    نیا-

 ....کنم  یم چارش ی و ب  امیکوتاه نم

در    مینگفت.هر چقدر مر  ی زیچ   گریکرد و د  ینوچ نوچ  میمر

ول نشست  نظرم  به  مهربان  و  ساده  اول  بد   یبرخورد  سمانه 



13 

 

کس  بود.انگار  عنق  بد  و  قهر    یاخالق  با خودش  ها  سال  که 

دو نفر برداشتم و خواستم   نیا  لیو تحل  هیباشد.دست از تجز

 یبخوابم که نفر بعد هم با سرخوش  یلباس عوض کنم و کم

 ..وارد شد 

اتاق همان،هم  نظر  به  ی گر ید  یبه  که  رو  بود  خوانده   اینام 

 ...بودنش

ها..بب  ن یایب  نییبدو- املت  دی نی بچه  کردم   ی چه  درست 

 ....واستون

 به او سالم کردم  ستاده یلحظه چشمانش به من افتاد که ا هی

 دن؟یجد یسالم،من متوجه شما نشدم..هم اتاق  دیببخش-

  طنت یکرد ..با ش  دییو او با سر تا  دیپرس  میسوال را از مر  نیا

 ..هم اضافه کرد

م- آشنا  باهاش  داشتم  برهنه   ی واال  پا  شدم که سمانه خانم 

 وسط اتاق  دیپر
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 از رو نرفت میمر ی با خشم نگاهش کرد ول سمانه

بود؟چه رشته   یاسمت چ   ی.راستیکن  یحاال خودتم عادت م -

 ؟ ی کجا اومد ؟ازی قبول شد ی ا

  چشم و ابرو آمدند شیدو نفر هم زمان برا هر

نم  میمر  ی وا- ..چرا  تو  دست  نفس   ه یطرف    ی ذار  ی از 

بخور رو  صبحانه  ب  می بخوره..فعال  گفتن  وقت   یوگرافیواسه 

 ....هست

و مشغول پهن کردن سفره    دی پاش  ایبه رو  یطانیش  چشمک

لباس  میشد.مانتو به چوب  و  آوردم  در  کردم.هم    زانیآو   یرا 

ا که  گذشت  ذهنم  از  چشمانش    ن یزمان  رنگ  چقدر  دختر 

گرسنه    ادی! ز؟یعسل  ایزد    یمعلوم نبود به سبز م.اصال  باستیز

ول لقمه    ینبودم  چند  و  نشستم  احترام  پاس  کوچک    ی به 

و از    رمیبا خانه تماس بگ  عتریخواستم هر چه سر   ی.م  مگرفت
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هم به شدت خسته بودم و    یاوضاع آنجا مطلع شوم..از طرف

 ...خواست یخواب م یدلم اندک

 ست؟ یکه خوشمزه ن ؟نگوی خور  یچرا نم-

 ...نداشتم لی م ادیخوب بود،منتها من ز  یلینه اتفاقا خ-

همه ساکت بودن از عهده اش    نیبه حرف آمد..ظاهرا ا  میمر

 خارج بود 

 ..هیپس االن وقت معرف-

را صاف کرد وژست    شی را برداشت و صدا  شی رو  ی جلو  وانیل

 ... در بلندگو صحبت کردن گرفت 

در    یتاج بخت هستم که سال آخر کارشناس  میمر  نحانبیا-

بااتمیادب  ی رشته   در ضمن  و  اومدم  اراک  از  من   یبدون  دی. 

 رم ی گ یخودم  سر درد م یزنم که گاه  یحرف م  نقدریا

کرد. سمانه غر و لند   دنی بلند شروع به خند  ی با صدا  خودش

 د یکنان نال
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 ...ی دیو باز ادامه م یدون یخوبه که خودت م-

خ  بعد نوبت  بهم  که  بود  معرف  ی انرژ  یودش  را    ی خودش 

 اجبار بود ی تک تک حرکاتش صرفا از رو ییکند،گو

 یو حقوق م  یاز اصفهان. سال آخر کارشناس   یسمانه رفعت-

 ... خونم

  شد ا یرو  خیم نگاهم

اومدم.قراره ترم    ی ساالر   ایمنم رو- ارشد    کیاز نصف جهان 

 رو شروع کنم  ینیبال

کرده بودم خوشحال شدم    دایپ   یهم کالس  کی   نکهیدل از ا  در

  را از نظر گذراندم  یدور همگ کی و با گفتن خوشبختم 

و خوشحالم که با شماها    ام یهستم.از مشهد م  می فه  سویمنم گ-

رو مثل  منم  شدم.  ترم    ایآشنا  روانشناس  کیجون   ی ارشد 

 ...ام  ینیبال

 و با شوق من را بغل زد  دیکش یسوت بلبل میمر
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خدا جنسمون جور شد.با وجود دو تا روانشناس حتما    ی وا-

 ....شهی سمانه درمان م

نگاه پر از خشم سمانه را متوجه خودش   یو وقت  دیقاه خند  قاه

فرار گذاشت..او هم دنبالش کرد و در عرض چند    دید به  پا 

 کید.شاد و پر جنب و جوش بو  میرفتند. مر  رونیاز اتاق ب  هیثان

مرا   و  نداشت  قرار  و  آرام  م  ی ا  هیسا  ادیلحظه  خودم    ی از 

شد که در ذهنم   یم  ی دیمد  ی که مدت ها  ی ا  هیانداخت. سا

گندم   یداشت و پوست  ی بلند شد.قد بلند  ایمحو شده بود.رو

با آن چشمان درشت جذابش هر کس   یرا سحر م  یگون و 

را به سمت آشپزخانه م  لیکرد.همان طور که وسا برد   یها 

 انداخت  ی برگشت و به من نگاه دوستانه ا

 حس و حال االن نیهم  شی..منم چند روز پ ی کن یعادت م-

عادت کردم.هر چه   نجایا  ی به فضا  یچند روز گذشته،کم  در

اجبار تو را   یگاه  یشود ول  یخودم که نم  یباشد اتاق شخص

از آن سخت ترش را هم تاب    یوادار م  یطیبه شرا کند که 
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مامن آرامش    کی به    لیتبد  می که تازه داشت برا  نجای،ای اوریب

 .. زند و هنوز دلواپس است  یشد...مادر هر روز زنگ م یم

راحت کردم و به او گفتم فقط مراقب   ی را تا حدود  الشیخ

را که به خاطر عجله    لمیاز وسا  ی برزو باشد.ازش خواستم بخش

ب خود  همراه  بخش  می،برا  اورمینتوانستم  ..با  کند  از   یپست 

بچه ها هم خو گرفتم و نسبت به روز اول احساس    ی اخالق ها

قلق ها  ی بهتر دستم    تدرس  ش ی دارم...هر چند سمانه هنوز 

 ..امدهین

گاه   یگاه و  است  غمگ  یب  یخوشحال  گاه  نیاندازه   یو 

کم است.شا  ی چشمانش  را    لی دل   ی روز  دیمرطوب  رفتارش 

 ...بپرسم

که هنوز دست    ی خودم و افکار  ی روز ها نشسته ام پا  نیا  فعال

سر و    ایخول یشب ها به مانند مال  یاز سَرم بر نداشته اند.گاه

 ...کشانند یم  یشود و من را تا مرز خفگ یم  دایکله اشان پ
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ا  ر یدرگ   ادیز را    ی گذشته  آمدنش  وجود  به  دلم  که  شدم 

فقط   و  انگار  کینخواست  سهل  و  آتش   نیا  ی اشتباه  طور 

 ...ام  ندهیبه تمام حال و آ دیکش

خود درمانده ام   یرا از نو آغاز کنم ..حت  ز یداشتم همه چ  قصد

 ....را

رس  باالخره  فرا  به    دی روز کالس  خواب  نماز صبح  از  بعد  .از 

ن ا  امده یچشمانم  دلهره  گرفته    م یسراپا  نیریش  ی و  فرا  را 

  ک ی فقط به خوردن    یول  دیزحمت صبحانه را کش  میاست...مر

تلخ اکتفا کردم .سمانه قصد کرده بود روز اول را    ی چا  وانیل

. هر چند  مینکن  دارشیسپرده بود ب  شبیشرکت نکند و از د

ز  نقدریا صدا  و  نم   ادیسر  گمان  که  بتواند   یبود  کردم 

بخوابد..درست هم حدس زده بودم و او بعد از ربع ساعت با غر 

 شد   میآمد و باز مخاطبش مر  نیی از تخت پا  یطوالن  ی زدن ها

که    یهست  ی. مگه کالس اولیبار تو مثل آدم رفتار کن   هیشد  -

 ؟ی عجله دار  نقدریا
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 ...اورد یخم هم به ابرو ن شهیبه مانند هم میمر

.پدر ما رو اول صبح ها در  هیطور  نیاول هم   سمانه از روز  نیا-

  اصال رنگ نداره یکیمن  شی ....پاشو پاشو که حنات پ ارهیم

 می رفت.مر  یینثارش کرد و به سمت دستشو  ییبرو بابا  سمانه

 و با غرور لب زد   دیخند دیق یب

 ...کردم  دارش یب دیدید-

مانتو   نیآراسته تر باشم.در ب  شه یداشتم امروز از هم  دوست

 یی طال  ی آن با نوار ها  ی داشتم که رو  ی رنگ سورمه ا  کی  میها

.همان را با دیبخش  یخاص به آن م  ی شده بود و جلوه ا  نییتز

را برداشتم و همان    فمی. کدمی پوش  یشلوار مشک  کیمقنعه و  

 ..صدا زدم  را  ایکردم رو   یداخلش را چک م  اتیطور که محتو

 ..گهید میحاضرم بر من  -

 داخل شدن سمانه باز نتواست سکوت کند  دنیبا د میمر
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منظمه   ی از اون دانشجو ها  دهی نشون م  سویگ  ادینه،خوشم م-

  رنیبگ  ادیها ال اقل  یکاش بعض

 با چشم به سمانه اشاره کرد  و

در مورد    دی.بایساکت باش   قهیپنج دق  یتون  یبابا .نم  ریخفه بم-

  یاظهار نظر کن یهمه چ

  ی ذات   ی را به سمت من برگرداند و با خود پسند  ش یرو سپس

 اش زمزمه کرد 

 ی ساده دار  یلی..خیرو صورتت بکش  یدست  یخواست  یتو نم-

 ..ی ریم

 ....ستیکه ن یزم،عروس یدانشگاه عز  رمی دارم م-

سکوت   ی خواست باز اظهار فضل کند.دستم را به نشانه    میمر

  باال آوردم

 ....دیبعد تا شب باهم دعوا کن  م،یده ما براجازه ما ب-
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کش  ایرو  دست سر  دمیرا  ب  عی و  اتاق  .مسافت میزد  رونی از 

تا دانشگاه که حدود ده دق با هم   یم   ی ا  قهیخوابگاه  را  شد 

اول صبح را با لذت مهمان   ی . عطر هوامیکرد  یقدم زنان ط

نفس عم  میها  هیر با چند  و  به   قی کردم  بلند گوش سپردم 

 .زدند یبال م ی که اطرافمان با شاد ییگنجشک ها ی نوا

بار اول    ی خواستم برا  یهر وقت م  شهیداشتم .هم  یبیغر  حال

امروز    یکردم ول  یم  یوارد شوم احساس سر در گم  ییبه جا

 ی با ی ز  ی .فضادیبخش  یدر کنارم به من قوت قلب م  ایوجود رو

 ..نمود یتر جلوه م  بایز شهی دانشگاه تهران در نظرم از هم 

دانشکده    با ساختمان  به  را  خودمان    ی روانشناس  ی عجله 

وارد شوم    ریروز اول با تاخ  نی .دوست نداشتم از هم میرساند

ا چند  م  ی ایرو  نی.هر  خرده  من  به  مدام  خونسرد  و   ی آرام 

راهرو و او را در اواسط    میکالس گشت  ی گرفت.دنبال شماره  

از دانشجو   یدر را باز کردم .فقط تعداد کم  ی.به آراممیکرد  دایپ

حبس    نه یها سر کالس حاضر بودند و نبود استاد نفس در س
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  ن ی. انمی اول بنش  ف یخواست رد  ی شده ام را آزاد کرد.دلم م

شده   نهیبود که از همان سال اول دبستان در من نهاد  یعادت

 ..بود

م   هر برزو  و متلک   دیخند  یبه من م  یحساب   دیشن  یوقت 

 !آن سال ها   دیرس یکرد.چه دور به نظر م یبارانم م

ه  ییها  سال ها  چیکه  از حرف  دلخورم    شی کدام  و  ناراحت 

 دم یخند  یغش غش م  ش یکرد.در عوض من هم پا به پا  ینم

دادم که قصدش تنها شاد کردن من   یم  ی ل برادرو دل به د

 ..بود و بس

  ی گذاشتم و او هم ب  انی در م  ایام را با رو  یدرون  ی   خواسته

 ...رفتیدرنگ پذ

 ینفر آنجا نشسته بود که تمام حواسش معطوف گوش  کی  فقط

 ..بود لشیموبا
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ا  فتونی ک  ه؟چونیکس  ی جا  نجایا  د یسالم.ببخش-   نجا یو 

 ...فکر کردم دیگذاشت

 ...دیینه نه اصال..بفرما-

 ی. دختر سبزه رو و با نمکمیکردم و در کنار هم نشست  ی تشکر

توانستم بخوانم او هم چون   ی.از چهره اش م  دی رس  یبه نظر م

صورتش   ی از لبخند رو  یمن مشتاق شروع کالس است.طرح

  ی زی دانم چ  یدائم نگاهش بود..نم  ی دوخته شده بود و مشتر

  ف نگاهم متعجبش کرد که به حر  ایاز چشمانم متوجه شد  

 ..آمد

 و شما؟  تونییهستم ..خوشبختم از آشنا ی ری ام لوفریمن ن -

  ا ی به سمتش گرفتم و خودم و رو یدوست ی را به نشانه  دستم

اهل تهران    نیکردم.هم  یرا معرف ما  طور خاطر نشان کردم 

 .م یمان یو در خوابگاه م میستین
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 یه ها به من ثابت کردند در نگاه اول سمت کستجرب  نکهیا  با

نم .ول  یجلب  ها  ینم  یشوم  چه   لوفرین  اهیس  ی دانم چشم 

مرا طلسم خود کرده باشد ،مات طرز حرف   ییداشت که گو

 ..زدن و نوع برخوردش شدم 

انداخته امان با وروداستاد خاتمه پ   ی ها  صحبت   دا یتازه گل 

برگزار    ی کرد.تا ظهر دو کالس داشتم که هر دو خوب و عال

کش نشان  و  خط  به  البته  و  ترم   دی اسات  دنیشد  اول  در 

 لوفریاستاد کنسل شد..ن  امدنی گذشت.کالس عصرم به خاطر ن

 ی دور  ی قبل از بازگشت به خانه قول گرفت که فردا سه نفر

  من دچار همان   کنی. لرفتیدرنگ پذ  یب  ای.رومیدر شهر بزن

ها ب  ی استرس  و  م  یگاه  جانم  به  وقت  هر  که  شدم   یگاه 

 ..شد یروحم م ی نشست خوره 

 ی من بود،در آشپزخانه    ی که ناهار امروز بر عهده    ییآن جا  از

 ..سالن مشغول تدارکات غذا بودم ی انتها
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بزرگ  ی   آشپزخونه  به    یمشترک  که دختر ها هر گوشه اش 

 انینما  ی ادیمستقل شدن ز  نجایکردند.ا  یم  ییهنر نما  ینوع

اعتراف کنم    دیبا   ینبودم ول  ی بود.دختر تنبل و ناز و پرورده ا 

درس خواندن    ی ها با وجود مشغله    تیفعال  نیانجام ا  یگاه

 ..دیرس  یسخت به نظر م ی ادیز

خوب  یباش  ی خوابگاه  دیبا به  را  مادرت  زحمت  و  قدر   یتا 

 ..یبشناس

  ی در کمدت قرار م شده    دهیشسته و اتو کش  تیلباس ها  یوقت

گرم و مورد عالقه   ی و در همه حال غذا   شهی هم  ایو    رد،یگ

تمام   یشود..وقت یگذاشته م  تیرو  ی جلو  ینی ات به طرفه الع

دهند تا آرامش و سکوت را   یاهل خانه دست به دست هم م

 ..کنند  ایدرس خواندنت مه ی برا

گفتم    یخانه را ترک نم  نایقیداشتم    ی تر  یعی طب  طیشرا  اگر

حد و  یب ی ها ی زحمت ها و مهربان ادآوریاش  هیهر ثان نجای.ا

 ..حصرشان است 
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کو سبز   هوس کو  به  ها  بود  ی بچه  و من چون خودم افتاده 

اش   هیوافر مشغول ته  ی به آن دارم با عالقه    ی ادیز  ی عالقه  

 ..شدم

  ش ی ها  ی بود که به قول مامان فوت کوزه گر  ن یتالشم ا  تمام

 دم ی را شن  میمر ی کنم که صدا  تی رعا یرا به خوب

 ...خودشو کشت تی تو؟گوش ییکجا سویبابا گ ی ا-

بر م  مواد با گفتن االن    ی آماده شده را به دستش سپردم و 

 ....اتاق شدم یگردم راه

کالفه شده بود    یگوش  یدر پ  ی کنم سمانه هم از زنگ پ  فکر

 ..د یبا اخم نگاهم کرد و غر .چون

..گوشمون و برد  ی همراه خودت ببر  نو یا  ی ریهر جا م  شهینم-

 ....بابا
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اخالق  یم  گرید مدل  با  گفت  بودم.   یشد  گرفته  خو  اش 

شماره   ریز  یآرام  دیببخش به  کردن  نگاه  بدون  و  گفتم  لب 

 .جواب دادم عیسر

 دیبله بفرمائ-

 جان سویسالم گ-

پَر در آوردم. البد خدا هم دانسته    یمادر از خوشحال  ی صدا  با

 ..وافر لب زدم یرا کرده.با ذوق  شیبود که چقدر دلم هوا

 ؟حالتون چطوره؟بابا خوبه؟مامان نییشما-

 ....زنگ زدم بهت یلی و دلتنگ تو..خ  میما هم خوب -

 مامان آشپزخونه بودم.چه خبرا؟  دیببخش ی وا-

 مکث کرد  یکم

 ..... !راستش گفتم هم صدات و بشنوم و همیخبر سالمت-

 جانم به ترس نشست تمام
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 افتاده؟  یاتفاق-

 ....اتفاق که نه قربونت برم نگران نشو.فقط برزو-

 ....بشود  ی قرار بود طور  ایشده و    ی طور  یعنی اسمش    آوردن

  مامان؟ یبرزو چ-

 م نکردمعطل ادیز

  تهران ادیخواد ب یم-

باشم و االن   ستادهیا  خیاز    یکوه  ری حرفش وا رفتم. انگار ز  از

 ل یتحل  میسرم آوار شده باشد.تمام بدنم لرز گرفت و صدا  ی رو

 ...رفت

اصرار   اد؟چرایخواد ب  یچرا م  نجامیماه نشده ا  کیمن هنوز  -

 داره ارامشم و به هم بزنه؟ 

 د یحالش به خاطر من دگر گون شده بود.شا  ییهم گو  مادر

ول  داشت  م  ی جلو  یبغض  را  هنر  یخودش  که    ی گرفت. 

م  یبه خوب  شه یهم بر  پَسش  ها  یاز  روز  سخت   ی آمد.تمام 
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زن  کی گذرانده بودم..مادرم  شی دادن ها ی گذشته را با دلدار

ها آن  از  بود  محکم  و  م  ییسفت  مردانه    یکه  لقب  شود 

 ..اوردنیو خم به ابرو ن دنی کرد..جنگ ارشانرا نث دنی جنگ

چ- زمزمه    یواال  روزه  م   ی بگم؟چند  گه    یکنه.م  یاومدن 

  ی ها  تیچون حساس  یول  مینگ  ی زی نگرانته. البته گفت بهت چ

 ..یباش انی دونم خواستم در جر یتو رو م

نم  دمیفهم  ینم مدمیفهم  یاصال  چطور  کس  ی.  که   یشود 

مرا تباه کرد،االن نگران من شده باشد!قصدش حتما   یزندگ

ادامه تحص از من هست و مانع  المیآتو گرفتن   ز ی چ  ن ی. جز 

 ..دیرس یبه ذهنم نم ی گرید

 :خاطر مادر را آرام کنم گفتم نکهیا ی برا

 ..امی شما نگران نباش!من از پس خودم بر م -

ا  هر به  قلبا  هر   یحرف  نیچند  ما  نبودم.  معتقد  زدم  که 

و چه خوب که   میزد  یرا گول م  گریهمد  ی دونفرمان به نحو
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رو  یکس ا  ینم  ی گرید  ی به  تمام  که  م  نیآورد  تواند   یها 

 ..آرامش قبل از طوفان باشد

خداحافظ  ی ا  لحظه مادر  از  رو   یبعد  و  دراز    ی کرده  تختم 

رودمیکش و  سمانه  منظور  پر  نگاه  ول  ای.متوجه    توان  ی بودم 

 ...حرف زدن در من نبود

نبودم   قانهیدخترانه و رف  ی وقت ها هم اهل درد و دل ها  همان

ا به  برا   ییروز ها  نیچه برسد   ی خودم فرد  ی که خودم هم 

 ..شوم یمحسوب م بهیغر

با صدا  میمر  ن یح   نیهم  در و  اتاق شد  وارد  پر شوخ   ی هم 

 ...شروع کرد به حرف زدن یشگیهم

 چنار بزرگ در اومد  هیپام    ریخانم .ز  سویدستت درد نکنه گ-

.. 

 یو آشپزخانه و ناهار را به فراموش  میجا برخاستم. پاک مر  از

 دادم  ن ییسرم را پا یسپرده بودم..با حالت عذر خواه 
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 رفت به خدا   ادمیکامال -

من   ی تو دو بار به جا  دیجد  ی نداره به جاش تو هفته    بیع-

 ...غذا درست کن

ب  از لبخند  اصولش  و  ن  یادا  به   ی لبم نشست.سر  ی رو  یجا 

دادم.گو  ی معنا تکان  جنبه    ییموافقت  مشوشم   ی احوال 

  مه یلبخند نصفه و ن  نیا  دنیکرده بود که بعد از د  دایپ  یرونیب

 لب زد 

 ؟ ی ایم دهی شده؟به نظرم رنگ پر ی زیچ-

 من طعنه زد  ی به جا سمانه

  ناراحته ادیخواد ب یخانم داداشش م-

 بعد با پوزخند ادامه داد  و

  خدا شانس بده به آدم-

  ی راحت به نظر م  نقدریشدن ا  یاش شدم.قاض  رهیخ  مسکوتانه

سرم رد    ری .دستانم را از زدمیتختم دراز کش  ی رو   د؟مجدد یرس
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در هم   ی که ترک ها و شکاف ها  یکردم و نگاه بستم به سقف

شکاف ها   نیبود ا  دیانداخت. بع  یقلبم م  ادیبر همش من را  

 ی گر جایپر کرد قلب من که د  مانیرا هم بشود با گچ و س

  چیحک شده بود با ه   ش یکه رو  ی پر عمق  ی .خط هاخود داشت 

نم   یدرمان اگرفت    یآرام  نابخردانه هم شاک   نی.از   یقضاوت 

بود.البته او حق داشت .چه   ختهیبودم و هم اعصابم به هم ر

در حق تنها خواهرش کرده.    ییدانست برادر بزرگم چه جفا  یم

جهل    کیکه از سر    ار   ی و نه خانواده ا  دیفهم  یاو نه مرا م

 ..شبه به باد فنا رفت کیاش  یاحمقانه تمام خوش

 [18.02.21 10:23] 

 ۱۲_پارت#

سست  یکرخت  با پوش  یو  لباس  تر  تمام  چه   شب ی.د  دمیهر 

الح ن  ی ظه  چشمانم  به  سامدیخواب  دل  در  تا   یاهی.  شب 

زدم را در ذهنم    یبه برزو م  دی که با  یی صبح،بار ها حرف ها

 ... مرور کردم
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واقعا دلواپسم باشد و   دیبُردم که شا  یگمان م   نیچن  یگاه

ز بنا  ی..ولنمیبدب  ی ادیمن  من  با  دلم  و    ی ناسازگار  ی عقل 

اختالف    یداشتند..خدا نخواهد آن موقع را که شک و دو دل

 ی کل کل ها  نی...از ایمدع  شهی هم  ی دو تا  نی ا  انیم  ندازدیب

م  یشگیهم و درمانده  عاجز  آخر ح  یاشان  .دست  با    قزدم 

  دل؟ ایکدامشان بود؟عقل 

برا  دیشا بود  برزو م  کی  ی الزم  به  را    ی بار هم شده موضعم 

 توانستم؟ یم یعنیفهماندم.

 ....بدو صبحونه سویگ-

بود که فرمانش را مغزم    ی زیچ  نیاوضاع ،خوردن آخر  نیا  در

 کرد  یصادر م

رو  لیم- ترج  هی.  ای ندارم  دارم  تهوع   ی زی چ  دمیم  حی کم هم 

 ..نخورم

 باال داد  ضی را با اخم و غ  شیها ابرو
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 دختر  شهیکه نم  ی طور  نیا  ی نخورد   ی زیچ  شبمیتو  که د-

... 

 د یفراوان سر سفره پر لیبا م سمانه

 ....نیهم  شهیبه برادر و خانواده م ادیز ی عالقه -

جمله    نه نه  و  آم  ی پوزخندش  دور    زش ی طعنه  نظرم  از 

  ی عکس العمل   چ یه  ی برا  یو حال بدم رمق  یخستگ  ی.ولنماند

 .نبودم  یو مقابله به مثل  ی.هر چند اصوال آدم تالفذاشت    ینم

 د یو به سمت من چرخ نثارش کرد ی چشم غره ا  ایرو

 کالس؟  ی ایامروز ن ی خوا یم -

 نه یام را مرتب کردم و زل زدم به خودم در آ مقنعه

  ی کردم ول  یکار و م  نیاره ا  می نداشت  ی دیاگه با دکتر حم -

 ؟ ی جلسه اولش و فراموش کرد ی مگه حرف ها

زود تر رفته   مینگفت.فکر کنم مر  ی زیچ  گریتکان داد و د  ی سر

آمد. اصال    یبه چشم م  ی ادیاش ز  یخال  ی . جادمش یبود که ند
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من    ش یها  واریاتاق و د   نیاگر او و طبع شوخ گونه اش نبود ا

اش هم    یمعمول  ی دختر حرف ها  نی.ادندیبلع  یرا در خود م

تزر جا  همه  به  نشاط  و  بود   خوبکرد...بودنش    یم  قی روح 

 ..خوب یلیخ

 [19.02.21 09:59] 

 ۱۳_پارت#

  ا ی . رومیزد  رونی شانه ام مرتب کردم و به اتفاق ب  ی را رو  فمیک

مراسم تولد داشتند    شب یکه د یاتاق بغل  ی از بچه ها  زی ر  کی

.ا  یم تا   نقدریا  نکهیگفت  ،کردند  و بکوب  بزن  و  سر و صدا 

د  چارهیب   یاضیف  ی صدا من  بودند.  درآورده  اتاق    شبیرا  در 

  د یزدم. شا  یم  م از شب در محوطه قد  ینمانده بودم و تا پاس

 ...حک نشده بود ادمیدر  ی زی خاطر چ  نیبه ا

 ....دخترا نیسی سو؟وایا؟گیرو-
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آمد،به عقب   یکه درست از پشت سرمان م  لوفرین  ی صدا  با

زد در کنارمان    یکه ناله کنان حرف م  کهی. او در حالمیبرگشت

 راه افتاد 

روز - ا  ی هر  با  حم  نیکه  م  م یدار  ی دیدکتر  رعشه   ی من 

..از اون طرفم پدرم در اومد هیبس که بد اخالق و جد  رم،ازیگ

 ....کردم  دایپارک پ   ی تا امروز جا

 تر رو به آسمان لب زد  زانیاو ی بعد با لب و لوچه ا و

 ...ستیامروز ،روز من ن ایخدا-

که متوجه شدم توجه چند   ی بلند سر داد .جور  ی قهقهه ا  ایرو

شر کالس    ی خصوصا همان گروه سه نفره  نفر به ما جلب شد.

که بارِمان کردند    ی. به خاطر حرفنندینش  یآخر م  شهیکه هم 

 دمی چرخ ایبه سمت رو ظیبا غ

برد- خبرته؟آبرومونو  چه   ی دی...ندی چه  دوستاش  و  مجد 

  انداختند؟ یمتلک
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 ..شانه انداخت یالیخ یب با

زنه و از ترس    یهم حرف تو رو م  لویدست خودم نبود..آخه ن-

 اومده کالس 

 دینه چندان آرام به پشت کتفش کوب ی ضربه ا لوفرین

.خانم  ا یآخر ترم رو  نمتیب  ی!میشجاع  نقدریبه تو که ا  نیآفر-

.. 

و به سمت کالس   میدست از کل کل کردن برداشت   باالخره 

از من جلو تر بودند و هم چنان سر به   یکم.ان ها  میروانه شد

  ادم یآن    ک یبه تاسف تکان دادم و    ی گذاشتند.سر  یسر هم م

نکردم. با عجله دستم را درون    لنت یهمراهم را سا  یافتاد گوش

 ...شد یچ دمیبردم که آن را بردارم که نفهم فمیک

 ......خانمممممم..چه خبرته ی او-

 ..الن به طرفم برگشتند کل س میمحکم پسر روبه رو ادیفر با
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      جناب مجد هم وارد شد  بله

 [19.02.21 10:13] 

 ۱۴_پارت#

عقب گرد کردند    لوفریو ن  ایچشم متوجه شدم رو  ی گوشه    از

آقا شر کالس بود نه از آن مدل پسر    نیو به سمتم آمدند. ا

که   ییکه اهل چاقو و زد و خورد باشد ها ..نه...از آن ها  ییها

.چون آن وقت در  یفتیهمان بهتر است با او دهن به دهن ن

  کی ..دهد  یبارزش را نشانت م ی خود نمونه  یکالم و بد دهن 

را تمام   نیمثالش..ا  یاز نوع ب  ی غرور و خودخواه  ی اسطوره  

اش    ی پسند  دانستند.در کنار تمام غرور و خود  یدانشکده م

 ق ی ادب و نا ال  یب   اریدانست بس  یم  گران ید  ی که خود را سوا 

 ....داد یهم نشان م

 ....الزمه انگار  نکی ...چشمات عیبا توام...مگه الل-

 ....دی از پسر ها دستش را کش  یکی
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  میبر ایب نا یس الیخ یب-

  را جدا کرد و باز صدا در گلو انداخت ش یضرب بازو با

...بر و بر هم  نی زم  خته یزده تموم برگه ها رو ر  ی نیب  یمگه نم-

 ...کنه ینگاه م

کردم آرامشم رو   یحال سع  نی در ع  ی بودم ول  ده یترس   یکم

که قرار بود   ی نا گفته ا  ی حفظ کنم ..آمدن برزو و حرف ها

بود..در اصل دهان    ختهیبِهَمَم ر  یرد و بدل شود حساب  نمانیب

ا با  گذاشتن  دهان  نم  نیبه  خودم  حد  در  هم  را   ی پسر 

را   هابود....خم شدم که برگه    فتادهیهم ن  ی.اتفاق خاصدمید

 ..جمع کنم که مانع شد

نه انگار الل هم    یول  ی ..فکر کردم کوریالزم نکرده دست بزن-

 ...ی هست

 طاقت مداخله کرد  یب لوفرین
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خبر - آقاچه  ر   ی ته  برگه  تا  چهار   ی   هیال.   ختهیمجد...حاال 

 ..اوزون که سوراخ نشده

باز سکوت   یمخ بود ول  ی رو  ی ادیادبانه اش ز  یب  ی هه    هه

 ..داشت حیکردن ترج

  نه یبود و بعد به س دهی زحمت جمع کردن برگه ها را کش ایرو

  اش کوباند

  ها یکور ها طرف ی نکن با دسته  فکر

که    یبا آمدن استاد و نگاه چپ  ی ول دمیحرفش را نفهم  منظور

 ..تمام ماند مهیبه ازدحام راهرو انداخت بحث ن 

  

 مجد _نایس#

 [20.02.21 07:22] 

 ۱۵_پارت#
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شد.به    یم  دایپ   یخال  ی شلوغ بود که به زور جا  نقدر یا  سلف

و    رونیب  ی داد ،ناهارمان را در فضا  شنهادیپ  ای رو  لیدل   نیهم

ب  ک ی  ریز امان    دیدرخت  دانشکده  مجنون که درست پشت 

 ..میقرار داشت،بخور 

کرد و    یم  ی در قلب آسمان دلبر  شهیبه مانند هم   دیخورش

 ..بود زیی اصال انگار نه انگار که پا...دیرس یبه نظر م یهوا عال

 .زد  یبود و غر م ی مجد کفر  نای هنوز هم از دست س لوفرین

  ه ی ..فکر کرده ک  واریخواست سَرشو بکوبم به د  یدلم م  نقدریا-

 ..ینگفت  یچیدلش خواست بارت کرد ..تو هم ه  یواقعا ؟هر چ

  درون دستم زدم چیبه ساندو یکوچک گاز

 ق یآدم ال  نیا  یدون  یشوکه شدم..بعدم تو خودت م  شتریمن ب-

 .....عادتشه قشقرق به پا کنه ستیجواب دادن ن

واکنش   ی وافق نبود چون فورم  میهم با حرف ها ی لیخ ظاهرا 

 نشان داد 
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شناسمش.   یم  یمغروره...از ترم اول کارشناس  ی ادیدرسته ز-

  ی پدرش چند سال   دمی پدر و مادرش هر دو پزشکن. البته شن

کرده...به زور    سی شرکت واردات و صادرات دارو تاس  ک ی  شهیم

م  ها درس  ن  یاون  دانشگاه  و  اهل کتاب  و گرنه   ست یخونه 

اسات با  رفتارشو  پوش  ای  ؟ی د یند  د ی.مگه  لباس    دن یطرز 

 ...مسخرشو

 نمیمانده بود بنش  نمیرا نداشتم ..هم  هودهیبحث ب  نیا  کشش

  بت از خود مچکر اظهار نظر کنم کیو در مورد 

 .... ...ولش کن تموم شد و رفتلوفریشو ن الیخ یب-

خورد،با    ی موقع ساکت بود و فقط ناهار ش را م  نیکه تا ا  ایرو

 به حرف آمد   ی حرص آشکار

اون از خوابگاه  کنه.  یبا کارهاش اعصاب آدم و خورد م  سویگ-

نم  رو  ا   دهیکه جواب سمانه  ا  نمیو  وقتیکی  نیاز  تو   ی.آخه 

 ؟  ی ریگ یگردن م یواسه چ  ی بهش نخورد
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  دمیمتعجبانه پرس ینگاه با

 داد؟ ی م یچه معن ی زد  که بهش یاون حرف یراست-

 خم کرد  ی را کم  گردنش

،د- گفتن  ها  بچه  رو   دنیچون  ها  برگه  عمد  از  که خودش 

و فکر    ی بود اصال متوجه نشد  ن یی. تو هم چون سرت پاختهیر

 ....ی خودت باعثش بود ی کرد

 ی رفتار کودکانه اش را نم  نیا   لیباز ماند..دل  رت یاز ح   دهانم

 ... دمیفهم

از مادرش اجازه گرفت که    لوفریاز تمام شدن کالس ها،ن  بعد

حالم از صبح   ی.متوجه گرفتگ شام را با ما و در خوابگاه بخورد

آمدن برزو را هم گفته    ی سر بسته ماجرا  ایبود و به گمانم رو

 ...بود

  ی و خستگ  رمیفرصت خواستم که دوش بگ  دنیمحض رس  به

و منسجم کردن    ییتنها  ی. دلم کممیام را بشو  یروح  ی ها
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بگذارم    شانیتنها  ادیبود ز  یمعرفت  ی.بخواست  یافکار م را م

 ....دوش سرد اکتفا کردم کی پس به گرفتن 

 [20.02.21 07:35] 

 ۱۶_پارت#

سرش گذاشته    ی مزه اش ،اتاق را رو   یب  ی با جوک ها  میمر

  ی با ربط و ب  ی همه هم قاه قاه به حرف ها   نکهیا  ب یبود و عج

شاد تر به نظر    شه یسمانه هم از هم  ی. حتدندیخند   یربطش م

 .. دیرس یم

 د یباشه ...عروس مجلسمون کم بود که اونم رس تیبه به عاف-

  ..گن گل مجلس خنگ خدا نه عروس مجلس یم -

  تکان داد و با کرشمه افزود  ایرو ی را با ناز برا سرش

 ی نم  فیک  ی نجوری خنگ خدا نبود که شما ا  نیخوب اگه ا -

 ...ده یشما بد عنق ها آفر ی ..خدا مخصوصا منو برادیکرد
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سنگ تمام گذاشته بودند ،از تخمه و   لوفریخاطر حضور ن  به

 ... لیو آج  ینیریو دم نوش و ش ی تا چا ری بگ  وهیپفک و م

را از اتاق    ینیری و ش  لیآج  نیا  "در گوشم گفت    میچند مر  هر

.البته  "کش رفته و من چقدر از دستش حرص خوردم  یبغل

  ی پ  ی هم نداشت .چون او در هر حال جز خنده ها  ی ا  دهیفا

دانم   ینبود،نم  یاتاق بغل  نیداد.اصال اگر ا  ینم  یجواب  یدر پ

ن خوابگاه  یدر ا  ی زی آورد؟کال هر چ  یرا از کجا م  شیسوژه ها

  ی ق بغلاتا   نینشات گرفته از هم  ییطور ها  کی افتاد    یاتفاق م

 ....بود

با  یخوب  شب توانستم بخش  د یبود و  از فکر و   یاعتراف کنم 

 ل یعالرغم م  لوفریموقت بسپارم. ن  یرا به فراموش  میها  الیخ

کرد   یباطن رفتن  عزم  را  اش  شب  داشت  دوست  چند  هر 

رفتن را   حای مادرش ترج  ییبه خاطر تنها  یکنارمان بماند ول

که    دش  ی،پدرش سال ها م. آن جور که به ما گفته بود  دیبرگز

 گر یهر شش ماه همد  دیکردو شا  یخدمت م  یران  یدر کشت
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بود که من فقط    ی .مادرش هم معلم بازنشسته ادند ید  یرا م

  ی همان به من ثابت کرد زن  یبرخورد کوتاه با او داشتم ول   کی

مهربان از  پر  ها  ایدن  کی و    یاست  در    ی رنگ  ی تجربه  که 

 .. باداروز م  ی محفوظ دارد برا نشیآست

و    کیتار  ی . به حدستمیرا نگر  رونی کنار دستم ب  ی پنجره    از

به    ییوقت آسمان رنگ نور و روشنا  چیبود که انگار ه   یظلمان

  یکیتار  ن یدر دل ا  ی ستاره ا  چی خودش نگرفته است...امشب ه

نم  قیعم  ی ها چشم  خستگ  یبه  از   یم  یخورد...چشمانم 

 دیما  نیبه ا  نی ریش  ی سوخت .به خودم وعده دادم ،وعده ها

 ...است ی که فردا روز بهتر

 [21.02.21 15:51] 

 ۱۷_پارت#

اسم   دنیو با د  دمیزنگ تلفن همراهم از خواب پر  ی صدا  از

رو بر  نما  ی برزو  وصل   ریالس  عیسر  ش یصفحه  را  تماس 

 ....باشد ی کردم..دوست نداشتم دستش بهانه ا
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 سالم داداش -

  سالم-

با من   ییآشنا  چیه  ییروح بود.گو  یهنوز هم سرد و ب  شیصدا

 ..زند یحرف م ی ا  بهی ندارد و از سر اجبار با غر

الودگ  از صوت   چیه  یدانم ول  یترس ،نم  ایبود    یسر خواب 

خارج نشد و منتظر شدم تا خودش به حرف    میاز گلو  ی گرید

 ....دیآ

خوام تا دو    یاالن م  یتهران ..ول  دمیآخر وقت رس  شبیمن د-

 ...دنبالت  امی..اماده باش م نمتی بب  گهیساعت د

  لب زدم یمن کنان و به سخت من

 ....آخه من امروز کالس دا-

 ...دی توپ زی تحکم آم یحرفم تمام شود و با لحن نگذاشت

 ..من واجب تره سو،کاریگ تسیمهم ن-
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با   ی صدا و  بودم  زد..شوکه  زنگ  در گوشم  تلفن  قطع شدن 

تلخ...مدام افکار   یلی.تلخ بود خرا فرو دادم   میزحمت آب گلو 

 ی که گوشه    یموقع  یداد..اشک ب  یمنفور در سرم جوالن م

 ن یتر  یچشمم النه کرده بود را پس زدم و با زحمت دم دست

 ...،تن زدم دمیرا که د  ییمانتو

چ  یم  دلم هر  از  قبل  بگ   ی زیخواست  کم  رمیدوش  از   یتا 

 ستادن یا  ی نداشتم برا  یجان  یالتهاب درونم کاسته شود  ول 

ر به  اکتفا    ختنی ؛پس  صورتم  به  سرد  آب  مشت  چند 

شدم تا بتوانم راحت تر جمله   یبه خودم مسلط م   دیکردم....با

 .. را بازگو کنم میها

 نیبه کالس بعد از ظهرم برسم .بنابر ا  دیبود شا  نیا  تصورم

تخت به انتظار برزو   ی را در کوله ام چپاندم و رو  میجزوه ها  

داد که   یاجازه را م  ن یماندم...نبودن بچه ها در اتاق به من ا

دادم    یوار تکان م  کیستریرا ه  میپا  کی...ابدیافکار م سامان  
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شما عقربه  به  بودم  دوخته  چشم  رو  رو  کوچک    ی ساعت 

  !گذشت یدور م  نقدریکه ا بی..عجوارید

 [21.02.21 16:08] 

 ۱۸_پارت#

  رونی از خوابگاه ب  عیام افتاد .سر  یگوش  ی که بر رو  یتک زنگ  با

 میپا  ی جلو  نی داد که ماش  یصبح را نشان م  ۱۱زدم.ساعتم  

 ... ترمز زد

و تالش کردم با آرامش سوار شوم...بافت   دمیکش  یقیعم  نفس

ش  قهی ج  یرنگ  ی ر ی هفت  همراه  بود   دهیپوش  یمشک  نیبه 

زده بود..مثل   ی رو به باال و خامه ا   شهیبه مانند هم   شیوموها

 ...خوش پوش و مرتب شهیهم

اول احساس کردم چقدر دلتنگش هستم ..در دل    ی   هیثان  در

شد همانند سابق به آغوشش بپرم و بوسه   یآرزو کردم ،کاش م

شود که    ی بارانش کنم و او هم به مانند هر وقت از دستم کفر
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  یی شد و تنها هجا  ی نم  یکرده ام ...ول  سیچرا صورتش را خ

 ..آرام سالمم بود  ی که از حنجره ام برخواست آوا

 م؟یشده بود  بهیهمه غر نی ا یاز ک قیدق

 .تکان داد و راه افتاد ی متریلیرا م  سرش

  بابا و مامان خوب بودن؟-

 ...خورد  یچرخ م شیپنجه ها  انیدر م نیماش فرمان

واست فرستادن   ل یو وسا یخوراک ی سر هیاره چرا بد باشن...-

  که صندوق عقبه

 ی ..اشتباه فاحش  دم یکردم و به سمتش چرخ یلب  ریز ی تشکر

شود    یشده را م  رانیو  ی رابطه    نیکردم ا  یبود که گمان م

  دلسوزانه مخاطبش قرار دادم  یدوباره سر و سامان داد ..با لحن

 خوبه؟  تیو کاسب ؟کاریخودت خوب-

ز  با پوزخند  و  برگشت  سمتم  به  جانبش  به  حق    ی ادینگاه 

 ..کامم نشست انیتلخش م
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 ...بود ی،عال ی بود مایما هم چنان کنار ناگه ش-

دلم   چیام افتادم ..ه  چاره ی انداختم و به جان لب ب  نییرا پا  سرم

آدم نحس را بشنوم..پدرم    نیاول کار اسم ا  نیخواست هم  ینم

مغزم    ی در آمده بود تا فراموشش کنم و بِسپُرمش آن ته ته ها

  ش یکردم که خوشبختانه خودش پ  یبحث را عوض م  دی..با

 ...کرد  یدست

 مایبودم از ن  یکه نه راض  یدون  ی..خودت بهتر مسویگ  نیبب-

  ی ...اگر اصرار ها ی ایو نه دوست داشتم به تهران ب  یجدا بش

 یتن نم  ی خواسته ا  نیوقت به چن  چیر و بابا نبود هعمو بهاد

  شه یاومد و حاال هم نم  ش یپ  میباطن  لیعالرغم م  یدادم ول

 .....کرد..اما   شیکار

اش بود و   یشگیعادت هم  نی..ادیرا عقب کش  شیموها  کالفه

  شه یاما ها که هم  ن یکرد ..امان از ا  یم  ی ته دلم را خال  ن یهم

  ه یسا  میکه بر چهره و صدا  یمشکل ساز بودند....با درد و غم 

 ..انداخته بود زمزمه کردم 
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 داداش؟ یاما چ-

  دور چرخاند  کیرا   فرمانش

و هم   میخور  ی.هم ناهار م   میرستوران بر   کی بهتره که به  -

 ....میزن  یحرف م

 [21.02.21 16:26] 

 ۱۹_پارت#

خ  دنی رس  تا و  فکر  هزار  نظر  مورد  رستوران  سرم    ال یبه  از 

 ... دی رس  یبه نظر م یگذشت...برزو هم انگار عصب

و    دم ید  یفرمان م  ی مشت شده اش را رو  ی انگشت ها  یگاه

 ...کرد یم  یخال نیپدال گاز ماش ی خشمش را رو یگاه

و موها  انیم  انیدستانش م  مدام بود   ش یصورت  در گردش 

  زان یبر م   شیحالت ها  نیزد و تمام ا  یم  ی..چشمانش به سرخ

 ...افزود  یم میدلهره ها
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را باال و   شیخواهد تا حرف ها  یدانستم او هم فرصت م  یم

 ی گفتنش برا  یزد وقت   یم  ادیدر مغزم فر  یکس  یکند ول  نییپا

من چگونه خواهد    ی برا  دنشیسخت است ،شن   نقدریخودش ا

ا انگ سک  ن یبود؟از    ی به مشامم نم   یخوب  ی ،بو ها  ز یوت وهم 

با صدا  میبود  ری چقدر در مس  دمیخورد...نفهم   که برزو    ی که 

 ی آمدم و با فاصله    رونیب  نیداد ،از ماش   یشدن م  ادهیخبر پ

شدم   یکم نظرش  مورد  رستوران  سالن  وارد  سرش  پشت 

 ی آبشار مصنوع  ی در حال پخش بود و صدا  یمی مال  یقی...موس

ا گوشه  م  یم  ییخودنما  ی که  جال  را  ،روح  داد..اگر    یکرد 

لذت را از   تیگذاشتم قطعا نها  ی پا م  نجایبه ا  ی بهتر  طیشرا

 .. بردم یم طیمحنیا

  ی کمتر  تیکه جمع  م یباال رفت  ی خودش به طبقه    شنهادیپ  به

بودند.هم آمده  گرد  م  ی جاها  شهیآنجا  را  خلوت  و    ی دنج 

ا  فتاده یو ظاهرا هنوز از سرش ن  د یپسند   ن یتر  ی بود...گوشه 

 ..از او آنجا نشستم تیقسمت سالن را نشانم داد و من به تبع
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 ؟ی خور یم یغذا چ-

نذاشته پس به    میبرا  یلیم  دنیاضطراب شن   میبگو  نتوانستم

زدم ...سفارش   هیام تک   یکنه به صندل  ینم  یناچار با گفتن فرق

و    چییداد و بعد از گذاشتن سو  چه یپلو با ماه   یدو دست باقال

..با دیاش چسب  یصندل   یاو هم به پشت  زیم  ی اش رو  یگوش

..مد  رهیبه چشمانم خ  میتفاوت که مستق  نیا ها بود   تشد 

  ی سوی..باز هم ،همان گ  میبه هم نگاه نکرده بود  ق یعم  نقدریا

 ی تنها برادرش لک زد ..برا   دنیبه آغوش کش   ی درونم دلش برا 

بود و کس  یحام  شهی که هم  یهمان نگاه   یام  نداشت  جرات 

بچگانه که   ی حرف ها  ن یبار سر هم  کیحواله ام کند..  یچپ

رو روبه  بود،جور  یی پسر  زده  من  به  که    ی امان  زد  کتکش 

شد..به خاطر من    دهیکش  مارستانینوا کارش به ب  یطفلک ب

گفت:غصه نخور    دیام را د  هیگر  یوقت  یخورد ول  یلیاز بابا س

داشت.ول  که یکوچ  یآبج رو  ارزشش  تو  از    ک یاز    یمراقبت 

که   ی؟ از وقت  یدانم از ک   یمعرفت شد..نم  یبه بعد ب  یزمان
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من اما هنوز همان     ؟نه قبل تر از آن  ا یکرد؟    شی رها  دایش

..پس چرا  دیطلب  یرا م  تشیبودم که دلم حما  ی دختر بچه ا

. 

 ...سرد شد غذا ؟ ییکجا سویگ-

غرق فکر و گذشته ها بودم که متوجه آمدن غذا نشده   نقدریا

از    ی اثر  گر ی درشت صورتش که نگاه کردم د  ی بودم...به دو گو

 ...نبود هیمحبت کم رنگ اول ان

 [21.02.21 16:39] 

 ۲۰_پارت#

  ی رفتم..نم  یو من هم چنان راه م  کیتار  کیبود.تار  کیتار  هوا

  ی م  هیشهرم ..؟ چشمانم از زور گر  نیا  ی االن کجا  قیدانم دق

  ی که حت  نیکوه سنگ  کیشده بود به    لیسوخت و سرم تبد

 ... توانستم تکانش بدهم ینم
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رمق  در پاها  ی بدنم  و  م  م ینبود  گز  گز  سرما  و  درد    ی از 

و   بارها  خورد..نم  د یشا  ایکردند..تلفنم  زنگ  بار   ی هزاران 

د بب  یحت  گر یخواستم  را  را    شی صدا  ایو    نمی اسمش 

را در حقم تمام کرده بود   ی بشنوم...امروز تمام و کمال برادر

بر    میهر چند اندک از گلو  ییآوا  یهم بچه ها بودند ول  دی..شا

رعد و برق دلم    ی خواست.اسمان بارانش گرفته بود و صدا  ینم

از صبح نخورده بودم    ی زیکرد..چ  یآشوب م  ش ی از پ  شی را پ

  میبرا  ایرفت و دن  یم  جیباال آمدن داشت..سرم گ  لیدلم م  یول

 اهیرفت ..س یاهی دفعه چشمانم س کیچرخ و فلک شده بود ..

 ..دمینفهم ی زیچ  گری مطلق و د

  نیایخانم پرستار چشم هاشو باز کرد ب-

هر چه به مغزم فشار   یدادم ول  یم  صی را تشخ  لوفرین  ی صدا

کند...صحنه ها    یچکار م  نجا یا   دم یفهم  ی آوردم، کمتر م  یم

شد،و   مانیشد ..با برزو بودم ،دعوا  یدر ذهنم رد م  یکی  یکی

 ....هیو گر یکی و تار ابانیزدم و بعد هم خ رونیاز رستوران ب



58 

 

 با خودت دختر؟  ی کرد ره؟چکاری نم جیحالت بهتره؟سرت گ-

 ..پوش مشغول فشار گرفتنم شد  دیسف  یتارم زن  دیپشت د  از

بهم   یسرت اومده...من که وقت  ییقربونت برم ...چه بال  سویگ-

 ...زنگ زدن نصف عمر شدم

..زبانم خشک زدی کرد و حرف م  یم  هیبه مانند بچه ها گر  لوفرین

  ستادهیا  جاک یتکه چوب که صاف  کیشده بود ،مثل 

خودم داغون تر از    ی دهم ول  نشیخواست تسک  ی..دلم مباشد

 ..حرف ها بودم نیا

ربع   همان تا  گفتن  با  و  کرد  را هم چک  سِرم  پرستار  خانم 

 ....رفت رونی تمومه از اتاق ب گهیساعت د

 [22.02.21 12:32] 

 ۲۱_پارت#

را به سمتم   شی تشکر تکان داد و رو  ی به معنا  ی سر  لوفرین

 ...برگرداند 
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بار    ن یاول  ی کرد.برا  یچشمانش محبت و عاطفه تراوش م  از

ا که  خواست  ..کم   ی دلم  داشتم  خواهر  به    یکاش  را  خودم 

آمد   یاز قعر چاه در م  ییکه گو  ییو با صدا  دمی سمت باال کش 

 دم یپرس

 درآوردم؟  نجایسر از ا ی من چطور-

 ..کرد  فیکرد شروع به تعر  یطور که دستم را نوازش م   همان

به    یهر چ  ای..با رومینگران شد  ی ومدیامروز که اصال کالس ن-

گفت چون قرار به اومدن    ایرو..ی ندادجواب    میزنگ زد   تیگوش

 یوقت   ی...ولستیو حواست به ساعت ن   یبرادرت بوده البد با اون

ساعت   نگشت  ۸مجدد  بر  هنوز  گفت  و  زد  زنگ  من    یبه 

 ی هم برا  اردلواپست شدم...راستش دروغ چرا چند تا فحش آبد

 ....کردم بتینص تیفکر یب نیا

بهم زنگ زد و مشخصات تو رو    یتو خانم  ی با شماره    نکه یا  تا

..من ظاهرا نفر    یو از حال رفت  ی گوشه افتاد  ه یداد و گفت  
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منو   ی شماره    ی بودم که باهات تماس داشتم و اونم فور   ی آخر

 ...گرفته بود

 ..قبل هنوز گرفته بود یساعت  ی  هیاز زور بغض و گر شیصدا

شدم ،فقط از مامانم کمک خواستم که   ی چه حال  یدون  ینم-

کردن نداشتم ..از اون خانم   ی..اصال توان رانندگ ادیاهم بهمر

 ..م یبمونه تا ما برس شتی هم خواهش کردم پ

در کمپوت   دیکش  ی اش را باال م  ینیشد و همان طور که ب  بلند

قسمت از آن را به چنگال زد و سمتم    کیآناناس را باز کرد و  

 ...گرفت

البته اون خانمه گفت اگر   ؟یچقدر افت فشار داشت  یدون  یم-

  زده یدادم حتما به اورژانس زنگ م یجواب نم

 ...زل زدم  شی چشم ها انیقدرشناسانه به م ینگاه با

 ....لویتو و مادرت شدم ن  ی شرمنده -

 ....اش جا خوش کرد یشانیپ انیم  یتصنع یاخم
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حال   نیشد به ا  ی؟فقط بگو بدونم چ  هیچه حرف  نی..اوونهید-

 ؟ی و روز افتاد

 م یگلو  ی گوشه    کی ماند و آب دهانم فرو نرفته    میدر گلو  صدا

  حانه یوق   شنهادی گفتم؟ از برادرم و پ  یم  دیجا خوش کرد...چه با

با    یامروز شک دارم نسبت  ی که با حرف ها  یاش ؟ از هم خون

روز حس کردم من بار ها مرده بودم ...و ام   م؟ی هم داشته باش

 گر یکه د  یکرد..جان  ا قصد جانم ر  لیبار عزرائ  نیهزارم   ی برا

 .... نداشت یجان

 [22.02.21 12:56] 

 ۲۲_پارت#

بود و   میپنجه ها  انیمشت شده م  دیسف  ی من به ملحفه    نگاه

در اتاق   نیح  نیمن..در هم  ی به رو  لوفرین  ی نگاه پر از دلسوز

 ..جلو آمد ییباز شد و مادرش با خوش رو

 زم؟ یحالت بهتره عز -
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 ...شدم زیخ مین میاز جا  متواضعانه

 .......به زحمتتون انداختم امشب ی ریخانم ام  دیمنو ببخش-

  جا گرفت  ش یلب ها ی رو  یپر رنگ لبخند

دم    ارمیو ب  نیماش   رمیگذشت ...من م  ر یخداروشکر که به خ-

صحبت کردم امشب    یاضیوقته با خانم ف  رید  گهیدر..االن که د

به   ی دی ...افتخار مشهیداره صبح م  گهی ..البته دی ما باش ش ی و پ

 ما؟

 ..دیارامم به گوشش رس  ی افتاد و زمزمه    نییوار سرم پا  خجل

 ...ه یچه حرف نی ا دیدار ار یاخت-

 لوفر یاست...ن  رانیسرش و  ی رو  ایرا داشتم که دن  یکس  احساس

نزد  یکه گوش داد،  به دستم  را  برزو    ۱۰به    ک یام  از  تماس 

 ی.ولدهد..   حیتوض  شتریب  دیبا  نکهیبر ا  یمبن  ییها   امیداشتم و پ 

  ح ی،مگر تشر  یرت یغ  یمانده بود؟ب  یهم باق  ی شتریمگر حرف ب

  کردن داشت؟
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توانستم   یم  دیسوخت و ند  یهنوز م   هیاز فرط گر  چشمانم

 ....است دنیقابل د ری غ یصورتم از سرخ میبگو

پشت   ک ی  ی جلو  نیماش   ستادنیا  با از  را  ،سرم    ی ساختمان 

  وار یشدم...د  ادهی پ   نیاز ماش  لوفریجدا کردم و با کمک ن  یصندل

شده بود   دهیپوش ینییتز  دیسف ی خانه کامال با سنگ ها  ی ها

رو به   ییشد...پله ها  یم  لیخانه به دو قسمت تشک  ی ..ورود

جاست   انمحل سکونتشان هم  دیرس  یباال داشت که به نظر م

  ی م  ن ییپهن و مختصر که به سمت پا  ی تعداد پله ها  کیو  

 ....دیشا نیرزم ی ز هیشب ی زیرفت ..چ

کرد پر از درخت   یقسمت ها را مجزا م  نیکه ا  ییبایز  اط یح

اول   ی و مرتب که در وهله    کی ش  ی و گل شب بو بود و سالن

  ی کد بانو بودن خانم خانه به چشم م  ی ا  نندهی در چشم هر ب

 ...آمد
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کنم...به   یرختخواب تو پهن م  لوفر یجان ؟من تو اتاق ن   سویگ-

و بهتره زودتر استراحت    یداشت  ی امروز ،روز سخت  اد ینظر م 

 ...یکن

 ..شد ادامه داد یهمان طور که دور م و

 ی رو خونه    نجایپس راحت باش و ا  دیفردا هم کالس ندار-

 ...دت بدونخو

  ن یتختش بخوابم که قبول نکردم..هم   ی اصرار داشت رو  لوفرین

 دم یدراز کش   نیزم  ی بود....رو  یاز مزاحمت به نظرم کاف   زانیم

و   درست  نفسم  هم  ..هنوز  دوختم  چشم  اتاقش  سقف  به  و 

آتش   ی آمد ...انگار با هر دم و بازدم گلوله ها  ی باال نم  یحساب

  دا یسرخم هو  اندر چشم  زیکرد...چه چ  یام خانه م  نهیس  انیم

 ..را به حرف آورد  لوفریبود که ن

ا  سویگ- کن...چرا  نگاه  خور  نقدریمنو    ؟چرا یکن  یم  ی خود 

شده   یدونم چ  ی نم  ؟ی ریگ  یسخت م   نقدریو تو ا   یهمه چ
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 ن یا  دی..نباادیم  ش ی پ  ی تو هر خانواده ا  ی بحث و دلخور  یول

 ....تو رو از پا بندازه ..که ایچ

ا  ی ا  هیگر تا  جر  نجایکه  به  بودم  کرده  کنترلش    ان یسخت 

. انداختم  بغلش  در  را  خودم  و  شدم   ده یبر  دهیبرافتاد...بلند 

 ...دم ینال

  گه یگذروندم..د  یسخت  ی ...من روز هالوین  یدون  ینم  ی چیتو ه-

ه باش  ر یفکرم درگ   گهیخواد د  یطاقت تکرارش و ندارم ...دلم نم 

 ...شهر و غربت نیها پناه آوردم به ا  زیچ نی ..اصال واسه هم

اشک  با قطره  ر  یهر  نوا شد   لوفری..ن  ختم ی که  هم  با من  هم 

ب که  بود  خوب  سبک    دینپرس  شتری..چقدر  فقط  گذاشت  و 

  د ی حرف ها با  ی گاه  یدانستم مورد اعتماد است ول  یشوم...م

مجدد   یبخواه  نکهیخودت هم چال شود چه برسد به ا  ی برا

شانه    ی رمق رو  یسرم ب  یطوالن  ی....مدت زمانیکن  شیبازگو

که    ییزد ..از هر جا  یحرف م  م یبرا  ی بود ..او از هر در  شیاه

م اول  یاجازه  تالطم  آن  ذهنم  باشد...افتاب   هیداد  نداشته  را 
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اتا  نشیطلوع کرده بود و خانمانه دامن پر چ ق پهن  را کف 

 ....کرده بود که حس کردم آرام تر شده ام

  

 اول_فصل_انیپا#

 [23.02.21 06:52] 

 ۲۳_پارت#

و تالشم  یسع تی از آن ماجرا ها گذشته بود.نها ی هفته ا کی

بود که سرم را با درس و کتاب    نیحالم ا  ی غلبه بر بد   ی برا

 ...گرم کنم 

  ی آمد،برزو حرف  یهم که با خانه داشتم به نظر م  ییتماس ها  با

دادم سکوت کنم   حیبه من نزده..منم ترج  شنهادشیدر مورد پ 

موجبات آزار پدر و مادرم را فراهم نکنم ...امروز    نیاز ا  ش یو ب

ام  ی جمعه بود..دوست داشتم به خاطر زحمت ها   ی ریخانم 

متوجه شد    یوقتهر چند کوچک از او به عمل آورم..  ی تشکر
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ناهار وعده امان    ی ،برا  میقصد سر زدن به آن ها را دار  ایبا رو

 ...با اصرار فراوان دنبالمان آمد  لوفریگرفت و ن

 ه یبه زدن   یمهمون ی بر ی خوا یهر وقت م  شهی تو هم سویگ-

 ؟ی طور نیحاال ا ای؟ یکن یرژ کم رنگ بسنده م   هیکِرم و 

..معنا  ی کنجکاو  باز بود  کرده  گل  همه   نیا  ی سمانه 

 .. دمیفهم یموضوع را نم نیا ی رو  تشیحساس

  راحت ترم...چطور مگه؟ ی طور نیا-

 ...را به سمت باال تاب داد شی ابرو ی تا کی

هر جور دلت خواست    یتون  یو م   ی آخه هم از خانوادت دور-

 .....بگم ی چطور  نکهیو هم ا یکن شی و آرا یلباس بپوش

 ...دیصحبتمان دو انیپا برهنه م  میمر

نداره مثل   اجیهم خوشگله.. احت  ی طور  نیخانم ما هم  سویگ-

 ...نه یآ ی شما دو ساعت بره جلو

  بلند شد یحرص سمانه
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 من زشتم؟ یعنی ه؟ یمنظورت چ -

جدال مسخره ادامه   نیگرفتم ،تا شب ا  یرا نم  شانیجلو  اگر

ا  یم  دایپ که  خدا  اعصاب   نیکرد..به  ها   ی م  نیفوالد  یبحث 

 ....دو تا، تمام و کمال از آن بهره داشتند نیخواست و ا

 ست ینمهممن  ی سمانه ،برا   نی...ببدی بچه ها لطفا تمومش کن -

نه...من واسه خودم حد    ایکنم    یم  یتنها زندگ  نجای االن دارم ا

ها ب  ییو حدود  اون  در  مکان  و  زمان  که  ..من رهی تاث  یدارم 

قابل    ریغ  ی اصال مسئله    نیدوست دارم و ا  شتریرو ب  یسادگ

  قه یو سل  لیبا م  سبمتنا  یروزها هم هر کس  نی ...استین  یفهم

 ...کنه یاش پوشش و انتخاب م

م  به ..رو  دیرس   ینظر  نشده  قانع  ا  ایاصال  از    مچه ین  ن یهم 

خسته شده بود که با دندان قروچه    یطوالن  ی اختالف نظر ها 

 کرد  میصدا

 ....دم در  دهیرس لوی.ن..گهید ایب-
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خداحافظ  بعد دلچسب  یاز  چندان  ب  ینه  ها  بچه   رون یاز 

کنم    رشی نبود که بخواهم خودم را درگ  یمهم  ی ..مسئله  میزد

  ی بحث ها   نیداشتم که ا  ی مهم تر  ی فکر  ی مشغله ها  نقدری...ا

 ....آمد یبا سمانه اصال به چشمم نم ی شگی هم یلفظ

 [23.02.21 07:19] 

 ۲۴_پارت#

ن  ر یمس   در که    لوفریاز  گل    ی فروش  ی نیریش   کیخواستم  و 

 یکنم ..ناراض  دی مادرش خر  ی تا من برا   ستدیخوب با   یفروش

نداشت..حرف   رشیهم جز پذ  ی خوب چاره ا   یسر تکان داد ول 

 ...کرد یوجه قانعم نم چینکردن به ه دیبر خر یمبن شیها

رو  ازدهیهنوز    ساعت که  بود  ا  ی نشده  قهوه  خوش   ی مبل 

بود نشسته  اشان  خانه  گلمیدوخت  سبد  از  که   ی..مادرش 

بس  دهی د  هی ته  شیبرا م  اریبودم  و  گفت که   یخوشحال شد 

 ی باغچه    کی  شهی است و دوست داشته هم  اهیعاشق گل و گ 
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م  یخانگ هنوز  چند  باشد...هر  موکولش    سری داشته  و  نشده 

 ...لوفریپدر ن  یکردند به بعد از بازنشستگ

 ی   قهیآکنده از آرامش و صد البته پر از سل  یی در فضا  ناهار

  میکرد  زی صرف شد .ظرف ها را به کمک بچه ها تم  ی ریخانم ام

ماش در  قول  میدیچ  ییظرفشو  نیو  به  سامان  ی و  و  به   یسر 

داد چامی آشپزخانه  بود  ی مرحله    یی..اوردن  رو  آخر   ا یکه 

 ...دیزحمتش را کش 

بود- من  مهمان  گردن   یول   د یشماها  افتاد  ها  زحمت  تمام 

 ..خودتون

 ..را صاف کردم  میجا به جا شدم و صدا  میدر جا یکم

مزاحمتدینگ   ی جور  نیا- خاطر  ،به  شب  اون  از  که   ی...من 

برا ا  ی ناخواسته  کن  جاد یشما  هستم..باور  شرمنده   د ی کردم، 

 ....من  ی ریخانم ام

 .. صورتم گرفت ی خنده دستش را جلو با
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و   ی اریاز اون شب ب  یخواد اسم  یدلم نم  گهی صبرکن!اوال د-

کن  ی حت  ای فکر  فرنگ . یبهش  من  روسهی ..دوما..اسم  و    ای..تو 

  ی فرق   چیه   لوفریبا ن  د ی..باور کن دی دوست دارم با من راحت باش

 ..دیواسم ندار

  ی بزرگ  ینیریصدا ش  ،پریناگهان  ت یمیصم  نیخوشحال از ا  ایرو

 ...از ظرف برداشت

  سیپس با اجازه خاله فرنگ -

دوم را هم در    ین یریرا مقابلم گرفت و خودش ش  سی د  سپس

 ...دهان گذاشت 

خ- ا   هیعال   یلیدستپختتون  چرا  موندم  چاق   لوفرین  نی..من 

 ....شهینم

ا  لوفرین رفت و با کوسن مبل به جانش   شیبرا  ی چشم غره 

ها به صورت  را دوختم  ا  ی افتاد...نگاهم  کودک    نیشادشان. 

م که  گاه  یدرون  نم  یگفتند،  که  کارها  کرد..خاله    یچه 
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و بعد سرش را    دیکودکانه اشان خند  ی ها  یبه شوخ  سی فرنگ

 یم  ی گرید  ی را رو  شیپاکیبه سمتم چرخاند...همان طور که  

 ...کرد یجمله اش را مزه مزه م نداخت،ا

ترسم از دستم    یم  یبدم ول  شنهادیپ  هیخواد بهت    یدلم م-

  یدلخور بش

چا  یچشمان  با فنجان  شده  رو  میهول  و    زیم  ی را  گذاشتم 

 ...منتظر شدم تا ادامه دهد

نگرانت هستم   قایکه من عم  یخواد صادقانه باور کن   یدلم م-

دونم تا از تو محافظت    یخودم م  ی   فهیمادرت وظ  ابیو در غ

ا  ایدر مورد رو  یکنم ..حت کنه...حال   یمورد صدق م  نی هم 

چشمم   ی لحظه هم از جلو  کی  ی که اون شب داشت  یمشوش

  تمداش   لوفر یهم که از ن  ییخوره و با پرس و جوها  یتکون نم

...حالت و ی دینرس  یهفته هم ،هنوز به ثبات روح  کی  نیدر ا

ها   یم سال  تموم  مختلف    ییفهمم....در  مدارس  معلم  که 

که   دمید  یرو م  یدانش آموزانم درد و غم  ی بودم،تو چشم ها
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 ی تو خونه کرده ..تو دختر احساس  ی در چشم ها  نشیاالن ع 

 ی ارد  یاگر مشکل  دهی..به نظرت وقتش نرس  یهست  یو مهربون

 ؟ینفر صحبت کن کی در موردش با 

توا  احساس را  تعجب  و  داشتم...هم خجالت  هم  با  مان 

اطراف  یب  نقدر ینکه،ایا که  بودم  هم    انمیفکر  و  کنم  متاثر  را 

 ی حرف دل خودم را م  قایشده بود که دق  دای پ   ی،کس  نکهیا

  ی که چند روز بد جور خُره شده بود و مغزم را م   ی زد...فکر

 ..خواستم  ی..فقط فرد مورد اعتمادش را مدیکاو

و   نیام  کیکه شاگرد من بودند..من و به عنوان    ییدختر ها -

م پ  دندید  یدوست  دلشون  راز  از  بردار  شم یو    ی م   ی پرده 

خوب  دیکردند..شا ول  یمشاور  شنوا  ینبودم   یخوب  ی گوش 

  ست ین  نیداشتم...البته سو تفاهم نشه برات،منظور من اصال ا

 ونه ت  یمتخصص م  هیصحبت کردن با    ی..ولیکه با ما حرف بزن

 .. کت کنهقطعا کم

 ...درمانده ام ثابت شد ی چهره  ی رو  لوفرین نگاه
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 یبهت معرف  یشناسم اگه دوست داشت   یرو م  ی من چند نفر -

 ...کنم یم

ا  نگاه شرا  ی قدرشناسانه  در  و  انداختم  ها  آن  که    یطیبه 

را در حفره ها  به   یچشمانم حس م  ی جوشش اشک  کردم 

 نی چن   ن یلب به تشکر باز کردم...چه خوب بود که خدا ا  یسخت

سجده   شی برا  دیرا سر راهم قرار داده بود ..با  یمهربان  ی آدم ها

 .....آوردم یشکر به جا م  ی 

 [24.02.21 06:49] 

 ۲۵_پارت#

،رو  در انتظار  بزرگ  راحت  یصندل  ی سالن  و   یچرم  نشستم 

اجازه   منش  ی منتظر  خانم  حم  یورود  دکتر  مطب   ی د یبه 

بررس ن  ییها  یشدم...با  رو  لوفریکه  متوجه    ایو  دادند،  انجام 

سه بار حضور    ی هفته ا  ک ینیکل   ن یاستاد خودمان در ا  میشد

بود   لیوقت گرفتند و قرار شد اگر بابا م  میدارد..خودشان برا

همان استاد    ی د ی،آن را مرتب ادامه دهم..از آن جا که دکتر حم
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 ی بود،استرس و نگران   ت یشخص  ی ها  هیدرس نظر  ری سخت گ

  میدست و پاها ط یمح  نیبا او روبه رو شدن ،آن هم در ا  ی برا

  ی که نامم را برا  یخانم منش  ی با صدا  یکرد ؛ول  یرا شل م

برا شدم  خواند،متوجه  شدن    ر ید  یکم  یمانیپش  ی داخل 

تشکر تکان دادم و بعد از نواختن چند    ی به معنا  ی شده....سر

 ...ضربه به در،وارد شدم

 سالم استاد -

چشم    ی را از رو  نکشیع  دنمیسرش را باال آورد و با د  یآرام  به

  ی ول  دیشد در نگاهش د  یتعجب را م  ی کنار زد ..مقدار  شیها

 ....هم چنان ابهت خود را حفظ کرده بود

 .دیی..بفرما میبه به خانم فه  -

  لیبا انواع وسا  ییبایکه به ز  یبزرگ   زی کنار م  یصندل   نیاول  ی رو

باز  نییتز  یچوب بود ،نشستم.اتاق بزرگ و دل  بود و   ی شده 

جالب   ی بو نم  یعطر  را  اسمش  فضا  یکه  در  اتاق   ی دانستم 
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و حسن    یشمعدان  ی آغشته بود..تمام اطراف آن هم با گلدان ها

روح و تنم   هب  بی عج  یآرامش  نی آراسته شده بودند و ا  وسفی

 ..کرد  یم ق یتزر

به    یامروز ربط  دار ید  دوارمیاد؟امیاز من بر م  یخوب،چه کمک-

 .....کالس و درس

 ....به حرف آمدم عیسر

استاد....راستش..من..برا- اصال  نه  شما    ی نه  خدمت  مشاوره 

 ......دم یرس

  ی تیموقع  نیقورت دادم.تا االن در چن  یدهانم را به سخت  آب

....دکتر نمود.  یدشوار م   میبرا  ط یبودم و حاال شرا  فتاده ین  ر یگ

  ی و صندل  زیسمت م  نیاش بلند شد و در ا  ی از پشت صندل

 ن یی خودم را جمع و جور کردم و سرم پا  یمقابلم نشست..کم

بود که از حجم   هدرونم شد  شیاستاد متوجه تشو  ییافتاد....گو

 ....کاست   تشیجد



77 

 

دوست و مشاور توام. .ستمین  استاد تو  گهیمن در حال حاضر د-

شروع کن و با من راحت باش...من   ی که دوست دار  یی از هر جا

 .....آماده ام

خودش رفته بود.رفتار و لحنش نرم   یدکتر در جلد اصل  انگار

ا  ی هم فضا   دیداد.شا  یتر نشان م و دانشگاه  طور    ن یکالس 

مقدار  یم  جابیا که  چاشن  ی کرد  و   یجذبه  اعمال  تمام 

کند..ول من    یشخص  یحرکاتش  مقابل  حاضر  حال  در  که 

کرد،نه آن استاد    ینگاه م  مینشسته بود و منتظر به چشم ها

ا کالس    ی و جد  یعصبان  شهیهم  ی ساله    ی پنجاه و خورده 

چهره    رییکرد با تغ  یم  یدکتر مهربان بود که سع  کی،بلکه  

توانستم   یاش من را به آرامش و حرف زدن دعوت کند...نم

 نقدریتمام تالشم را کردم ....ا  ی منسجم حرف بزنم ول  یلیخ

،انگار هم  یاتفاق ها در ذهنم رژه م  یواقع االن در    نیرفت 

 ....وقوع بود الح

 [24.02.21 07:12] 
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 ۲۶_پارت#

هم سن و   ی بودم .مثل تمام دختر ها  یسال آخر کارشناس-

خونه   ی زلزله    ی..به نوعزهی سالم پر از جنب و جوش و با انگ

در خانه    ی زینبودم ،چ  یشدم...به قول پدرم وقت  یمحسوب م

چهار نفره که هر کدام    ی خانواده    کیآمد..  یکم به حساب م

  عتر یسرخواست هر چه    یداد..دلم م  یم  ی گرید   ی جانش را برا

 ک ی..داشتن  شی اشتم براارشد بشوم..برنامه ها د   ی وارد دوره  

اختصاص  افراد    یمطب  به  کردن  کمک  تکرار    ی آرزو  کی و 

گونه به نظر   ایرو  یکم  دی.شاام بود.  ی، از زمان نوجوان  یشدن

برا  ی ول  دیرس  یم صبح  خود  تا  شب  م  شیهر   ینقشه 

برنامه ردمیکش با  را  به پالنش  م  ی زی..پالن  .در    رفتم  یجلو 

 ی م  ری کارش گ  یی و هر جا  یشده بودم زبانزد. هر کس  لیفام

  ی م   شی و هر چه توان داشتم برا  دمیرس  یافتاد به دادش م

همه   سال  ی گذاشتم..با  و  سن  شده   د یسف  شی ر  ی کم 

 لیرا در فام   گاهشیکه جا  دیخند  یم  یبه شوخ  میبودم..عمو
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اقرار م بعد  ام و  انداخته   ینوعکرد که در کالمم    یبه خطر 

م سحر  را  مقابلم  طرف  که  مادرم   یجادوست  و  کند.پدر 

م  زه ی انگ  نیشتریب به من  باالتر  یرا  و  را   نی دادند  ها  اعتماد 

م ه  ینثارم  زندگ  یمشکل خاص  چیکردند.  .در   یدر  نداشتم 

شب که در    کی  نکهینبود. تا ا  یواقع از من خوشبخت تر کس 

به اتاق    ادرمشدم بر  یا آماده مامتحان فرد  ی اتاقم بودم و برا

 .آمد 

 ...داداش ی دیتو چرا هنوز نخواب-

  ن ی باهات حرف بزنم..ا یدر مورد موضوع دیبره. با یخوابم نم-

 ..یبه داد برادرت برس دیبار با

 ..بهتر از تو یبهتر ...ک نی از ا ی زیچه چ-

نه   شهیبه گونه اش زدم..برعکس هم  یمحکم  ی و بوسه    دمیپر

  ت ی تنها خوشحال نشد و قربان صدقه ام نرفت ..بلکه با عصبان

 د یبه من توپ
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رو بذار کنار و خوب به حرفام    ی مسخره باز  قهیدق  هی  سویگ-

 ...گوش کن

به   اوردم،چونیخودم ن  ی به رو  یول   دمیعکس العملش رنج  از

  د یکش  شیابه موه  یطبق عادت دستبود.  ختهیشدت به هم ر

 ....به من نگاه کند شروع به حرف زدن کرد نکهیو بدون ا

  ی برم. اصال لعنت   شی مدته مجبورم کرده به خواستگار  هی  دایش-

..هر چ  یحرف به کتش نم ن  یم  یره   ستی گم االن وقتش 

کرده    چارمیبفهمه .  یفهمه که نم  ی،من آه در بساط ندارم..نم

  می..هر روز با هم بحث دار

م  شیصدا باال  راه    یداشت  به  کرد  شروع  و  شد  .بلند  رفت 

 زد  یخودش حرف م ی رفتن..انگار داشت برا

سال ازش وقت خواستم که خودم و جمع و    کیمن فقط  -

  ی نکنم برا  یکرده که اگه اقدام  دم یبار تهد  نی ا  ی جور کنم ول

 ....کنه ی ولم م  شهیهم
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هم همان    دایعمران بود. با ش  یارشد مهندس  ی دانشجو  برزو

بود آشنا شده  دانشگاه  در  و  بجا  و  مادرم کم  و  در    شی .پدر 

ول   انیجر ا  یبودند  آتش   نیاز  ظاهر  به  هم    نی عشق  آن  که 

گفت   ی از سمت برزو بود ،من فقط خبر داشتم...راست م  شتر یب

که   شی پا  ر یز  نی از همان ماش  ر ینبود و غ  شتری دانشجو ب  کی

نداشت..به طور پاره وقت    ی زیهنوز اقساطش تمام نشده بود،چ

خصوص  کیدر   ول   یشرکت  داشت  دست  در  پروژه   یچند 

  ی که دختر  دای ش   اجاتی درآمدش آن قدر ها نبود تا بتواند احت

که با او مالقات    ی بلند پرواز بود را برآورده کند..همان چند بار

ه برادرم هم گفتم ..بدشو  ینم  یبودم به کم راض   دهیداشتم فهم

شنود و چشمش    یبه قول معروف آدم عاشق گوشش نم  ی.ول

 .....ندیب ینم

 [25.02.21 09:57] 

 ۲۷_پارت#
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  دنش ید  یمدل  نیسوزاند. طاقت ا  یاالن برزو جگرم را م  حال

 ...برآمدم ی را نداشتم پس از سر دلدار

من باهاش حرف  ی خوا یبرزو جان ،داداش من آروم باش .م-

 بزنم؟

 ...دمیپر میگفت که از جا ینه محکم  چنان

 ی ..از وقتگهیآدم د  هی..اصال شده  شهینم  شی گم حرف حال  یم -

از اروپا اومده جواب من و   زشی همه چ  یب  ی پسر خاله    نیا

 ... دونم یکرده م  شیی..پسره هوادهیم ونیدر م یکیهم 

را در    شیمقابلم نشست و مستاصل چشم ها  عیدفعه سر  کی

 ..حدقه چرخاند

کم    هیو بفروشم و    نمیخوام ماش  یکردم..م  ییفکر ها  هیمن  -

بابا قرض بگ از  با    رمیهم  نفر شراکت کنم..دست دست   هیو 

حرف بابا رو   دی...از اولش هم نبا سوی دَمش گ یکنم از دست م 

همون   دی...بای رفتم سرباز   یم  سانسیکردم و بعد ل  یگوش م
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خوندم پول    نکه م   ی شدم..تو رشته ا  یموقع وارد بازار کار م

دوستم   هیخوام    ی..مستین همون  با  زنانه  پوشاک  فروشگاه 

 ....افتتاح کنم ..االن نون تو کار آزاده

خ  یچشمان  با بهش  شده  ها  رهیگرد  .حرف  بودم    ی شده 

  ی هر عمل  اریختچنان به من شوک وارد کرده بود که ا   دشیجد

پا و اون پا کردن با    نیا  یکرد...بعد از لَخت  یرا از من سلب م 

 ..زد ادامه داد   یکه در چشمانش دو دو م ییها   یوجود نگران

 زشی ...تو دختر عزیخوام با بابا حرف بزن  ی! مخواهر من  نیبب-

دلم   یعنیتونم..  یو حرفت براش معتبره...من خودم نم  یهست

 ...بشه دهیکش  یاحترام یخواد کار به ب ینم

 ....هم چنان باز مانده بود دهانم

  ی نم  گهیخوام از دانشگاه انصراف بدم..د  یمن،...چطور بگم....م -

 ...خوام عمرم تلف بشه

 دم ی نال  یدرماندگ با
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فهمم ..تو   ینم  ؟منی ؟انصراف بد  یگ  یم  ی دار  یمعلومه چ-

 چت شده امشب؟

 د یکوب شیهازانو  ی با مشت به رو محکم

زد  ای  یفهم  ینم  سویگ- و  م  ی خودت  حماقت؟  گم    یبه 

 ..ره یداره از دستم م میزندگ

رفت..حت  میصدا باال  خودش  مانند  نبود   یبه  حواسم  اصال 

 ....شوند  داریممکن است بابا و مامان ب

 داست؟ یتو فقط ش یزندگ-

خواندن گذاشته بودم را پرتاب کرد    ی تختم برا  ی که رو  یکتاب

 د یو غر

 ...ستی توش ن یچی من که ه ی  ندهیلعنت به من و آ-

 .. بلند شد و انگشت اشاره اش را سمتم گرفت سپس

اگه همتون مخالفت   ی..حتسویخودم و گرفتم گ   میمن تصم-

 ....دیکن
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 [25.02.21 10:16] 

 ۲۸_پارت#

 ی که برزو به اتاقم آمد گذشت..هفته ا  یهفته از آن شب  کی

ب و جدال  لحظه اش بحث  بود...ب  نیکه هر  برزو  و   چاره یبابا 

  ی سر  رهی از کار ها و خ  اینگران قلب و فشار بابا بود ،  ایمامان ،

 ی آراممان به سمت و سو  یخورد...زندگ  یبرزو حرص م  ی ها

  هر شب تمام زحمت   وشکل داده بود...هر روز    ریی تغ  یدل نگران

 ی گشت و لقمه ا  یمامان دست نخورده به آشپزخانه بر م  ی ها

شب ها برزو به خانه   یگاه  یرفت ...حت  ینم  نیی پا  مانیاز گلو

شده   ده یو سر به راهم کارش به آنجا کش   نیآمد ..برادر مت  ینم

کار  هر  که  به    یم  ی بود  و  بگذارد  فشار  تحت  را  ما  تا  کرد 

است   ده یاز راه رس  کیهمان شر  شی کرد پ  یصراحت اقرار م 

 .. ی زیو در حال برنامه ر

ها   ینم  دانشگاه سوال  و  نم  مانیرفت  جواب  و    یرا    ا ی داد 

کِش   نیگفت...در کنار تمام ا  یپاسخ م  ی کلمه ا  هیخالصه و  
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و    رمیتماس بگ  دایگرفتم با ش  میروز آخر تصم   کیمَکش ها  

برزو داشت و   ی رو   یبیعج   ریبا او صحبت کنم..هر چه بود تاث

که با   ی توانست منصرفش کند...بعد از تماس کوتاه  یم  دیشا

دانشگاهش    کی نزد  ی روز بعد و در کافه ا  ی او برقرار کردم ،برا

  ن یب  مالقاتنیگذاشتم و ازش درخواست کردم فعال ا   ی قرار

باق گما   یخودمان  مبماند...به  قدم  ینم   ی برا  یتوانستم 

 ....باطل  الیخ یزه یبرادرم بردارم ول یخوشحال

کافه   روز  به  را  خودم  چهار  ساعت  مان  قرار  طبق  بعد 

 ی معطل شده بودم که داخل شد و با سرد  یساعت  میرساندم..ن

خواستم ال اقل من گرم و   یهر چه تمام تر مقابلم نشست..م

 ...کرد یدست شی او پ یپر حرارت شروع کنم ول

زودتر شروع    شمیندارم..پس ممنون م  ی ادیمن وقت ز  سویگ-

 ..یکن
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  ی زدم و هنوز در بهت و ناباور  خیاش    یبرخورد ناگهان  نیا  از

در    یاش انگار با چکش  ی بعد  ی بردم که با جمله ها   یبه سر م

 ..خت یزده را فرو ر خیدست ،من 

م- برزو  و  من  مورد  در  کن  ی خوا  یاگر  اتمام    ،منیصحبت 

هاحج ندارم سال  .اصال دوست  کردم  برادرت  با  و  هام    ی ت 

  ه ی خواد هر ثان  یبگذرونم..من دلم م  یو تو فقر و بدبخت  میجوون

رو از همون روز اول هم بهش گفتم   نا یش بهم خوش بگذره..ا

 یم   ادعا نگرفت...االن هم اگه واقعا همون طور که    ی جد  یول

بهم ثابت کنه و گرنه...مجبورم با پسر    دی کنه منو دوست داره با

 ...خاله ام ازدواج کنم و باهاش به هلند برم

همه صراحت کالم و رک بودنش بغضم گرفت .مانند   نیا  از

م   کی نگاهش  زده  ها   یفرد جنون  مو  با  مدام    ی کردم که 

ام سوخت   چارهی برادر ب  ی کرد...دلم برا  یم  ی حالت دارش باز 

شود که   ق یبه جانم تزر ی د حرارتسوختن باعث ش ن یو انگار ا

 یندل به خودم آمدم ص  یافسوس که وقت  یلب از لب وا کنم .ول
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خال ش  یمقابلم  و  برا  دایبود  داشت  بود...برزو    ی کس  ی رفته 

را گرفته    مشی زد که از قبل تصم   ی م  شی خودش را به آب و آت

 ...بود

 [26.02.21 10:06] 

 ۲۹_پارت#

نبا  آخر که  انصراف    یم  دیآنچه  دانشگاه  از  برزو  و  شد،شد 

را هم از پس انداز   ه یاز سرما  یرا فروخت و بخش   نشیداد.ماش

 ی کرد کل موجود  یکه بابا اذعان م  ی ..همان مقدارپدر گرفت 

 ی ها  ت یساله است...حرف ها و نصح  یس  یزندگ  ن یاش در ا

که   کش یاثر نگذاشت و باالخره با همان شر  شی کس رو  چیه

مشهد    ی پاساژ ها    نیاز بهتر  یکیدر    یکیتنام داشت بو  ماین

 ....کردند و کارشان آغاز شد هیکرا

..برزو همان آدم سابق    دیرس  یبه نظر م   یعال  زی ابتدا همه چ   در

  ک ی و به بابا هم قول داده بود ظرف    طنتیشد ..شاد و پر از ش

کرد و قصد داشت   یسال پولش را برگرداند. پر تالش کار م
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برود..پدر و مادرم هم تا   دایش ی فرصت به خواستگار نیدر اول

ز پا  ی ادیحدود  موضعشان  ب  نییاز  به    مای..نودندآمده  ها  بار 

وقت از    چ یآمد .از همان ابتدا ه  یما م  ی دعوت مادر به خانه  

غرور و تکبر در    یباور بودم نوع  نیو بر ا  امدینگاهش خوشم ن

در رفتار و کار    یی پروا  یخورد...ب  ی رفتار و کردار ش به چشم م

اوقات درس را بهانه کنم و از    شتر یکرد ب  یمرا وادار م  ش یها

ب پرس  کی به    تای..نهامیا ین  رونیاتاقم  احوال  و  ساده   یسالم 

ترم آخرم را با    ی کردم...زمان گذشت و امتحان ها  ی بسنده م

خواست..قبل   یاستراحت جانانه م   ک یگذراندم و دلم    تیموفق

جور موقع ها فقط آنجا    نیاز رفتن به خانه هوس حرم کردم..ا

  با نشستم و ساعت ها    یدنج م  ی گوشه    کیکرد ..  یارامم م

زدم...غروب بود که به   یحرف م  میامام رضا در مورد آرزو ها

  ی از همان ابتدا    ی گرفتم ول  یدوش م   د یخانه بازگشتم..اول با

پدر خود   نیمادر و نگاه خشمگو پر باران    یورود چشمان اشک

ح  یم  یینما همان  د  ن یکرد..در  را  چمدان  دمیبرزو  با   ی که 
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که    یآرام  یداحافظکوچک از اتاق خارج شد و بالفاصله با خ

 ی زد ..صدا  رونی از خانه ب  دینرس  ی مطمئن بودم به گوش کس

 ..هق هق مادر اوج گرفت ..خودم را به او رساندم

 شده مامان؟ یچ-

  با خشم مخاطبم قرار داد بابا

  آب قند درست کن وان یل هیبراش -

چگونه قند ها را    دمیخودم را به آشپزخانه رساندم و نفهم  بدو

ل م  وانیدر  حل  پ  یآب  قاشق  ...چطور  و    دایکنم  کردم 

  س ی خ  یو دلواپس  یز نگرانرا هم زدم؟! تمام تنم ا  اتشیمحتو

پدر    یآرام گرفت ول  یزد...مادر اندک  یعرق شده بود و نبض م

 ..دیغر  یم نیرفت و خشمگ یرا رژه م   اطیهم چنان طول ح

ا- کو گوش شنوا...گفتم   یکار غلطه ول  نیچقدر بهش گفتم 

  ی بلد  ی .هر کاراش..  جهینتهم   ن یا  یشینکن پسر جان آواره  م 

 .....یخواد ول یم
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قوا   ی با همه    کیاتومات   ییلباس شو  نیماش  کی مثل    دلشوره

 ....د یچرخ  یدر وجودم م

  شده؟ یچ  دیکنم بگ یبابا خواهش م -

 یطور نیا یبار ک نیآمد آخر ینم ادمیرنگ باخت .  صورتش

 ...بودمش دهید

باال آورده   یعقل بده  یب  ی بشه؟ پسره    یچ  یخواست  یم -

  خته یو جنس ر  دهی..تا تونسته چک کش  ونیمل   ۳۰۰اون هم  

خوردن..نم  برگشت  ها  هم چک  شده...حاال  خراب  اون   ی تو 

قا موش  سوراخ  کدوم  تو  و  خودش  طلبکار  ترس  از   م یدونه 

 ...کنه

  دستانش گرفت انیو سرش را در م نشست

 ...برنش  یکت بسته م  رنش،یدارن..هر جا بگ   اریحکم جلب س-

بابا   ی صدا  گریسر داد..د  هیو دوباره گر  دیبه صورتش کوب  مادر

چشمانم واضح بود   ی جلو  زیچ  کی..فقط  دمیشن  یرا واضح نم
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منم به   ی   هیبه هلند...حاال گر  دا یرود و ش  ی؛برزو به زندان م

 مانند مادر به آسمان بلند شده بود

 [26.02.21 10:34] 

 ۳۰_پارت#

دکتر از اتاق   ی آب دستم داد و با اشاره    یوانیل  یمنش  خانم

فکر    ن یکرد به ا  یدر هَمش مرا وادار م   ی رفت ..چهره    رونیب

چ چه  سرش  در  تلخ  یم  ی زی کنم  خاطرات   می برا  یگذرد؟ 

اش عذاب بود و االن فقط خالصه    ه یشد که هر ثان  یم  ی ادآوری

م ها  یوار  غصه  و  ها  درد  از  و  م  شترشی ب  ی گفتم   یرد 

را از    یکردم..دستمال  کیخشکم نزد  ی را به لب ها  وانیلشدم.

با آن صورتم را که خ  زی م  ی رو و  برداشتم  اشک   سی مقابلم 

بود،پاک کردم..کابوس آن روز ها هر لحظه با من بود و دست 

 ...دکتر سرم را باال آوردم ی ذاشت.. با صدا  یاز سرم بر نم

ل  جور که من متوجه شدم در سا   نی..امیخوب خانم فه  اریبس-

  ی ..هر چند هنوز برای رو گذروند  یسخت  ی گذشته روز ها  ی ها
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شما    یروح  طی با توجه به شرا  یزوده..ول  یینها  ی ریگ   جهینت

تا اتمام    دم یم  ح یباشه..من ترج  یامروز کاف  ی کنم برا   یفکر م

 ی برا  ی ریقدکنم ..از خانم    تیماجرا در سکوت همراه   دنیشن

 ...میتا صحبت هامون رو ادامه بد  د یریبگ  ینوبت  ندهیآ  ی هفته  

چشمانش برداشت و همان طور که   ی را از رو  نکشی ع  سپس

 ..شد لیبه سمت جلو متما یداد کم یآن ها را مالش م

که   نهیتونم واست داشته باشم..ا یکه فعال م  ی شنهاد یتنها پ-

و اصال و    یهفته آرامش خودت و حفظ کن  کیمدت    نیدر ا

رشته   نی...خودت اهیشدن  ی..سخته ولی ابدا به گذشته برنگرد

هست که بهت بگم موندن   ی ادآوریالزم به    یول   یخون  یرو م

و سکون   ییستای ا  کیدر خاطرات تلخ گذشته مغز رو در حالت  

کنه...فعال    یم  ی ریرو به جلو جلوگ  ی و از اقدام ها  دهی قرار م

 دیات متمرکز شو...به امدرس هات و بودن با دوست  ی فقط رو

 ....دارید
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نوبت مجدد   نیاز تشکر کردن و تعارفات معمول و هم چن   بعد

قد خانم  ب  ی ری از  مطب  از  تر  تمام  چه  هر  سرعت   رونیبا 

احساس    یداشتم که تازه آزاد شده ..کم  یزدم..احساس زندان

ول  یسبک آورده   یداشتم  جا  را  حالم  که  نبود  ها  قدر  آن 

پ  میتصمباشد. ب  ادهیگرفتم  ه  فتمیراه  قدم  که  جا  هر    م ی اتا 

غالب    ش یکه سوز و سرما  زییپا   ی راه بروم و از هواکند.  ی اری

 ر یرنگارنگ شهر را ز  ی شده بود لذت ببرم...قدم زنان مغازه ها

وا    عابران مرا به غبطه  یو سرخوش  یالیخ  یگذراندم و ب  یپا م

داد که با    یدر سرم جوالن م  ضیداشت...افکار ضد و نق  یم

آشنا   ییصدا  دنیشن  ودر کنار گوشم    یبوق وحشتناک  ی صدا

 ..دمی از ترس کش ی بلند غیج

ا- هم   نیا  نکهیمثل  ب  تونهیشگیمدل  اطراف  به  نسبت   ی که 

 ...دیتوجه باش

 ی بلند   یرنگ شاس  دیبزرگ و سف  نیرا چرخاندم .ماش  سرم

  کی کنارم توقف کرده بود..جمله اش را که به اتمام رساند شل
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خودش و دوستانش در هوا رعشه انداخت..با زحمت   ی خنده  

 ن یدانستم از شانس بدم ا  یخودم را جمع و جور کردم ..نم

مهابا   یطور ب  نیکرد که ا  یچکار م  ابانیخ  نیو در ا   نجا ی آدم ا

 ی شانس کامال ب  سبز شده بود...خداروشکر که از داشتن  میجلو

 ....بهره بودم

اون   دهینشون م  شیلیخانم اون جور که فام  ن یجون..ا  نایس-

دختر    یستی...اِ اِ سالم بلد نستیقدر ها هم با فهم و کمال ن

 ....جون

 نگاهم کرد  یپوزخند زشت  با

..ام  ی ا- ا  ریبابا  سالمتنگو  ی طور   نیزشته  کالس  ی..نا   ی هم 

  میهست

آزار دهنده بود..خنده هم مگر    شان یدر پ  یپ  ی خنده ها   ی صدا

 شد؟ یهمه زشت م نیا

 .....مییییبرسونمت خانم فه-



96 

 

ادبانه اشان داشت از حوصله و   یب  ی حرکات و رفتار ها  طاقت

آدم با من    نیمشکل ا  دمیفهم  ینم  قیشد..دق  ی طاقتم خارج م

 ی آمد.. سر  یمتلک و ازارم بر م  یگاه در پ  یچه بود که گاه و ب

ول افتادم  راه  و  دادم  تکان  تاسف  آرام  نشی ماش  یبه  به   ی را 

ا فاصله  با  و  داد   نیآمد...طن  یاندک پشت سرم م  ی حرکت 

ها م  یم  تمیاذ  شانیجمله  فقط  و  را    یکرد  دستم  توانستم 

  ی ست یدندان بکشم تا حرکت ناشا  ری مشت کنم و زبانم را به ز

رق شرم را  بردند ع  یکه به کار م  یکلمات  یاز من سر نزند...ول

 ..نشاند یبر کمرم م

 هیترسم االن خانم کوچولو گر  یم  م؟یبر  ستی بچه ها بهتر ن-

 .....ارهیو فردا باباشو واسمون ب رهیاش بگ

آن  کی  در با عصبان  ستادمیا  یحرکت    نا یبه چشمان س  تیو 

داشت شورش    گر یحرف را زده بود نگاه کردم...د  نیمجد که ا

از سمتم نبود که خنده    یحرکت  نیآورد...منتظر چن  ی را در م

با مکث دهانش را بست....شادیدر دهانش ماس  متوجه   دی...و 
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  ی سیپل  بهباره    کیبارد...به    یشد که از چشمانم آتش فشان م 

بود اشاره کردم و از او خواستم که به    ستاده یکه سر چهار راه ا

ب  نیا غافلگدی ایسمت  ز  ری ...مجد چنان  لعنت  ریشد که   یلب 

گاز گذاشت..نفسم را تکه تکه و به   ی را رو  شی نثارم کرد و پا

ترمز زد    میپا  ی که جلو  یتاکس  نیدادم و اول  رونیب  یاسودگ

 ....به مقصد خوابگاه سوار شدم

 [27.02.21 06:40] 

 ۳۱_پارت#

مواجه شدم و    ایو رو  میمر  دیشد   ی ورودم به اتاق با دلخور  با

بارم کرده بود.حق    چاریر  ینه که به قطع کلسما  ی چشم غره ها

با من تماس گرفته   یام خاموش بود و حتما کل  یداشتند.گوش

 ...مجدد نگرانشان کرده بودم دیرس یبودند..به نظر م

 زان ی آو  ییدستانم را باال گرفتم و با لب ها  میتسل   ی نشانه    به

 ..قدم شدم شی خودم پ
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  هستم   یهر مجازات ی ...من آماده دیحق دار  دی بگ یهر چ -

بود تا از دهن من خارج شود ،به سمتم    یانگار منتظر کالم  ایرو

 ..دیهمراهم به من توپ  یهجوم آورد و با اشاره به گوش

ا- بگو  من  به  م  نیتو  درد  به چه  من   دیخوره؟شا  ی المصب 

...من    لنتیسا  ا یخاموشه    ایفهمم ..  یرسه و نم  یشعورم نم

 ....سو؟ی چکار کرد گ د یدونم از دست تو با یواقعا نم

  نگاهش کردم یشرمندگ با

 خوام  یجون کم به جونم غر بزن..من که گفتم معذرت م  ایرو-

.. 

کرد حق به جانب   یلحظه فقط ما را نگاه م  نیکه تا ا  میمر

 ..لب زد 

با- طور   نی مجازات بشه و هم  دیحاال که خودش قبول داره 

 ک ینذاره، اوال نظافت اتاق تا    یما رو تو نگران   گهی د  کهنیواسه ا

 .....دو...سهکی. . دیبچه ها آماده باش  نکهیو دوم ا  شونهیهفته با ا
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تصم   نگو قبل  از  اتمام    مشانیکه  با  چون  بودند.  گرفته  را 

هر چه بالش و پتو بود به سرم هجوم آورد...اصال   میشمارش مر

همه بالش چطور سر از اتاق ما در آورده بود   نی دانستم ا  ینم

بع چند  ها  دیهر  اتاق  از  هم  باز  گرفته   ی نبود  امداد  بغل 

باشند..ان شب به قول خودشان از من زهر چشم گرفتند تا 

 ...در دسترس باشد شهیام هم یگوش

سرعت  کی با  چنان  ا  یب   هفته  اصال   ی سابقه  که  گذشت 

اسمش را گذاشته    یشوخ  لوفربهیکردم..ن  یتصورش را هم نم

ها شنبه  پنج  حت  ی بود  و  ها  ی ادا  ی گاه  ی اعتراف    ی پدر 

 ..کرد  یرا کلفت م  شیصدا  یآورد و با شوخ  یرا در م   یروحان

 ...ی اعتراف کن فرزندم،تا آن شاءاهلل آسوده شو-

  د یکش  لوفریرا ن  ی دیهم زحمت رساندنم به مطب دکتر حم   باز

قبل تلفنم را جواب ندهم    ی وار گفت:اگر مانند سر  دیو تهد

شناختم    یرا م  شیها  یکند...شوخ  یرابطه اش را با من قطع م

حد نگرانم است ،نه تنها ناراحت   نیتا ا  دمید  یم  نکهیو از ا
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ام را به    ینخو  ی شدم بلکه احساس شعف تمام گلبول ها  ینم

 ...احساس غرور ینوع دیداشت، شا ینوازش وا م

 [27.02.21 07:00] 

 ۳۲_پارت#

سالن انتظار که شدم فقط دو نفر نشسته بودند و به نظر    وارد 

با لبخند مرا   ی ریمن امروز نفر آخر باشم..خانم غد  دیرس  یم

وقتم من را   دنی به نشستن دعوت کرد و گفت به محض رس

بار توجهم را جلب کرد ،کتابخانه   نیکه ا  ی زیکند.چ   یآگاه م

 ر یگ   مچش  ار یسمت چپ سالن بود که بس  ی گوشه    یکوچک  ی 

قبل آن قدر اضطراب داشتم که اصال متوجهش    ی نمود.سر  یم

کتاب و  برخواستم  بودم.مجدد  آن خا   ینشده  تا  از  رج ساختم 

انتظارم را صرف کتاب خواندن کنم ،تا هم   ی   ماندهیمدت باق

..کتاب ابمی  ییرها  هودهیب  ی ها  الیوقت بگذرد و هم از فکر و خ

در برخورد با    ردکه هر ف  ییها  تیبود در مورد شخص  یجالب
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 ی کند ..گمان کنم حدود پنجاه صفحه ا  یم  دا یمشکالتش پ 

 ..نامم را خواند ی ری مطالعه کرده بودم که خانم قد

 ...دکتر منتظر شما هستند ی ،آقا میخانم فه -

مورد    ی لب خواندم و ابتدا کتاب را به طبقه    ریز   یممنونم

نظر برگرداندم و سپس بعد از نواختن چند ضربه به در و اذن  

با   و  بود  قهوه  کردن  آماده  حال  در  شدم..دکتر  وارد  دخول 

قبل    ی همان مبل سر  ی بشاش جواب سالمم را داد...رو  ینگاه

 .. نشستم و مورد صحبت دکتر قرار گرفتم

هم  - با  هامون  صحبت  شروع  از  قبل  قهوه   هیگفتم 

 که ؟  ی ت دار..دوسمیبخور

جوابش را    یو به آرام  دم یپاش  شی به رو  ی زیتشکر آم   لبخند

 دادم 

 ..خورم ی..البته تلخ م لیبا کمال م -
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دانستم   یکرده بودم ،م  دای مدت از او پ  نیکه در ا  یشناخت  با

لطفش از   نیا  دمیفهم  ی.فقط نمستیعلت ن  یکارش ب  چیه

ا م  شیدانشجو  نکه یجهت  شاملم  تمام    ایشد    یبودم  با 

 !کرد؟ یگونه برخورد م  ن یا نشیمراجع

گذاشت و شروع به صحبت   یبزرگ عسل  ز یم  ی ها را رو   فنجان

 ..کرد

با   یمن هم مثل تو قهوه رو تلخ و البته داغ دوست دارم..وقت -

ماه   میکن   بش یترک  ر یش   ایشکر   دور    ی اصل  تیاز  قهوه  خود 

که   یهست و کس  شیو گزندگ  ی..چون ذاتش به تلخمیشیم

،با ببره  بهره  از طعمش  داره  و بدون ه  دیدوست   چی خودش 

هم که دوست نداره بهتره اصال بهش    یبخواد و کس  یافزودن

 م یخور  ینشه..درست مثل آدما..باهاشون به مشکل بر م  کینزد

..انتخابشون میکن  یم  ی دست دراز  شونیواقع  ی چون به اندازه  

 ... میبد نرشوییتغ میخوا یبعد م یول میکن یم
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از    نهیا  واسه بعد  م  هیکه  رو  ما  ذات   ی مدت دل  زنن چون 

که تو مغزمون ازشون   ی زی..اون چمیخودشونو دوست نداشت

 ....میو دوست دار میساخت

اگه    یآدم  هر انتخاب کنه و  راه و روشش و خودش  مختاره 

با  م یتصم باشه  نظرش  مورد  با همون شخص  خود    دیگرفت 

که از اون تو ذهنش    ی زیو بخواد نه چ  شیو ذات واقع  شیواقع

 ...ساخته شده

دانستم    ی را م  نیبود..ا  نیدرست و دلنش  شی حرف ها  چقدر

داشت ..اصال   ی گر یفرد با تجربه لطف د  کیاز    دنشیشن  یول

و سخن حرف  با  یهر  شن   د یرا  اهلش  حم   دیاز  دکتر   ی دیو 

را نه تنها من که تمام دانشکده    نیکار بود...ا  ن یا  یچقدر اهل

 ....اذعان داشتند

 [28.02.21 06:53] 

 ۳۳_پارت#
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را   شی پا  ک یکه    میبعد هر دو قهوه امان را خورده بود  یقیدقا

انگشتش   ی انداخت و با گوشه    ی گری د  ی پا  ی رو   ی ضربه در

 ....را لمس کرد نکشیع  یفرام مشک

..من سراپا- اونجا  خوب  به   میدی رس  ییگوشم..به  برادرت  که 

  ت ی باال آورده بود و وضع  یبده  ادیز  ی چک ها  دنیخاطر کش

  ک یکنم تو    یشده بود...احساس م  ختهیخانواده مجدد به هم ر

مسئول  پ  ی شتریب  تیاحساس  خانوادت  مورد  کرده   دایدر 

 ....خصوصا بعد از رفتن برزو ی بود

  ی مغزم شروع به نواختن کرد و روز ها   ی باره آالرم ها  کی  به

پ  ی سپر  اهیس گذشته  سال  دو  در  جان   ش ی شده  چشمانم 

شالم   ی انداختم و همان طور که گوشه    نییگرفتند..سرم را پا

  ف یلرزان شروع به تعر  ییفشردم، با آوا  یانگشتانم م  ن یرا در ب

 .....کردم 

 ی مدت فقط گاه  نیگذشت ..تو ا  یسه ماه از رفتن برادرم م-

 ک یبوت  ی..حت  دادیاش را اطالع م  یزد و سالمت  یکوتاه م  یتلفن



105 

 

و شر بود  ن  کشیبسته شده  ها  ی غفار  مایهمون  تلفن   ی به 

 ر ی مدت پدر و مادرم پ  نیدر ا  میداد..اگر بگو  ینم   یپدرم پاسخ

نکردم. حت اغراق  نفر آدرس خانه    یشدند  پ  امانچند    دا یرا 

ما را در    ی آبرو  گاهشانیه و بگا   ی کرده بودند و مزاحمت ها

 یکه نم  ییاز شب ها  ستیکرد..قابل گفتن ن  یم   ریمحل در گ 

  یی و روز ها  اوردیخوب ب  ی خبر ها  دیگذشت که طلوع خورش

رفتم و   یبه حرم م  یشد..گاه یم  ی که فقط با سوز و آه سپر

دادم و    یم  زهیانگ  نبهشا  دیشد ..با  یاز دوشم سبک م  ی بار

  م ی کن  یم  دایمخمصه نجات پ  ن یروشن که از ا  ی روز ها  دینو

آنجا و به   ی را گذاشته بودم فقط برا  میها و اشک ها  هی..گر

و    فتاده ین  یاتفاق  چ یکردم ه  یبه خانه وانمود م   دن یمحض رس

 ی زند و م  یروز هاست که برزو زنگ م  ن یدادم هم  یوعده م

بودن کالمم را    ی واقع  ری غ  مادرم درست شده ...  زیهمه چ   دیگو

لب فقط ذکر    ریآورد..ز   یخودش نم  ی به رو  ی ول  دیفهم  یم

وجود نداشت در   ی..بانک  دیطلب  یگفت و از خدا کمک م  یم
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تومن و دو   هیمگر    یوام ول  ی شهر که پدرم سر نزده باشد برا

بار به برزو گفت    هی  یشد...حت  یشد که نم  یتومن بود..جور نم

داخت کنند  را پر  یبه خانه برگردد تا خانه را بفروشد و بده

 .... بار نرفت ری برزو ز یول

و دنبال    میکه غمبرک زده بود  ییاز همان روز ها  یکی  نکهیا  تا

.چنان از ترس  زنگ خانه به صدا در امد   میگشت  یراه حل م

ن   دمیپر تا  عاد  میکه  حالت  ضربانم  هم  بعدش    ی ساعت 

آمده اند    ی زیابرو ر  ی دوباره طلبکار ها برا  نکهینداشت..فکر ا

آمد و دکمه   شسوزاند. پدر زودتر به خود   یپشتم را م  ی   رهیت

شد   انیکه در چهار چوب نما ماین ی را فشرد.چهره  فونیآ ی 

 شه یاز برزو خبر داشته باشد، بر خالف هم   دیشا  نکهی ا  الی،به خ

تر و مرتب تر به نظر   ک یش  شهی سالن را ترک نگفتم ...از هم 

ب  دیرس  یم دهان  بخواهد  حرف..تا  و  کند  بار    ی از  هزار  بزند 

 ....میو زنده شد میمرد

 [28.02.21 07:11] 
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او اصال حال ما   ایگذشت و گو  یرحم م   یها همان طور ب  هیثان

پدر   شیمادر را و نه تشو  یدگیکرد..نه رنگ پر  یرا درک نم

 ... را

آقا- او هر    یلیخ  میفه  ی راستش  ..چون  برزو دلخور بودم  از 

 ی با من انجام داده بود و ما حساب  یهماهنگ  یکرده بود ب   ی کار

و   یکه من مجبور شدم کار و کاسب  د یانی..در جرمیضرر کرد

بار به    نیو ا  میق ینداره ما هم رف  یبیخوب ع   یکنم ول   لیتعط

.با پدرم ذشتمنون و نمک شما رو خوردم ازش گ  نکهیخاطر ا

و    ده یچک ها رو از دست طلبکار ها خر  یصحبت کردم بعض

 نیهم وقت گرفته ازشون..خواستم خودم شخصا ا  گهید  یبعض

  ی گرده و اوضاع عاد  یبرزو بر م  ی خبر و بهتون بدم که به زود

 ...شهیم
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و    یتعفن غرور و خود خواه  ی از تک تک کلماتش بو  نکهیا  با

که مدام   یپدر و اشک  یبه خاطر خوشحال  یبود،ول  ری منت سراز

 ...نزنم یحرف  دمید یمعرفت  یب ختیر یاز چشمان مادر م

..برزو حتما زحمت هاتون و  میاز شما و پدرتون ممنون   یلیخ -

 ..کنه  یجبران م

 ... به غبغب انداخت و کمرش را به مبل چسباند ی باد

 ....طوره  نیحتما هم  -

 ده ی شن  یدانستم جز من کس  ی م  دیقدر آرام گفت که بع  ان

پسرم جمع رو ترک کرد و    یباشد چون پدر با گفتن زنده باش

  یی رایپذ  یمادر هم به آشپزخانه برگشت تا از او به نحو مقتض

  ی فکر م  یده بودم ولخلع سالح ش  نشینگاه سنگ  ریکند ..ز

از خدا    هم.او  است  یادب  یبگذارم مصداق ب  شی کردم اگر تنها

 ی که ا  دمیدر دل نالگرفت .  یپروا چشم از من نم  یخواسته ب

 ....میشد ینم یآدم نیچن ونیوقت مد  چیکاش ه
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و زمان را    نیآمدن برزو زم  ی روز گذشت و مادر در تکاپو   ان

خانواده امان   ی جان تازه در رگ ها   ییدوخت ..گو  یبه هم م

برگردد ،    مایکه قرار بود برزو به همراه ن  یشده بود..شب  ق یتزر

به عقلم   ییها  زی چ  کی  دیشابود .  زی انگ  جانیو ه  یدنید  اریبس

که معادالت    میبود  یآن قدر غرق خوش  یآمد.ول  یجور در نم

سپرده شد..پدر هم    یام به دست فراموش  یو مشکوکات ذهن

بار ازش سوال کردم که   کی  ی.حت  دمید  یغرق فکر م  یگاه

 ی جمله    کیفقط با    یذهنش را مشوش ساخته ول  ی زیچه چ

را به من   شتریب  ی رو  شیپ  ی .اجازه  "است  ریآن شاءاهلل خ"

بر طبق   زیمجدد باز شد و همه چ  کیآن روز بوت  ی .از فردانداد.

  ن ی ب  نیکرد..در ا  دایادامه پروال سابق و چه بسا بهتر از آن  

 مایشد و ن  یمثال زدن  مایبرزو و ن  ی از اندازه    ش ی ب  تیمیصم

تمام محافل خانوادگ  ی پا  کیشد   اگر   ی ما..جور  یثابت  که 

  دند یپرس  یبود و او حضور نداشت همه احوالش را م  یمراسم

با   یبود که وقت  لیدل  نیبه ا  دی..شادندکر  یو از نبودش گله م
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  چ ی به خانه امان آمد ،ه  ی خواستگار  ی برا  بایسبد گل ز   کی

باور بودند ،مبارک تر    ن یکس تعجب نکرد ..چه بسا همه بر ا

ا چ  نیاز  چه  جز    یم  ی زیوصلت  به  البته  باشد؟همه  تواند 

 ....من

 [01.03.21 07:24] 
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ام کرده    ماین  ی خواستگار  ی برزو در راستا  ی ها  اصرار کالفه 

ام را تمام کرده    یکارشناس  ی شب به اتاقم آمد .دوره    کیبود..

 ی آماده شدن برا ی برا یوقت فرصت نیا ی ها ی بودم و گرفتار

مرور کنم    یکنکور نذاشته بود.قصد کرده بودم که آن شب کم

مثبت   ییهو  هی  یول احساس  اتاقم  به  نم  به  یآمدنش    یمن 

برا  هم  او  آمد  نظرم  هاگ  ی داد..به  حرف   ل یتعج  شی فتن 

بر رو با    وتریکامپ  یصندل  ی دارد..مقابلم  نفس   کینشست و 

 ..بلند شروع کرد
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االن  - برم  خواستگار  ماهکیقربونت  م  ماین  ی از  تو   ی از 

فکرت شب و روز    ؟ازیکن  یپا و اون پا م  نیا  نقدریگذره..چرا ا

...دل به کار هم ی از دور  هیچه حال  نمیب  ینداره،من باهاشم م

 ......واقعا تو چراسوی،گ  سوی..ورد زبونش شده گ دهینم

 ..لب زدم ی را قطع کردم و با حق به جانب  شی ها  صحبت

ا - چرا  ا  نقدریتو  م  نیجوش  و    ی خواستگار  هی؟ یزن  یآدم 

 یهمه اصرار و نم   نیا  یکرده،جوابش و هم گرفته ..من،معن

 ....فهمم

  دیکش   ی کالفه ا پوف

ن- من  فکر  به  چرا  من،تو  اون   ی ستیخواهر  به  ..من 

به    دی..با  یخود خواه باش  نقدریا  دی. نباکمی..باهاش شرونمیمد

 ....دای..به من ..به ش یمنم فکر کن  ی کار ی  ندهیآ
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  ی و همه کس را م  زی شد ..فکر همه چ  ی تنگ تر نماز آن  خلقم

ا جز  ا  نکهیکرد  از  بداند...خسته  محترم  را  من  بحث    نینظر 

 .. گفتم دهی رنج ی با حالت هودهیب

نم - درک  با  یمن  چرا  ما  نکردن  ازدواج  در   یخلل  دیکنم 

آدم   نیمن از ا  ی ستیچرا متوجه ن  اره؟یشراکت تو به وجود ب

 ش یو چرب زبون  ی،بلکه حالم از چاپلوس  ادینه تنها خوشم نم

م هم  رس   هی  مایخوره...ن  یبه  دوران  به  تازه   ی   دهیآدم 

شم   یم  زاریب  شتریکنه که ازش ب  یرفتار م  ی جور  هیمتملقه..

 ....از طرز نگاهشم ی،حت

لب    ر یام گرفت و نتوانستم جمله ام را کامل کنم ..برزو ز  هیگر

حال   دنیکردم د  یرفت..فکر م  رون یکرد و از اتاق ب  ینوچ نوچ

  ما یآورد و جواب قاطع را به ن  ی مستاصلم دلش را به رحم م

  ی گونه نشد ،بلکه هر شب به اتاقم م  نینه تنها ا  ی دهد..ول  یم

و   دیو تهد  تیصبانع   یچاشن  یکه گاه   ش یآمد و با حرف ها

مهربان  یگاه و  م  ینرمش   ادشیز  یکرد..سع  یداشت،خامم 
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را از من گرفته بود و حساب  ی برا از    یمجاب کردنم تمرکزم 

  ی ادیدرس خواندن افتاده بودم...پدر و مادرم هر چند اصرار ز

و  قیجوان ال مای بودند که ن دهی ا برزو هم عقب ی کردند ول ینم

بود که با   یخوب  گرینظر من باز  ز است...هر چند ا  ی برازنده ا

 ....خود کرده بود ی  فتهی زبان چرب و نرمش همه را ش 

 [01.03.21 07:49] 
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را واسطه کردن..از پدربزرگ و    لیفام  ی شده بود همه    کارش

بود حرفش    دهیفهم  ی بزرگم را انگار  ی مادربزرگم گرفته تا عمو

  ی به تلفن همراهم زنگ م   یاست..گاه  رفتهیبرو برگرد پذ  یب

بودم که شماره ام را    ی..چقدر از برزو شاکدادی م  امیپ  ایزد و  

داد   دیوعده و وع   وگذاشته..خالصه آن قدر گفت    ارشیدر اخت 

نامزد    یام قبول کردم مدت  یباطن  لیو آمد تا عالرغم م و رفت  

به جانم    دیها شک و ترد  ی تا از اخالقش آگاه شوم..آخر  میبمان

بود که شا و   دیافتاده  مادر عشق  قول  به  و  اشتباهم  در  من 
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دانم واقعا   ینم  یحت  ایتر باشد...و    داریبعد از ازدواج پا  ی عالقه  

م دلم  ته  چند  شود...هر  مواجه  مشکل  با  برزو  بار  و   ی کار 

بخرم که شا زمان  رها کند    یفرج  دیخواستم  را  و من  شود 

  ی وقت دورم م  یسر در گم بود که وقت و ب  ی..وجودم کالف

 کی  یداد...ول  یدرست را به من نم  میتصم  ی و اجازه    دیچ یپ

بود که دوستش    نیا  از همان ابتدا در مغزم اکو بود و آن  زیچ

آذر ماه با پدر و مادرش   ی شب ها  ن یشب از آخر  کی...  رم ندا

شد   یمحسوب م  ی و هم نامزد  ی آمد و همان ،هم خواستگار

شد   یم  ییروح بود که گو  ی..رفتار خانواده اش چنان سرد و ب

خودش در آن کت و شلوار    یاجبار را در نگاهشان خواند ..ول 

،خوش پوش تر و خوشحال تر از    دیسف  راهنیرنگ با پ  یطوس

توانستم حدس    ی...از ظاهر مادرش مدیرس  یبه نظر م  شه یهم

دو خانواده است    ن یب  یقیو عم  ی ظاهر  ی بزنم چه تفاوت ها

ساکت و مصوت نشستم و   ی ..در تمام مدت آن شب گوشه ا 

نشود..به محض رفتنشان  ی زیبار ها بغضم را فرو دادم تا آبرور 
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  ن یمثال ا  ی   نهکه به نشا  ی گشتم و حلقه ابالفاصله به اتاقم بر

مسخره دستم بود با شتاب در کشو پرتاب کردم..المپ    ی نامزد

و تا صبح    دمیسرم باال کش   ی را خاموش کردم و پتو را تا رو 

وقت  ی ...جوردمیبار برداشتم د  یکه  بالش  از  از    دمیصبح سر 

خ ن  یسیشدت  استفاده  باران چشمانم قطع ستی قابل  ...تازه 

...حالم دیتوانست غر  ید که آسمان بارانش گرفت و تا مشده بو

 ی نم  دا یغصه خوردن پ  ی برا  یدر تنم جان   یهنوز هم بد بود ول

ام زنگ خورد و مرا از پشت پنجره به    یگوش  ن یب   نیشد..در ا

داغ دلم را تازه    شگرینما  ی بر رو  مای..اسم ندیسمت خود کش 

 ی کرد ول  یکرد و آه از نهادم برخواست...دلم رد تماس طلب م

 ی که چه؟به محض قطع کردن شماره    آخرشبا خود گفتم  

  ک یبهتر بود هم به خودم و هم به او    دی...شاردی گ  یخانه را م

 ....افتاد یم یاتفاق  دیدادم شا یفرصت کوتاه م 
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ا  پس ل  ی تصور خام دکمه    نیبا  را  ..هنوز  اتصال  مس کردم 

 ی اش در گوش  ی پر انرژ  ی از من خارج نشده بود که صدا  ییآوا

 ...دیچ یپ

  خانم گل خودم سویسالم به گ-

 کردم آرام باشم  یسع یگرفتم ول  تهوع 

 د؟ یسالم خوب هست-

 ...شد یچقدر که من بد بودم او از آن شنگول تر نم هر

  نیکه ا  شبی..د  یخشک و رسم  نقدری..چرا ازمی عز  گهینشد د-

تحو  ی آقا و  ن  ینگرفت   لیجنتلمن  تا  که  باش  آماده    م یحاال 

  دنبالت امیم  گهیساعت د

کش  اریاخت  یب پنجره  سمت  به  ،شا  دهینگاهم    یم  دیشد 

 توانست معجزه ام باشد 

 ...گهیوقت د هیهوا؟بهتره باشه  نیتو ا -

 ...گفت یسر داد و با سرخوش ی بلند ی  قهقهه
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ا  یچ- اول  نیاز  ا  نی بهتر که  تو  عاشقانمون  ز  نیقرار    با ی روز 

بدبخت با  که  خوب  دختر  باش  داداشت    یباشه...زود  خان  از 

 .. گرفتم یمرخص

بلندگو و مدام    ک یقرار  عاشقانمون در گوشم شده بود    نیاول

...با دیرس  یم  می شد ..تهوعم داشت به پشت لب ها  یتکرار م

 دنیپوش  ی برا  یستلفن را قطع کرد ..وسوا  نمتیب  یگفتن م

  ا یکردم آ  یآماده شدن فکر م  ن یلباس خاص نداشتم و در ح 

 یب  نقدریاقرار با نامزدشون    نی تموم دختر ها مثل من در اول 

رو با    ی قهوه ا  ی ساده    ی هستند ؟ پالتو  زه یانگ  یحوصله و ب

بر    یمادر مبن  ی شلوار و شال کرم به تن کردم و به غر غر ها 

که   یتک زنگ  نینشان ندادم...با اول  یصبحانه نخوردن توجه

 رفتم  رونیاز خانه ب  یکوتاه  یام زد با خداحافظ   یگوش  ی به رو

.... 

 [02.03.21 06:39] 
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،فقط همان ماه اول    میکه به ظاهر نامزد بود  یتمام سه ماه   در

 ی نه تنها حرف عاشقانه اداشت و بعد از آن   زی کالم محبت آم 

روز از لباس    کیبود..  ده یهم کش  ن یکارش به توه  دم،بلکهینشن

کرد و   یم  تشی روز حجابم اذ  ک یگرفت .  یم  راد یا  دنمیپوش

  ی آداب اجتماع   کهکرد    یم  رمی تحق  گریکسر شانش بودم..بار د

مادرش به پسر    ی که در مهمان  ل یدل   نیفقط به ا  ستم؛یبلد ن

را به پدر و مادرم و برزو گفتم    نیخاله اش دست ندادم...بار ها ا

باعث   ارشیبس  ی کردند عشق و عالقه    یآن ها تصور م  یول

م  تیحساس  نیا تاب  و  تب  از  ازدواج  از  بعد  و  شده   ی ها 

  ی ول  رمیو فاصله نگ  میایاو راه ب  باخواست    یافتد...برادرم ازم م

  شتر یبود که هر روز ب  ن یافتاد ا  یکه در من اتفاق م  ی زیچان

 ی م  م یترس  میکه برا  ی ا  ندهیشدم ..آ  یام دور م  یقیاز خود حق

نور از    ی قرار داشت که روزنه ا  یکیپر از تار  ی کردند در هاله ا 

را   رکنکو  شیبا وجود مخالفت ها  اثنان یشد..در هم   یآن رد نم

 لی داده بود حق ادامه تحص  ماتومیهم شرکت کردم چون اولت
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اش را به من دامن   ی اعتماد  یفقط شک و ب   ش یل یندارم و دل

ام رقم   یدر زندگ  ی گریزد....با شروع فصل بهار ،فصل د  یم

خودم شروع   ی برا  یبخت رفتم ول  ی الظاهر به خانه    یخورد..عل

مرد شکاک    کی   ماینسرد با برف و بوران فراوان بود..  یزمستان

بودم و فقط با خودش   یبود..در خانه زندان  یاندازه عصبان  یو ب

 ک ی   چیرفت و آمد با ه  ی اجازه    یرفتن داشتم...حت  رونیحق ب

حرف    ی و تالش من برا  یاز دوستان سابقم را هم نداشتم ..سع

 دنیر هاون کوبزدن با او از در منطق صحبت کردن انگار آب د 

حرف بزنم    یداشتم با او عاقالنه و منطق  یبود...هر چه قدر سع

خانه و   لیوسا  ی رو   ا یگرفت و خشمش را    یجبهه م شتریاو ب

 ....کرد یم هیصورتم تخل ی رو ای

 [02.03.21 06:55] 

 ۳۸_پارت#

 د ی رود با کل  ینم  کیروز که آمارش را داشتم که به بوت  کی

گرفتم بروم و با    میکرده بودم ،تصم  دای پ  یکه به تازگ  یزاپاس
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بگذارد..هر چه بود   میپا  ش یپ  ی راه کار   دیبرزو صحبت کنم شا

نرم  ی لقمه    ماین و  برا  یچرب  خودش  که  گرفته   میبود 

بود..رفتارش در برابر خانواده ام هم چنان موجه و معقول بود 

ام کرده...حدود    یبُرد که چطور در خانه عاص  یشک نم  یو کس

عصر با ترس و دلهره به آنجا رفتم .برادرم در حال    ۶ساعت  

زد   یم  ی صورتش به سرخ  تیصحبت با تلفن بود و از عصبان 

  ی از سر کالفگ  یتماس را قطع کرد و پوف  دنمی..به محض د

 ...دیکش

 ....طرف ها نیاز ا -

 ستادمیا مقابلش

  ی ه نه انگار خواهر بپرسم. تو ک  ی معرفتم حال  یاومدم از برادر ب -

 ...یچی به ه یچی..هیامینه پ  ینه زنگ ،ی.نه سر زدن ی دار

ها    همان قفسه  در  را  ها  لباس  که  م  ی طور    ی مخصوصش 

 ..زد  د،لبیچ
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  ؟یینجایدونه ا  یم ماین-

 ..گفتم و ادامه دادم یمحکم نه

...  ینم - بدونه  از    ی کار  ه یخوام هم  داداش...دارم  واسم  کن 

 طاقت حرف ها و کار هاشو ندارم   گهیشم..د  یم  وونهیدستش د

 ک یبه نزد  یها حت  زیچ  یانداختم ..گفتن بعض  نییرا پا  سرم

  دمی...با بغض نالمهیهم سخت و حج  تیافراد زندگ  نیتر

م  هیمثل  - رفتار  من  با  من    ی برده  که  انگار  نه  ..انگار  کنه 

و هر وقت هم دوست داشته باشه    اد یزنشم..هر وقت بخواد م 

کردم   یسع  یلی..به خدا خ  ستیبرام قائل ن  ی حق  چی..هرهیم

 ی مشکوک داره ..نم  ی ها تلفن ها  ی..تازگشهینم  یمدارا کنم ول

 ی م  پرخنده هاش خونه رو    ی که صدا   هیدونم پشت خط ک

 ...رسه یبه من م یوقت یکنه ول

 ؟یچ گهید-
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که درست از پشت سرم آمد ،احساس کردم روح از    ییصدا  با

هنوز سرم را   ی..با وحشت به عقب برگشتم ول دیپر  رونی تنم ب

محکمش در فضا رعشه   یلیس  ی کامل نچرخانده بودم که صدا

 ..و به سمتم آمد  دیانداخت..برزو داد کش

 ما؟ین ی کن یچکار م-

  برزو کوباند ی شانه  ی اشاره اش را رو انگشت

 ...ینگ  یچی و ه یبهتره تو خفه بش-

 ..و در صورتم عربده زد   دیبا شدت دستم را کش  سپس

  ..مگه نگفتم هان؟ی بذار نجایپات و ا ی مگه نگفتم حق ندار-

..قطره    دم ید  یم   نهیشده بودم و خرد شدن غرورم را به ع   الل

  یلبم راه افتاده بود به ته حلقم م  ی که از گوشه    یخون  ی ها

 ...زد ..به سمت در هولم داد یو حالم را به هم م دیرس

 .... فتیراه ب-

 [02.03.21 07:09] 



123 

 

 ۳۹_پارت#

وقفه فحش    یو او ب   ستمیخانه فقط بر بخت بد خودم گر  تا

رحم شده بود که از    یو ب  ی..چنان عصبان  دیکش   ادیداد و فر

ماش در  به  ترس  صدا  دهیچسب  نیشدت  و  نم  میبودم   یدر 

بودم و از    یکه داشتم از خودم عصبان  یآمد..از احساس ضعف

شد و آن چه که با   یام م  یرفت حام  ی..انتظار م  شتریبرزو ب

گذاشت.  یم می بر حرف ها ی را صحه ا دید یچشم خودش م 

با او    گر یذاشت د  یگرفت و نم  یرا م  شیدوست داشتم جلو

 .... افسوس ی همراه شوم ول

بدش بدتر شد و علنا مقابلم با زن   ی آن روز به بعد رفتار ها  از

نشست..دانشگاه آزاد قبول شدم و اجازه  یبه گفتگو م ی گرید

پرس   ی  احوال  قصد  مادرم  با  نداد..اگر  فقط   یرفتن  داشتم 

کرد..مادرم هم که حاال   یخانه بود اجازه صادر م  که  یمواقع

ب و  فهم  انیجر   ش یکم  ،ا  ده یرا  و    حالش  نقدریبود  بود  بد 

 انیدر م  یکیکرد که    یم  نینفر  تیوضع  نیا  ی خودشان را برا 
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جهنم    ی سال در کنارش به مثابه    کیدادم...  یجوابش را م

حت   میبرا ندارم  خانه   یگذشت..شک  آن  از  بهتر  هم  جهنم 

 ی از جلو  یجان که وقت  یاستخوان ب  تکهک یبود....شده بودم  

 گریآوردم ..د  ینم از خودم به خاطر    ی زیگذشتم چ  یم  نهیآ

بود که مرا   نینداشت و بهانه اش ا  ی ریدر او تاث  یصحبت کس

مگر   نیمحافظتم کند..چرت تر از ا نگونهیا دیدوست دارد و با

زنده    گریشده بودم ..د  یتفاوت  ی نوع ب  کیشد؟ من دچار    یم

  یمتحرک  ی شده بود..مرده    هیالسو  یعل  میماندن و مردن برا

 ی را انجام م  فمیدر آن زندان وظا  وبودم که فقط موقع بودن ا

  ر یدادم و غ   یغذا به زور فرو م  ی نشود...لقمه ا  یدادم تا شاک

رو نشسته  و  خواب  ه  ی اتاق  خانه    ی کجا   چ یتخت   ی آن 

رفتم ..شده بود به زور کتک مرا وادار به انجام    یدرندشت نم

درد هم در من اثر نداشت..دست از   گر ید  یکرد ول  یم  یعمل

 ی عالمت سوال بزرگ در مغزم م  ک یو فقط    مشسته بود  ایدن

عالقه   ی گری به کس د  ی ..چرا با من ازدواج کرد؟ وقت  د یچرخ



125 

 

.درست در شده بود .   رید  یلیخ  یول  دمیداشت؟!به جوابم رس

 .... آخر را زد ی ام،او ضربه  یحال روح نیاسفناکتر

 [03.03.21 07:06] 

 ۴۰_پارت#

  ی نم  ییآن روز کذا  ی ول  دیایها عادت نداشت به خانه ب  ظهر

مثل   که  بود  شده  چه  خانه    ی اژدها  کیدانم  در  خوفناک 

از    ی زیدر اطرافش بود شکست و چ   ی زیشد ...هر چ  شی دایپ

 یدر خودم مچاله شده بودم ..م  دهیدستش در امان نماند ..ترس

 شت رسد که آماج م  یدانستم در انتها نوبت تن و بدن من م

از ترس قورت   یدر پ   یشود ...آب دهانم را پ  یم   شیو لگد ها

 کیدادم که در را با لگد باز کرد و سپس به هم کوباند....با    یم

را گرفت و در هوا چرخاند و همان طور که بلندم    میدست موها

ب  یم و  بد  و  فحش  چه  هر  نص  راهیکرد    ی م  بمیبود 

تر شد و مرا   یوحش   یکند ول  میساخت...التماسش کردم رها

کرد..از    میبه شدت رها  ی کشان کشان به سالن برد و گوشه ا
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زد و به هق    یم   یبه خفگ  میکرده بودم صدا در گلو  هیبس گر

ب افتاده  تبدهق  به    لیودم..سرم  بود  هزار    ی وزنه    کیشده 

که تنم تحمل وزنش را نداشت....خودش هم به نفس   ییلویک

اش از   نهیشد...س  ولو مقابلم    ی کاناپه    ی نفس افتاده بود و رو

با تنفر در چشمانم خ  یم  نییزور خشم باال و پا  ره ی رفت و 

ضم  بود و ضربان نب دهیسک سکه امانم را بر هی بود...از فرط گر

  ی ت یخرد شدن غرور و شخص   یشد...صدا  یهر آن کند تر م

ولوم در گوشم    نینمانده بود با باالتر  یاز آن باق  ی زی چ  گر یکه د

 ....حکم ناقوس مرگ را داشت  میبرا شیزد و صدا یزنگ م

 ....سویخوام به تمام سواالتت جواب بدم گ  یامروز م-

مرد به   نیمانده بودم و توان حرکت نداشتم..حالم از ا  مسکوت

 ...خورد  یبه هم م یعیطرز فج

چرا باهات ازدواج کردم...االن وقتشه که   ی دیبارها از من پرس-

 ....یبدون
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فرد مزاحم و    هی شما شدم مثل    ی که وارد خونه    ی روز اول  از

 اومدم   ی..تا م  ی آشغال باهام برخورد کرد   کهیت  هی،مثل    یاضاف

تو اون اتاق خراب شده ات ...از پشت چشم نازک    ی دیچپ  یم

..به خودم ی زد  یکردنات خسته شده بودم و حالم و به هم م

 ی طور  نیمن ا  ی که واسه    هی کنه ک  یگفتم واقعا فکر م  یم

 کنه؟ یم

 ... جا بلند شد و طول سالن را شروع به راه رفتن کرد از

جوجه   ی ..اونوقت تو  دندیکش  یتموم دخترا واسه من صف م-

 هی..ی داد  یاز تخم در اومده جواب سالمم و هم به زور م  ی 

لجباز  یمیتصم از سر  و  برزو خواستگار   ی گرفتم  از  رو   ی تو 

 ی لیاز سرت خ   سویام زد که گ   نه یدست رد به س   یکردم ..ول

  رفتار شو به دل گرفتم ..  نهیمن ک  یگفت ول  ی..به شوخادهیز

که   فتمیفکر ب   نی شد که به ا  یهر روز بد م  نقدریتو هم ا  ی ها

بزنم ..خصوصا    تیجانانه به تو و برادر از خود راض   ی ضربه    هی
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پرواز  نکهیا حساب  ی ها  ی بلند  و  من  دست  خان  باز    یبرزو 

 ...شد یمثبت محسوب م ازیامت  هیواسم  نیگذاشته بود....و ا

..رگ   د یلباسم را به چنگ کش  ی   قهیسمتم هجوم آورد و    به

زد و نفس من رو به رفتن   یم  ی چشمانش به قرمز   دیسف  ی ها

که   دیرا در چشمم کوب  یقتیحق  یرحم  یاو با تمام ب  یبود ول

 .....افتهین نیتا به امروز دردش تسک

بدون - بهتره  برا  یآره  پاپوش درست کردم    یکه من  برادرت 

برا ب  دی خر  ی ..اول مشتاقش کردم  و بعد خودم    شتریهر چه 

تور  وسط  انداختمش  ..اره  انداختم  جونش  به  رو  ها  طلبکار 

اون   ی ...همه  نمی خودم تا با لذت غرق شدنش رو بب  ی ریگ یماه

خودم   که  ی افراد دوستان  از  بود  دستشون  برزو  چک 

کش عذاب  از  و  کردم  اش  آواره  که    فی ک  دنشیبودن..خوب 

هاشو پرداخت کنم   ی بده نکهی کردم ..ازش خواستم در قبال ا

  ره یکنه و گرنه هم به زندان م  یازدواج با من راض  ی تو رو برا
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  دا یاون دختره ش  دی ق  دیخوره،و هم با  ی،هم شراکت به هم م

 ...رو بزنه

 یکرد..ان قدر بلند و ب   دنیشروع به خند  یرها کرد و عصب  مرا

شوند   یجمع م  نجا یوقفه که تصور کردم االن کل ساختمان ا

  ن یمن را از دست ا  یافتاد و کس  یاتفاق م  نی کاش ا  ی که ا

زد و    یحرف م  دهیبر  دهیداد...بر  ینجات م  ی ر ی زنج  ی   وانهید

 ....دیکش یام م یدشنه به روح زخم

ک- ب  یاففقط  رو  اون دختر  اسم  الع   ارمیبود  به طرفه   ی نیتا 

رو   ی...من هر چیدون  یرو هم که خودت م  هی بشه...بق  یراض

ارزشش   یضرر کردم ول  ی..درسته کم  ارمیکه بخوام به دست م

عوض برادر  اون  هم  و  رو  تو  هم  تا  داشت  جاتون    ی و  سر  تو 

 ...بنشونم

  زد یفیکث  لبخند
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  ی م  یرو دوست داشتم که مدت  ی دخترالبته من قبل تر ها  -

با تو برگشت   ی شد با من به هم زده بود اما درست موقع نامزد

ا از  اونو  و  کردم  قبول  باشه..منم  من  با   ن یو خواست مجدد 

کارم با   یلیماجراها دور نگه داشتم ..از اولش هم قرار نبود خ

باهاش برم    حترا  الی توطول بکشه...قصد داشتم بعدش با خ

بهش اطالع داده   یدونم امروز کدوم آدم پست  ینم   ی..ولاون ور.

..مقصر همه   ترک کرد  منو  باز  او  و  دارم   نا یا  ی که من زن 

 ؟ ی مگه کر  سوی...نکنه کار تو باشه هان؟جواب بده گییتو

م  ینم  باورم که  آنچه  زندگ  قتیحق  دمیشن  یشد  ام   یتلخ 

ام از کار افتاده    یصوت  ی باشد..من واقعا الل شده بودم.؟.تار ها

 یمغزم  در حال پاره شدن بود؟مگر م  ی ها  رگ یمو  ایبود و  

گونه کند؟..چطور توانست    نیخواهرش ا  یبا زندگ  ی شد برادر

جانم   ی   ماندهوارد کند؟ با ته    یبرزخ دهشتناک  نیمرا در چن

 ..مردم  ی..اره حتما ممردم یگفتم و گرنه م   یم ی زیچ دیبا

 ....مای....نیکثافت....رزل کی.تو..تو. -
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 ی در پ  یبه سمتم هجوم آورد و همان طور که ضربات پ  مجدد 

 ی اش بر تن و بدن زخم

 [03.03.21 07:06] 

 ..د ی کش ینشست عربده م یم ام

هام بوده    ی کثافتم و برادرت شاهد تمام کثافت کار  هیآره من  -

 ....سکوت کرده یول

 [03.03.21 07:30] 

 ۴۱_پارت#

جز درد و  قشیرا پشت سر گذاشتم که روز ها و دقا ی ا هفته

  ما یاز ن  دیدانستم با  ینکرد..نم  یبر قلبم مستول  ی گرید  زی غم چ

ب  یتشکر کنم که وقت به  را    مارستان یاز حال رفته بودم من 

  ی باشم برا  زاریاز او ب   ایکرد    ی ر یرسانده بود و از مردنم جلوگ

....حال  شی ها  بی تمام دروغ ها و فر  ی ادآوریزنده ماندن و به  

مادر هم در   ی جوشان اشک ها  ی خودم کم بود که چشمه  
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پر    شیکه موها  ی بود و پدر  دهیند  یمدت رنگ خشکسال  نیا

 ی ....از برزو خبرشده بود که از سر گذرانده    یاز برف زمستان

 یکوچک سهم دل ب   یادتیع  ی وفا برادرم حت  یب  نینبود و ا

مرا ندارد   دنید  ی رو  یشرمندگگفت از    ینکرد...مادر م  مینوا

گفت که تمام حرف    یآمد و م  یم  دیتاب بودم...با  یمن ب  یول

ام نبسته....چه خوب   ی دروغ بوده و او کمر به نابود  ماین  ی ها

زنگ زده بود و    سیبه پل  عیهمان وقت سر  مارستانیبود که ب

بُرد...و چه   یبه خاطر ضرب و شتمم در بازداشت به سر م  ماین

رضا از  ندهد  طالقم  تا  بود  گرفته  قول  پدر  که  تر   تیخوب 

ب  ی...وقتستین  ی خبر بر   مارستانیاز  ها  مرخص شدم دکتر 

را رد کرده ام..همه در آن    یاقصن  ی باور بودند که سکته    نیا

سن و سال  نیبا ا ی کردند که دختر ینگاهم م ری بخش با تح

حال و روز    نیبه ا  دیچرا با  یقلب  ی   نه یزم  شی پ   چیو بدون ه 

شده ام    ی سپر  ی شود؟حق داشتند آن ها که از روز ها  ار دچ

کنار   ری که با درد و تحق  ییخبر نداشتند...از روز ها و شب ها
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بود  ماین رساندنم...ولگذشته  موقع  به  که  بودند   ی..خوشحال 

ا  ینم درد  د  نیدانستند  است  محال  شود..و   گریقلب  خوب 

هم   شتصور  ی....حت ستیدرمانش قرص و دارو و استراحت ن

پدر و    یسر افکندگ  یسابق شوم ول  ی سوی سخت بود که باز گ

 یحالم م  ی دانستند بر بد  یم  یمادرم که خود را مقصر اصل

سکوت گرفته بودم    ی اشان دهم ..روزه    ی شد دلدار  یزود...نماف

 یی ایکار ممکن در آن دن  نیتر  یمعن  یو غذا خوردن شده بود ب

..تک به تک    ردمک  یبا آن دست و پنجه نرم م  هیکه هر ثان

 شهیدر گوشت و پوست و استخوانم ر  ماین  ی کلمات و واژه ها

اشت که به آن د  تیشبانه ام حکا  ی دوانده بود و کابوس ها

 ی ماه با کل  کیشوم ..بعد از حدود    یها خالص نم  ی زود  نیا

اصرار از مادرم خواستم که به حرم بروم..معتقد بود هنوز حالم 

ها و زخم ها هم    ی ...آثار کبودگفت  یرو به راه نشده...راست م

 یتوانستم کم  ی م  یکرد ول  یم   ییبدنم خود نما  ی چنان رو

تنفسم    ی برا  گریاتاق د  ی راه بروم پس قانعش کردم که هوا
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حرم   ی ....فضارفتم یکه نپذ  دیای..خواست با من ب  ستین  یکاف

از   یکی  یکیآن قدر شلوغ و گرم بود که ناچار خودم را به نزد

دنج و    ی از قضا جاآسوده باشم.    رشی تا ز  اندمها رس  لتیاسپ

 ح یضر  ی ه روشد و بهتر آن که درست روب  بمیهم نص   یخوب

آمدم..هر بار که   نجایبار چه وقت ا  نینداشتم آخر  ادیبود...به  

مخصوص    نجایکرد ا   یاذعان م  اوردیخواستم مرا ب   یم  ما یاز ن

  جوم باره ه   کیاست و وقت معطل شدن ندارد...به    کاریافراد ب

تک تک خاطرات   ی ادآوریاشک به چشمانم حمله کردند و با  

سال گذشته داشتم عنان از کف    کیکه در    یو درشت   زیتلخ ر

دانستم   یبلند شد...م  میکه صدا  دیطول نکش  یربودم و زمان

داند   یخواند و م  یهم چنان نگفته امام رضا حرف دلم را م

 ی امروز برا   مزند ..خواست  یاشک و سوز از کجا مرا آتش م  نیا

خودم را آزاد کنم    ی بار هم شده بدون احساس شرمندگ  کی

بلکه سنگ  تا  ها  ی رو  نیبار  زم   میشانه    نش یافتد...نفر  ن یبه 

پرواز  شهیهم ی و فکرم برا  ادمینکردم فقط از خدا خواستم از  
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کنارم نشسته بود ..چادرم را رو به باال داد   انسالیم  یکند ...زن

 و آرام لب زد 

 ....دخترم..التماس دعا ی دل شکسته ا -

 [04.03.21 06:54] 

 ۴۲_پارت#

کرد..مرور    یشرمنده ام م  ی دیدکتر حم  ی هق خفه ام جلو  هق

خودم را   دیبا  یداد ول   یآن روز ها هر چند خالصه وار آزارم م

کردم .دکتر بلند شد و به سمت در اتاق   یاز شرشان خالص م

 را مخاطب قرار داد  ی ریرفت و خانم غد 

 ...دیببر فیتشر دیتون یم د،شمایخسته نباش-

بو  ینم تاردانم ساعت چند  و  پنجره  به  نگاه کردن  با   کید! 

دوشم    ی را رو  فم یشده ..ک  رید  یلیشدن هوا متوجه شدم خ 

 انداختم و مستاصل بلند شدم 
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خوام ،ظاهرا خارج از وقت موندم ...اصال متوجه   یواقعا عذر م-

 ....منم دیگذشت زمان نشدم اگر اجازه بد

 سمتم آمد و با دست به من اشاره کرد  به

تاحالت    ی آب بخور  وانیل  کی  ینی...بهتره بشسویصبر کن گ-

ب تا ادیجا  بدن  وقت  بهت  آخر  نفر  که  گفتم  عمد  از  ...امروز 

 ...مینداشته باش یمشکل

به    یصندل  ی رو  سپس کرد  شروع  و  نشست    ادداشت یاش 

 ...ی زی کردن چ

که واست افتاده چنان تلخ بوده که   ییاتفاق ها ن یدونم ا یم-

  ه یعیطب  یلیخ  نیو البته ا  یبگ  اتیبرام کامل و با جزئ  ینتونست

م مقاومت  مغز  برا   یچون  سوال.   ی ادآوری  ی کنه  برام    یفقط 

 ..جوابم رو االن بشنوم لمیاومده که ما  شیپ

اشک    منتظر از  هنوز  ..صورتم  دوختم  دکتر  دهان  به  چشم 

 بود  سیخ
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در مورد قول ازدواج برادرت بهت زد   ما یکه ن  ییاون حرف ها-

 ؟یبا برزو حرف بزن یتونست  تایداشت؟تو نها قتیحق

آب را به    وانیو هم زمان ل   دمی کش  میچشم ها  ی به رو  یدست

  برگرداندم ز یم ی رو

عجز و   یکه گذشت برزو به خونه اومد و بعد از کل  یبله..مدت-

و معذرت خواه و ش  یناله  بوده  داشت مجبور  طبق   دا یادعا 

 شتر یب   یتوان آوارگ  نکهیو ا  ییجدا  ی کرده برا  دشیمعمول تهد

بر فروش خونه باعث شده در    ی بابا مبن  میرو هم نداشته .تصم

ها   نیتمام ا  هدونست  یند نمهر چ  رهی رو بگ  می تصم  نیآخر ا

 ی مرد ثروتمند  ما ی..فکر کرده چون ن  فهیکث  ی نقشه و باز   کی

ا  یهست قطعا منو خوشبخت م  و  هر دو در    ی طور  نیکنه 

 ..بود می خواه یآسودگ

 ها نقشه بوده؟   نیا ی همه  یتو بهش گفت -

 دادم  رونیرا آه مانند ب نفسم
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اون    نکهیمثل ا  یاول بهش گفتم ول  ی بله در همون لحظه  -

  ی ول  ی دونم چطور  یبود..نم  دهی و فهم   ان یجر  ن یزودتر از من ا

فهم م  میتصم  دنی به محض  مثل  به  مقابله  به    رهیگ  یبه  و 

باهاش در ارتباط بوده به طور ناشناس کل    مایکه ن   یهمون زن

 ...گه  یو م انیجر

 ...گذاشت نیرا زم   خودکارش

 شد؟ یچ  مایشراکت برادرت با ن فیتکل-

 خارج شود میرا صاف کردم تا بهتر از گلو میصدا یکم

بعد از طالق قصد    ماینداشت..ن  یما تمام  ی ها  یظاهرا سخت-

بره و چون   رانیخواست از ا  یفروش سهمش را داشت چون م

ب نم  ی تو  ی شتریپول  برزو  عمال  بود  گذاشته  تونست    یکار 

و سود    هیبه نصف نصف سرما  هم  دیطرف جدسهمش رو بخره .

ن به  رو  سهمش  ناچارا  برزو  پس  بود  فروخت   مایمعتقد 

دونم    یفقط م  ارم یها سر در نم  زی چ  نیاز ا  یلیمن خ   ستش...را
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تا   دایکرد...ش  ی اد یدستش و نگرفت و ضرر ز  ی چ  چیه  بایتقر

د  طیشرا  نیا ا  دیو  از  و  کرد  ازدواج  اش  خاله  پسر   ران یبا 

شد...از   نیبود و برزو خونه نش  ی شوک بد تر  یکی  نیرفت...ا

  نکه یاز ا  ا..من تنهومدی   ینم  رونیاز اتاقش ب  یصبح تا شب حت

 ..بود ی حالم رو به بهبود یو نامش رها شده بودم کم  مایاز ن

 را برداشت نکشیجا به جا شد و ع ش یدر جا  دکتر

باشه...متاسفانه   یجلسه کاف نی ا ی خوب ...فکر کنم برا اریبس-

ذارم    یم  غامیپ  یخانم منش  ی .برا  ستمیتهران ن  ندهیآ  ی هفته  

 ...کنه و به تو اطالع بده میتنظ یکه واسه دو هفته بعد نوبت

 ...ختمیام را در نگاهم ر یشدم و تمام قدر دان بلند

..ببخش- ممنونم  خ   دیواقعا  ها  صحبت    طول   یلیامشب 

 ...دیکش

 ...که خواستم خارج شوم به حرف آمد نیهم
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ا- بهتره  کن  برنگرد  نیصبر  تنها  شب  م  ی وقت   ی ..من 

  رسونمت

 یآمده سو استفاده کنم ول   شیپ   تیخواست از موقع  ینم  دلم

 ..دکتر هم اهل کوتاه آمدن نبود

  

 دوم _فصل_انیپا#

 [04.03.21 07:25] 

 ۴۳_پارت#

شروع امتحانات ترم اول تمام توجهم سمت کتاب ها و جزوه    با

داشت .بهش قول    ی مادر نشان از دلتنگ  ی رفت .تماس ها  میها

قلبا با   یترم را به آن ها سر بزنم ول  ان یم  التی داده بودم تعط

  را ی به رفتن نداشتم .ز  یلیکرده بودم چندان م  شانیهوا  نکهیا

 ا ی مه  میرا برا  گرید  یببرزو شروع مجدد عذا  ی تکرار خواسته  

 کیدانشکده    ی بود..در محوطه    یساخت...امتحان اول عال  یم
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ماندم ..هنوز   ای و رو لوفریکردم و به انتظار ن دای پ  یخال مکتین

در حال سر و    ا یاز سالن خارج نشده بودند و شک نداشتم رو

ن سه امتحا  ی چون تا زمان بعدکله زدن با نصف سوال هاست..

داشت  ی روز بود  میفرصت  کرده  و   می،قصد  گشت  شهر  در 

باد کرده   ی به مغز ها یاستراحت لوفریو به قول ن میبزن ی گذار

بده وارس  میامان  ک  ی..مشغول  که صدا  فمیدر   ی بم  ی بودم 

در اول    ی اشتباه سهو  کی دانم چرا    یتوجهم را جلب کرد..نم

گونه با من دشمن ساخته بود که راه به   نیپسر را ا  نیترم ا

آمد.. کارش به آنجا    یمفت و آزارم بر م  ی حرف ها  یراه در پ

کرد    یرا پنچر م  لوفرین  نیماش  ک یبود که مدام الست  دهیکش

 ح یکردم؟ترج   یم   دیچکار با  ی سبک مغز  نیبه ا  ی..واقعا با آدم

 ..دیبه گوشم رس شی دادم اصال محلش نگذارم که باز صدا

 م یعرض شد خانم فه سالم-

 نیجوابش را دادم .ا  ی.به آرامطورش بود.   کیواقعا    ی انگار  نه

ادب تر از خودش    یب  قیشف  ق ی بار تنها بود و از آن دو تا رف



142 

 

م   ی خبر متعجبم  گستاخ  ینبود..لحنش  آن  از  و    ی ساخت 

خبر  یشگیهم ..وقت  ی انگار  ب  دید  ینبود  موضع    یازهمان 

 ادامه داد  میآ یکوتاه نم  یمحل

 مزاحمتون شدم امتحان چطور بود؟ دیببخش-

  لب گفتم ریز

 خوب بود-

 د؟ یمنتظر دوستانتون هست-

از    یآمد.. منتظر پاسخ  یحرف زدن به او نم  ی مدل  نیا  واقعا

 گفت ی جانبم نماند و فور

 طور  نیمنم هم-

کرد که من مشتاق    یبرداشت م  نگونهیگمانم سکوت من را ا  به

با    نیا از کفش    عیحرکت سر  ک یمکالمه هستم پس  چشم 

  براقش گرفتم و بلند شدم یکالج مشک  ی ها
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 د یبزرگ شد  دیکن   یمجد؟ فکر نم  ی آقا  دیدید  یباز چه خواب -

 ..دیفرد بالغ رفتار کن  کی و بهتره مثل 

افتادم .پشت سرم آمد و اصرار داشت    یسمت خروج   به راه 

 ..دهد  حی را توض ی زیچ

 ... داشتم یکار شخص کی دینه.. اشتباه نکن -

  و قاطع گفتم ستادم یکرد. ا یزده ام م   رتیداشت ح رفتارش

 ..دییبفرما-

دلهره به جانم نشسته بود...مِن مِن کرد و با انگشت    ی حد  تا

 دستش ترق  تروق راه انداخته بود ی ها

رو    ی دیدکتر حم   ت یشخص  ی ها   هینظر  ی راستش..من..جزوه  -

و به   دیکامل ننوشتم..خواستم از شما تمنا کنم ،لطف بفرمائ

 ...دم  یبهتون پس م عیو سر  رمیگ یم ی..کپ د یمن قرض بد

که به کار بسته بود هم خنده دار بود و   ی لحن مودبانه ا  نیا

 ا یداشت..حق داشت سر کالس ها    یهم آدم را به تعجب وا م
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گذراند..نه   یم  ی و خوشمزگ  یبه شوخ   ا یآمد    ی م  رید  اینبود  

ا با کل درس ها هم   نیتنها  را    نیدرس که مطمئنا  مشکل 

و آن پا    اپ  نیا  ی دادم و کم  رونیداشت. نفسم را نا محسوس ب

  کردم

ن  یول  دیببخش- ا  ازیمن خودم  قصدم  و  فردا    نهیدارم  از  که 

 ...دیریبگ ی ا  گهیشروع کنم ..لطفا از کس د

ادامه دهم که    خواستم راهم  و لحنش  به  را سد کرد  مقابلم 

 ..ملتمسانه شد

..سر کالس حواسم بود که چقدر میکنم خانم فه   ی خواهش م-

 یم  نایقیمن    دی لطف و اگه در حقم نکن  نی..ادیسینو  یکامل م

 ...درس و نیافتم ا

کرد ..از   یاش گرفته بود و خواهش م  نهیرا مقابل س  دستانش

محوش شده بود.  دیهم بع  یلیبود..خ  دیاداها بع  نیآدم ا  نیا

ا فاصله    نیبودم..در  چنان  نداشتم    ی کینزد  ی مدت  او  با 



145 

 

 ی تا روح آدم رسوخ م  ییداشت که گو  ی نافذ  ی..چشمان مشک 

 ی رنگ که اکثرا رو به باال م  نی به هم  یپر پشت  ی کرد ..موها

..ب ها  ینیداد  لب  ا  ییو  ،چانه  پوست   هیزاو  ی متوسط   یدارو 

ترک که  ا  ی جالب  بیگندمگون  اش  چهره  در    ی م  جادیرا 

 ...خوب بود به جز اخالقش زشی کرد...همه چ

 د؟ یکن یلطف و در حقم م نیبا شما هستم..ا -

وادارم کرد تن    زشی بر انگ  ریتاث  ی آن به خودم آمدم..آوا  کی

آوردم و همان   رونیب  فمیبه خواسته اش دهم ..جزوه را از ک

  م آرام نجوا کردمگونه که به سمتش گرفت

  دیبد لیفقط خواهشا تا امشب به من تحو-

.   ی زیچشمانش چ  برق از نگاهم دور بماند   ی با شادنبود که 

راحت    التونیخ"و با گفتن    دیآن را از دستانم قاپ   یالوصف  دیزا

، را د"باشه  ها  دور شد...بچه  آمدند    دم یاز من  به سمتم  که 

 ..دیسرخوشانه خند ای..رو
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م  سویالخالق...گجل  - حرف  مجد  با   ی گفت  ی؟چی زد  یتا 

 شنگول بود؟ نقدریا

  وار زمزمه کردم  یپشت کمرش زدم و شوخ به

 ..گم یتو راه واستون م میدختر...بر  یمنحرف  نقدریتو چرا ا-

  

        مجد؟ ی آقا  ارهیجزوه شو م یعنی     

 [05.03.21 08:11] 

 ۴۴_پارت#

ماش  یوقت تعر  انیجر  نی در  کامل  طور  به  اول   فیرا  کردم 

نم ،ول  یباورشان  نبا  یشد  که  کردند  سرزنشم  او   د یبعد  به 

از آن فضا دور شده   یکردم ..خودم هم حاال که کم  یاعتماد م

هم م  نیبودم  وول  در سرم  بود   قتشیخورد..حق  یمورد  آن 

را در   با مهارت من  بُرد که    بی عج   ی خلسه    ک یچنان  فرو 

کردم..ول  دمینفهم شمارشو  "گفت   لوفرین  یوقت   یچکار  حاال 
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گفتم که هر    ی بلند   ی آه از نهادم برخواست و وا  شتریب"یگرفت

برگشتند...ا طرفم  به  انگار  نیدو  اغماض    گرید  ی سهل  قابل 

 ....نبود

 سو؟یگ ی نگو که نگرفت-

  کوباندم یرا محکم به صندل سرم

  نگفت ی زیاصال حواسم نبود...خودشم چ-

 واست کجا بود؟ معلومه ح-

را    میرا خواند و من با درد چشم ها  ایبا اخطار نام رو  لوفرین

 ....قسمتش را نکرده بودم اصال نیبستم ..فکر ا

 ا؟ یحاال چکار کنم خدا-

 ...را دور زد  دانینگاهم کرد و م صالی با است لوفرین

 ...کنه یم  شی کار هیحاال فکرش و نکن حتما خودش -
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..حواسم   میکرد  یم  ی که با بچه ها پاساژ گرد  یتمام مدت  در

دانست چقدر در دل   یجز حماقتم نبود..فقط خدا م  یچی به ه

 کی  ی گفتم ..چرا برا  راهیاشتباهم بد و ب  میبه خودم و تصم

مثل   ی زی رفته بود؟ چ  ادمیبشر    ن یمردم آزار ا  ت یلحظه ماه

آدم رکب    نیباز هم از ا  نکهیآزرد..تصور ا  یخوره وجودم را م

خواست   یافزود و قلبا دلم نم  یام م  یخورده باشم بر ناراحت

قصد کردند   لوفریو ن ایام راست باشد...رو یتمام معادالت ذهن

نداشتم و باز   یی..اشتهامیناهار را در رستوران همان جا بخور

 ن یب  نیهم در ا  ایگند زده بودم..رو  مانیدسته جمع  حیبه تفر

 ...دکر یم ضم ی فمدام مُست

ال اقل ناهار تو بخور ،جون .ی در مورد رنگ لباسم که نظر نداد-

 ...یبا مجد دعوا کن یداشته باش

  دستانم فشردم انی و سرم را م زیم ی شدم رو خم

درگ - خ رهیفکرم  خودم  چن  یل ی..من  وقت  اون  و   ن یعقبم 

 ....کردم یحماقت
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تکه    ایرو نوچ  نوچ  زم   شیتزایپ  ی با  تلفن   نیرا  و  گذاشت 

االن درستش "و با گفتن    دیکش  رونیب  بیهمراهش را از ج

گ"کنم  یم شماره  به  ن  یکرد...سوال  ی ریشروع    لوفریبه 

 ..ندانستن باال داد ی و او هم شانه اش را به نشانه  ستمینگر

  ق ی خانم ..ما جونمون هم واسه رف  سویو تماشا کن گ  نیبش-

  ستین ی زیکه چ نی..امیدیم

از سالن خارج گشت..دل تو دلم   و الو  با گفتن  همان لحظه 

دو نفر هم شده   نیا  ییاشتها  ینبود .رفتار ابلهانه ام سبب ب

م  "نه"قدرت    ی رو  شتریب  دیبود...با تمرکز  کردم    یگفتن 

 ی ادآور ی  میبرا  ی د یدکتر حم   دی ها بود که با  زیچ  یلی...هنوز خ

نشست و   شا  یصندل   ی مجدد رو  ایبعد رو  یقیکرد...دقا  یم

کرد که زده بود دوباره به همان   یام را درک نم یظاهرا نگران

 ...اش ی و مسخره باز یکانال شوخ

خورد- بابا؟  کرد  نیچتونه  نگام  بس  از  شدم دی منو  ...تموم 

 ..گهید
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  دستش را گرفت  یعصب لوفرین

نم- بب  ینیب  یمگه  بنال  کرد  مینیحالشو..خوب    ری ؟زی چکار 

 ..ی خوا  یم یلفظ

ن  دستش از دست  مالشش   دیکش  رونیب  لوفریرا  به  و شروع 

 ...کرد

..چه خبرته...بابا زنگ زدم به غزل یوحش  ی دستم و شکوند-

آب  ی موریت چشم  دختر  رد  یهمون  که  م  فیهست   ی آخر 

  رو گرفتم یاوشیس  ایپور ی ..ازش شماره نهیش

  میبه او انداخت یهیعاقل اندر سف نگاه

 بشه اونوقت؟ یکه چ_

  د ی مال  کرده باشد کف دستانش را به هم  یانگار کشف بزرگ  ایرو

  و خنده کنان گفت

خنگ- شماره  لوین   یچقدر  م  نای س  ی ...خوب  ازش  و    ی مجد 

بوده همه   یک  قیدونم دق  ینم  شیدو ماه پ  یکی..حدود  میریگ
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  ی .البته تولد که بهانه است ،پارت جناب بودند  نیکالس تولد ا  ی 

خودش مراسم گرفته   یشخص  ی گفت تو خونه    یبوده...غزل م

 .....ی ها و دخترها  یدنیو تا دلت بخواد انواع نوش

هست- همه  فضول  هم  بابا...تو  دعوت    ایرو  یخوب  ما  ،چرا 

 واقعا؟  میری کرده م ی؟نکنه فکر م مینبود

 ؟ ی واضحات دار  حیبه توض  اجیجون؟احت  لوین  یدون  ینم  یعنی-

س  نفس ب  نه یدر  آرام  را  ام  قدرشناسانه   رونیمانده  و  دادم 

 نگاهش کردم 

 یاوشیس  ی غزل شماره    یدونست  یرو ولش کن...از کجا م  نایا-

 رو داره؟ 

 به غبغب انداخت که خنده امان گرفت  ی باد

خودمون باشه غزل عاشق   نی..ب  ق یرف  یمن و دست کم گرفت-

کار   یول  ه یاوشیس  ایپور رخ   یم  ی هر  بهش  طرف  کنه 
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..شماره ش که خوبه ،آدرس خونه و محل کار پدرش هم دهینم

 ....بلده

 [05.03.21 08:29] 

 ۴۵_پارت#

.شماره اش   ستی از مجد ن  ی خبر  چیروز کامل گذشته و ه   کی

اش خاموش   یاز همان لحظه گوش   یول  میگرفت  یاوشی را از س

شدم مستاصل و نگران طول و عرض    داریاست..از صبح که ب

  ی نثار خودم م   ستم یروم و هر چه بلد هستم و ن  یاتاق را راه م

کردم با    یمگمان  مغزم رو به انفجار رفته .   تی کنم ..از عصبان

  ان یما پا  نیناخواسته ب  ییلحن و خواهش،آتش بس دعوا  نیا

را نشان دهم    تمی است من هم حسن ن  نیبهتر او    ردیپذ  یم

آدم   نیدر سرم شکل گرفته بود...ا  یخام  الیافسوس خ   یول

  شتر یبود....دو روز ب  ی شگیهمان فرد خودخواه و پر از غرور هم

آمادگ و  نداشتم  ز  یوقت  د   ری ام  ا  رصد پنجاه    ی بود..چاره 
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را گرفتم    لوفرین  ی کردم ...تند شماره    یم  ی فکر  دینداشتم با

 ...بوق پاسخم داد  نیو او با اول

 سو؟یجانم گ-

کامل   یکپ  هیجزوه هات    ی شه ازت خواهش کنم از رو  یم -

درس و   نیکامل ا  ی دارم نمره    می..تصم   ی اریو ب   ی ری واسم بگ

 ....رهی فکر نکنه تونسته حالم و بگ پسرهن یتا ا  رمیبگ

 گه ی د  ساعت  کی و بهت گفتم ..نگران نباش تا    ن یاز اولم هم-

 .... شتَمیپ

  ک ی  کهیبه اتاق در حال   ایتماس هم زمان شد با آمدن رو  قطع

و سمانه امتحان داشتند    میصبحانه در دست داشت..مر  ینیس

از مکالمه ام را   ی ..ظاهرا بخش کوتاهمیو ما در اتاق تنها بود

 بود  دهیشن

 ؟ی من استفاده نکرد ی تو چرا از جزوه  -
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شانه اش   ی حواله    یو مشت آرام  دمیرا نوش  می قلپ از چا  کی

 کردم 

م  - آفتاب  تو  گذاشتن  درد  به  فقط  تو  خط  دست    ی چون 

 ....خوره

داد و با هم مشغول صبحانه خوردن    لمیتحو  ی مصنوع  یاخم

  ی مسئله چرخ م   ن یفکرم حول ا  تی..هر چند تمام محور  میشد

بهتر به  را  امتحانم  واقع   نی خورد که  بدهم...در  شکل ممکن 

قبول   دیبود..با  هودهیتا االن کامال ب  روزیاز د  ی حرص خوردن ها

بود که    نیا  ی کردنها فقط برا   ی کردم تمام آن نقش باز  یم

تا    دیکه جزوه به دستم رس یاول ی  هیدهد...از ثان بیمن را فر

امتحان فقط خواندم و خواندم...خط به خط به حافظه   ی لحظه  

از نت سرچ کردم و کنار   ینیع   ی مثال ها  یو حت ام سپردم  

نوشتم تا درصورت لزوم در امتحان از آن استفاده    یجزوه م

 ره ی زنج  ی هم در راستا  ارشک  نی کرده بودم ا  نی قی  گر یکنم ..د

ها  ی  گانه    ی آزار  ..ول  ی بچه  است  دکتر    ی سابقش  قول  به 
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پذ  ی دیحم ابتدا  مشکل  شروع  ملزومات    تی واقع   رفتنیبا  از 

با بعد  و  ...بنابرا  دی است  گشت  حل  راه  دنبال  دوست    نیبه 

گونه اش سبب شود تا دوباره دچار    ضیمر  ی نداشتم رفتار ها 

خودم و   ونیمد  ی ادی جا هم ز ن یشوم ..تا هم  ی سکون و راکد

 ی جا کاف  نیبه نظرم تا هم  گریعمر از دست رفته ام بودم ..د

 ...بود

 [06.03.21 06:41] 

 ۴۶_پارت#

و آماده تر از هر وقت به    شهیروز سوم ،سر حال تر از هم  صبح

باشد    حیآن قدر وق  گریکردم مجد د  یدانشگاه رفتم .تصور نم

لوده    یمتوجه شدم با دوستانش خندان و البته کم  یوقت  یول

م سالم  نیقی  دیآ  یبه سمتمان  آدم  چندان  نظر    یکردم  از 

  ی نم   مغز  ی آدم با وجود تمام هشدار ها  ی.گاه  ستی ن  یروح

اثبات شد    ی زیبه کرّات چ  یوقت  یرا باور کند ول  ی زی خواهد چ

ا  چی ه  ی جا  گر ید شبهه  و  ..ن  ینم   یباق  ی شک    لوفر یگذارد 
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ازشان  یسرش خراب کنم  ول ی دانشگاه را رو  دیمعتقد بود با

 ی چه اتفاق  اورندیخودشان ن  ی خواستم سکوت کنند و به رو 

ب..چافتاده  خوردنمان  حرص  شاد   یون  موجبات   یشک 

همان طور که با    د یبه ما رس  یکرد...وقت  یرا فراهم م  شترش یب

کرد با تمسخر شروع به حرف    یم  ی آدامس درون دهانش باز

 ..زدن کرد 

  م؟ییییاحوال خانم فه-

  شتر یکه دوستانش ب  د یام را چنان کشدار و مسخره کش  یلیفام

 ..دندیخند

....من که با بچه زادیبود..واقعا دست مر  یکامل  ی جزوه    یلیخ_

 ....بردم  ضی ف یها حساب

زد و آن را به سمتم گرفت.برگه ها تماما خط    یزشت  ی   قهقه

 نیشده بودند..قشنگ معلوم بود عمدا ا  فیو پاره و کث  یخط

  ؟ یکودکستان  ایپسر دانشجو بود    ن یبال را سرشان آورده..واقعا ا
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ها  ایرو برگه  به  واج  و  خ   ی هاج  آخر    ره یدرون دستم  و  بود 

 اورد یطاقت ن

نم - خجالت  دبستان  ؟مگه یکش  یتو  ا  یهست  یبچه    ن یکه 

 ؟یکن  یرفتار م یمدل

ول  خصمانه کردند   ی حساب  لوفرین  ی بعد  ی جمله    ی نگاهش 

 اشان کرد ی کفر

 ...از مهد کودک شروع کنند  د یبا نایادبستان. ی قربون بچه -

را    شیقصد هجوم به سمتش را داشت که جلو  یمیرح  ریام

گذراندمشان  یسد کردم و همان طور که تک تک از نگاهم م

 .. قاطع لب زدم ییبا صدا

...دست بچه ها را  میبه امتحانمون برس  میبهتره بر  گهیبسه د-

جلو  دمیکش از  شد  ی و  دور  خشمشان  پر    ا ی...رومیچشمان 

 یم  یکردم ولبارش ن   چاریخورد که چرا چهار تا ر  یحرص م
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دانستم من آدم عملم و در امتحان ثابت خواهم کرد نتوانسته 

 ...به من وارد کند ی لطمه ا

 [06.03.21 06:58] 

 ۴۷_پارت#

 تیها را هم با موفق  ی لطف خدا نه تنها آن امتحان ،بلکه بعد  با

کرده    ری پشت سر گذراندم..احساس شعف تمام وجودم را درگ

  د یرس  یمحال به نظر م  یدور دست که زمان  ی ایبود و آن رو

شد..با تمام شدن   یتر م  کیحاال هر روز و هر روز به من نزد

هر کس و  خلوت شد  ،خوابگاه  قوا سمت یتجد  ی برا  یترم  د 

د و  شهر  و  کش  ارشیخانواده  مر  ای..رودیپر  رفته    میو  هم 

در هر روز زنگ بودند.اما سمانه از رفتن اجتناب کرده بود..ما

چند روز    لیخواستم دل  ی..نم  دیکش   یزد و انتظارم را م  یم

جلسه    ریتاخ خاطر  به  که  را  او    ی م  به  بود  ام  مشاوره 

را باز هم به علت    هتماس جلس   ک ی با    ی ری..چون خانم غدمیبگو

انداخته بود...امروز    قیتر شدن مسافرت دکتر به تعو  یطوالن
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تم که برعکس روز اول منبع گذاش  یعصر من ،مجددا پا به اتاق

 هر چه تمام تر آغاز کرد   ییآرامشم شده بود..دکتر با خوش رو

چند هفته    ریتاخ  نیکنم به خاطر ا  یازت عذر خواه  دیاول با-

  ر ی به تاخ  ینظم  یب  ی سر  کی  لیام به دل   ی ...مسافرت کاری ا

 ..کرد نمیمراجع  ی افتاد و من و شرمنده 

اتفاق باعث شد من همه   نی..ادینکن نه ابدا..خودتون و ناراحت  -

 ...تمرکزم رو به امتحانام بدم  ی 

بزرگ چرمش بلند شد و به سمت قهوه جوش    یصندل  ی رو  از

  رفت

داد  یراست - چطور  منو  حت   ؟ی درس  نتونستم    ی متاسفانه 

 ... خودم و به دانشگاه برسونم

  زدم ی محو لبخند

 ..بود استاد  یعال-

 د ی همان جا با غرور چشمانش درخش از
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از هر چسویگ   یهست  یخوب  ی تو دانشجو -   ی زی ..و من فارغ 

ب  نمیب  یبرات م  یروشن   ی   ندهیآ  ی دار   ی رینظ  ی..تو هوش 

چون کار و    یاز آدم ها کار کن   ت یفرار  تی شخص  ی رو  د یبا  یول

 ...آدم هاست   نیتعامل با هم قایشغل تو دق

  را در هم قالب کردم دستانم

 .... شمیمتوجه منظورتون نم-

رو  ی ها  فنجان را  مقابلم    ی ا  شهیش  ز یم   ی قهوه  درست  و 

 گذاشت

  نت یو با مراجع  ینیبش  گاهیجا  ن یروز در ا  کی  ی خوا  یتو م -

از    یاو حرف  نکهیقبل از ا  ی ریبگ  ادی  نویا  دی.تو بایصحبت کن

حرکات   یحت  ایزبانش خارج بشه تو حرف چشم هاش،نگاهش،

اون   ی ..باز  یاول نگفته اونو از بَر کن  دی..بایدست هاش رو بخون

اجزا خوب  ی با  به  رو  تو  ..البته    یم  ییراهنما  یصورتش  کنه 

 ن یاز هم  دیبا  یموثره ول   یلیحرفه خ  نینگران نباش تجربه تو ا
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بهشون    ،ی...درون افراد و آدم ها باشیخودت کار کن  ی امروز رو

خودش    ی رفتار  ی تو رو در تله    یکس  ی نذار  یول   یبش  کینزد

بده   ..با  یعمل   ایقرار  کنه  درموندت  که  بده    نقدر یا  دیانجام 

از هر عکس العمل طرف مقابلت   لکه قب  یمهارت کسب کن

 .....یدستش و بخون 

 [07.03.21 06:43] 

 ۴۸_پارت#

با کم  حالت ام همراه  وا    یمتعجبانه  به خنده  را  ترس دکتر 

  داشت

با ترس هات مقابله    ی چطور  ی ر یگ   یم  ادیعجله نکن کم کم  -

کالس و درس و برخورد دانشجو ها با هم   نی البته هم  یکن

 ...شهیقدم اول محسوب م
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..اگر نکشیکردن ع  ز یرا مالش داد و شروع کرد به تم   چشمانش

 یل یخ  یعنیشود    ینم  دمیعا  شی از حرف ها  ی ز یگفتم چ  یم

 خنگ بودم؟ 

مختلف    ی برخورد ها  ایسبک رفتار    یکه که گروه  دمیبارها د-

 ...یکن یو تو سکوت م رندیگ یتو رو به تمسخر م

را چه در کالس و    ی میرح  ریمجد و ام  ی آوردم رفتار ها  ادی  به

  ده یچه در راهرو و کتابخانه که اتفاقا دکتر چند موردش را د

جز    یکس  نجا یگرنه در ا  شک منظورش همان ها بود و   یبود..ب

  ری را درگ   مینداشت..احساس خجالت سراپا  یآن ها با من دشمن

 .. کرد  لیخودش را به جلو متما  یافتاد..کم  نیی کرد و سرم پا

که    یطیحال بهت دست بده تو شرا  نیا  دیاالن چرا با  نیبب-

که بهش    یکن  یم  ی کار  ی...؟ وقتیدر اون نداشت  یدخالت  چیه

که بر اساس منطق و استدالل    یزن  یم  یحرف  ای  ی دار  مانیا

 ؟ ی ندار  یو ازش دفاع  یکن  یم  ینیخودت هست چرا عقب نش
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 ی دیو به همه نشون م  یکن  ینقطه ضعف هات و پر رنگ م 

 ....و دارم رادیمن ا دی نیاره بب  هک

زد و من تماما گوش شده    یحرف م  ت یبا تحکم و جد  استاد

 ی برطرفش م  دی دانستم و با  ی..خودم هم م   دنیشن  ی بودم برا

کردم حاال هر جور که شده بود..استاد که ساختن من را آغاز  

 ... بزنم یکرده بود فقط مانده بود خودم هم حرکت

به خاطر   ی تو تا حدود  ی کنم برخورد ها  یالبته احساس م-

  ن یا  ماین  ی گونه    ماریب  ی اگذشته است..رفتار ه  ی بحران ها

مواجهه   در  که  آورده  وجود  به  برات  رو  گارد   ی باور  مسائل 

نش  ی ریبگ عقب  اندک  اندک  طرف   یکن  ینیو  اگه  خصوصا 

  ...مرد باشه کیمقابلت 

بود..چطور  رتی از ح  چشمانم ا  یم  ی گشاد شده    ن یتوانست 

 قدر خوب من را حدس بزند....؟
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بله...وقت - بزرگتر  یخوب  واحد  آن  از    نیدر  هم  رو  ها  ضربه 

واسم    زی همه چ  گهیبرادرم و هم از به ظاهر همسرم خوردم ..د

شد...راستش استاد دوست ندارم تو اطرافم   ی ا  گهید  ی به گونه  

دست   یفرار باشه ول  ینوع  دیوجود داشته باشه..شا  ی مرد  چیه

 ...ستیخودم ن

  ؟ی و در مقابل من نشست یینجایپس چرا االن ا -

ا  مات تله  جا  ریگ  ی شدم..در  که  فرار  چی ه  ی کردم   یگونه 

به سمت موضوع   ی نداشت..دکتر خوب بلد بود من را چطور

  دانستم یرفتارم را نم  لیمورد نظرش بکشاند...من واقعا دل

خاص    تینوع حساس  کی دچار   یگم..تو به نوع  یمن بهت م -

  ست ی..که البته صد درصد نی کرد  داینسبت به جنس مخالف پ

شده که ارتباط   دهید  یمانند تو گاه  ی هر چند در نمونه ها

قو  یلیخ  ی ریگ ول  ی هم  وجود    یهست  هم  استثناء 

گر که  ها  موقع  آزار   یلیخ  شهی م   رتی بانگیداشته...همون 

 ....میقدم به قدم با هم جلو بر دیدهنده است ..پس با
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 ....دادم و دستانم در هم قالب شد رونیرا آه مانند ب نفسم

 [07.03.21 07:01] 

 ۴۹_پارت#

م  دیبا ب  یحرف  قدر  بود...با  شتریزدم هر چه  هر    دی،بهتر  از 

  د یکش   یم  شیبه ن  اهیس  ی   انهیمورک ی که روانم را مثل    ی زیچ

م ..با  یحرف  او  دیزدم  از  تک  ب  ی ها  زی تک    ی م  رونی مغزم 

روح و    نیکردم..هم خودم و هم ا  یکشاندمشان و درمانش م

 ....را  ری روان درگ

تلخ گذشته منو به واهمه انداخته و ظاهرا    ی ها   هیاستاد ثان -

  ی خواد از نو شروع کنم ول  ی..من دلم م  ستیهم ن  یتموم شدن

خواد ..چون از دستش   ینمرو واسم  ی زی چ  نیچن   یانگار زندگ

 ...ندارم یامان

 ..شد قیدق می و درون چشم ها د یجلو کش شتریرا ب خودش

 بده حی توضچطور مگه ؟ کامال واسم -
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م  دیبا را  ا   یتالشم  جز  م   نیکردم  اتفاق  شک   یاگر  افتاد 

 ...دیکش یخانه م وانهینداشتم کارم به د

هم به خاطر خودم و هم دل    ی برام سخت بود بلند شدن..ول-

مادر و  روز   ی پدر  و  شب  رو  خودشون  من  شکست  در  که 

که    یو با افسردگ  ستادمیکردند دوباره رو پاهام ا  یسرزنش م

 م یاز زندگ  ی ..درست تو نقطه ادمیشده بود جنگ  رمی بانگیگر

 رگ تو تموم    ی دی و نا ام  دمید  یاز دست رفته م  مویکه همه چ

پ .  یو  بود  کرده  رخنه  براام  زحمت درس خوندم  هزار    ی با 

تحص  ادامه  و  اندکلیدانشگاه  م  ی..دلم  شدن  خواست   یدور 

تر و پرخاش گر تر    یقبل عصب...هر چه دور تر ،بهتر.برزو از  

  ی اش کرده بود ..با خبر قبول   وانهید  دایشده بود ..اصال رفتن ش

درد هاش رو مثل   مگذاشت ..انتقام تما  ی ناسازگار  ی من بنا

خارج شدن از خونه   ی اجازه    ی...حت رهی قرار بود از من بگ  نکهیا

جا ..به  نداشتم  بر    ی بهبود  ی برا   نکه یا  ی رو  کنه  تالش  من 

 یم   جای ب  ی انداخت..بهانه ها  یپام م   ی عکس سنگ هم جلو
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گفت تهران پر از گرگه    یدوم ..م  ی مایگرفت اصال شده بود ن

 ی اعتماد   یجور ب  کی..ی ایبر ب  تاز پس خود   یو تو محاله بتون

 .....پر از سوظن و شکاک و بد دل شده بودخالص داشت .

د ..حرف پدر و مادرم را  نش  یراض   یکردم ول  چاره یرا ب  خودم

نم اصال  با کوچکتر  دیشن  یکه  رو   نیو  درخواستشون خونه 

رو پس    دایذاشت..من داشتم تقاص رفتن ش  ی سرش م  ی رو

ب  یم ها  زن  تموم  ..به  م  ی دادم  و  بود  فقط  "گفت  یاعتماد 

فرصت  برس  د یمنتظر  خودتون  خواسته  به   ی گاه  یحت"  دیتا 

کرد که از کجا معلوم من واقعا   یهاش منو متهم م   ادیفر  ونیم

 بودم؟  ماین ی برا یزن زندگ

حالم رو بد    شتریحرف ها ب  نیزد و با ا  یام م  شهیبه ر  شهیت

قلبم دوباره ناراحت شود و پدرم   دی ترس  یکرد ..مادرم م  یم

 ک ی  ی...ولییمقصرش تو  دیایسرش ب  ییزد اگر بال  یم  ادیفر

دروازه...عمو بهادر خودش رو دخالت    ی گریگوشش دربود و د
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 نقدر ی...ا  خونه  ی بود برزو چرا حرفش رو نم  نیسنگ   ش یداد ..برا

 ....شد یالظاهر راض یآمد و رفت تا برزو عل

 ...دیکش یم  ری ها بازم ت یقلبم نشست ..تازگ  ی رو دستم

 [08.03.21 06:58] 

 ۵۰_پارت#

 ...ار دستم رساند بلند شد و خودش را کن دکتر

 ؟ی ادامه ند ی خوا یحالت خوبه؟م-

نفس سر    ک یو    دم ی شده را از دستش قاپ  ختهیآب تازه ر   وانیل

 ...دمیکش

 ..خوام تموم بشه، هر چه زودتر،بهتر ینه استاد،م-

برگشت و با سکوتش به من اجازه داد   شیباز به سر جا   دکتر

انداخت   گرش ید  ی پا  ی را رو  شیافکارم را سر و سامان دهم...پا

 ...و منتظر نگاهم کرد
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درست شده    زیکردم همه چ   یکه فکر م  یطیدرست در شرا -

و سه روز قبل از مراجعت به تهران در اتاقم را قفل کرد و گفت  

  ی باورتون نشه ول  دیمحال است اجازه دهد دانشگاه بروم...شا

رفتن    ی و اون هم برا  شدیاون در در روز باز م   قه یفقط چند دق

سرو ..حت  یبهداشت  سیبه  غذا  آوردن  من    یگوش  یو  از  رو 

همه رو به     دادیجلو دارش نبود و با داد و ب  یگرفته بود ..کس

 ..داشت یسکوت وا م

 واست انجام بده؟  ی عموت تونست کار-

نفس گره    نی..چرا ادمیام کش  نه یس  ی رو  یدستم را مالش  کف

 شد؟ یخورده باز نم

 ی که کس  دیکش  یم  کیپشت اتاقم کش  یگرگ زخم  هیمثل  -

خودمون   ی من تو خونه    ینشه...خنده داره ول  کی به من نزد

که عمو خبردار شد و واسه    ی ...روزیحق  چیه  یبودم ب  یزندان

 یگذاشت...ول  ی باز   وونهیو د  ادیفر  ی بُردنم اومد،باز هم بنا  ی 

 ی در پ  یپ  یلیخوشبختانه عمو بهادر آدم جا زدن نبود چند س
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نفر   هی  دیبا  دیخورد و آروم گرفت..شا  نیدر گوشش زد که زم

  ی خودمون...از اون روز تا روز  ری غ  یکرد،کس  یجلوش قد علم م

ترم  به  خونه    نال یکه  تو  کردم..حت  ی رفتم  سکونت   ی عموم 

داشته باشم    یمعمول   یخداحافظ  هیو پدرم    فرصت نشد با مادر

دنبالم   که  داشتم  ترس  تهران  منو   ادیب..تاخود  و 

 ....ترسم یکه هنوزم م نهیا تشی برگردونه..واقع

به فکر رفته بود.دستش را سپر چانه اش کرده    یحساب  استاد

 ی م  یخودش حالج  ش ی پ  دی. شاستینگر  یم  قا یو من را عم

معامله را کند؟!    نیبرادر با خواهرش ا  کیشود    یکرد مگر م

 ی تراژد  ن یکرد ا  یهم چنان فکر م  یزبان  یهم با زبان ب  دیشا

ادامه   کجا  تا  است  قرار    ی م  ی اوقفه    د ینبا  ابد؟یدردناک 

را که   یکردم و اشک  ن ییرا باال و پا  میدردناک گلو  بکیافتاد..س

پا  ی گوشه   قصد  و  بود  نشسته  با   نییچشمم  نداشت  آمدن 

 ...ست زُدودمپشت د
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پ- روز  برا  شی چهل  برزو  که  زد  زنگ  قصد   دنمید  ی مادرم 

اش   ییهو  هی  دار ید  نیکه از ا  یاومدن به تهران رو داره..ترس

تونم شرح بدم..دنبالم اومد و من و واسه    یبه جونم افتاد و نم

 ..رستوران برد  هیناهار به 

نم   هیگر آرام  ..چرا  گرفت  نم  یام  فراموشم    ی گرفتم؟چرا 

  ن ینابرادرم شکانده بود ..خسته شده بودم از ا  نیشد؟دلم را ا

 ...سوزاند یکه لحظه به لحظه اش جگرم را م  ییها  فیتعر

 ...تو رو از پا بندازه دینبا عیوقا نیا ی..تداعسویآروم باش گ-

 ...دمیکش می صورت و چشم ها ی خشونت دستمال را رو با

کنم    یزنه..حس م  یم  شم یآت  ش ی اداوری..  ستی دست خودم ن-

و من    شنیفشار خرد م  نیا  ری تک به تک سلول هام دارن ز

 ی انتهام که تموم  یبرزخ ب  هی..تو    ستیاز دستم ساخته ن  ی کار

 ....نداره

 [08.03.21 07:15] 
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 ۵۱_پارت#

 ...متاثر به من چشم دوخته بود دکتر

 ؟ یختی به هم ر نقدریگفت بهت که ا  یمگه برزو چ-

که در خشم من داشت    ییمانتو  ی را گره زدم به انتها  دستانم

 شد یپاره م 

 هیبه هم بافتن،گفت فقط به    سمونیآسمون و ر  یبعد از کل-

 ....که نهیتهران بمونم و اونم ا دهیشرط اجازه م 

ا  هق خفه  سع   ی هق  ،اوج   یکه  داشتم  کنترلش  در 

گفتم   یم  دیبا  ی.ولگرفت...قدرت تکلمم را از دست داده بودم.

ا خورده    نیو  کرم  ب  نیچرک  ی دندان  دهانم  از   ی م  رونیرا 

 ...شد  یجانم تمام م  متیاگر به ق  یگفتم حت  ی م  دی..بادمیکش

تفاوت که    نیبشم،با ا  مایبود که..مجددا..همسر ن  نیشرطش ا-

 نکه یمثل ا  یدونم چرا ول  یهمسر دوم باشم اون هم موقت..نم

خواد باز باهاش   یکردن..م  دایبرگشته و دوباره همو پ   رانیبه ا
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برزو گذاشته...هنوزم که    ی برا  ما یشرط رو ن  نیشراکت کنه و ا

 ی من ب  نیب  نیو تو ا   داره   دایبه برگشتن ش  دیهنوزه برادرم ام 

 ی کار  مایبا افتخار اعالم کرد ن  ی ..حتشمیآدم زندگ  نیارزش تر

 .....دیخواست بابه درس خوندنم نداره ،فقط هر وقت منو 

ا  دکتر  ی ابروانش جا خوش کرد و اجازه    نیمحکم ب  ی گره 

 نداد  ی رو  شیپ

 سو؟یگ یگفت یتو چ-

چطور از اون    دمیهمه وقاحت...نفهم  ن یمن الل شده بودم از ا-

ب خفگ   رونیجا  ..احساس  هوا  یزدم  و  واسه    ی داشتم  اونجا 

به خودم    ینبود..اونقدر راه رفتم و رفتم که وقت  یتنفسم کاف

رو ب  ی اومدم  روزها  مارستانیتخت  و    ی بودم..استرس  قبلش 

کمک    اگهفشار اون روز چنان باعث افت فشارم شده بود که  

دوستانه   عابر   ی انسان  نم  ی خانم  ،معلوم  چه    ینبود  شد 

 ...کردم یم  دایپ یسرنوشت
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 ی و با همان اخم ها  دیصورتش کش  ی دست رو  ی دیحم   دکتر

  ن یاز آن سر درآورد ح   اد یشد ز  یکه نم  ی و چهره ا  دار یناپا

 ..نوشته شده اش لب زد  ی جمع کردن برگه ها

گو  اریبس- و  گفت  برادرت  با  من  داشته   ییخوب....بهتره 

احت  متقابال    ی فراوون   ی به جلسات مشاوره    اجیباشم..اون هم 

به    دنیبه محض رس  یاشته باشدر نظر د   نویبهتره ا  یداره..ول

و با خانوادت    موردن یا  عایزد سر  یحرف  نیمشهد ..اگر کوچکتر

وارد عمل   ا ..شخصیکن  یفکر نم  ی ..انفرادی ذار  یم  ونیدر م 

 چیکنم به ه  یم  دی...تاکسویوجه گ  چیبار به ه  ن ی...و ایش  ینم

گوش    ی..اصال حتی رینم  شنهادشیبار حرف ها و پ  ری وجه ز

و   ی کار و روز اول انجام داده بود  نی...اگر همی د یهم بهش نم

تاث  دلسوز  ریتحت  و  نم  ی احساسات  برا   یگرفت  یقرار   ی و 

نم فدا  رو  خودت  امروزت   نی ااالن    ی کرد  یبرادرت  حال 

خودت رو با برادرت شروع    یرسم   ری کار غ  نی نبود....بهتره اول 

ا  یکن توص  نی..بر  به  اگه  عمل   ی ها  هیباورم  مو  به  من،مو 
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سال   نیکه ا  یینه چندان دور ،تموم گره ها  ی ا   ندهی..در آیکن

 ...باز خواهد شد ی دیها به دور خودت تن

 [09.03.21 07:03] 

 ۵۲_پارت#

خواستم    به و  نکردم  اعالم  مشهد  به  را  ورودم  ساعت  مادر 

از    ری غافلگ کوفته  و  خسته  که  بود  صبح  چهار  شوند..حدود 

شد    یکه در فضا استشمام م  ی عطر  ی بوشدم.  ادهیاتوبوس پ

شهر را طراوت    ییبایروز گذشته باران ز  کیداد در    ی،نشان م

ترم   دهیبخش به    نی ماش  کی  میمستق  نالیاست..از  دربست 

باشم..هر    امدهی ن  نجایکه هزار سال ا  ییحرم گرفتم.گو  متس

داند    یبار در تمام عمرش مشهد آمده باشد م  کیکس فقط  

دارد. نماز صبحم    گرید  ییسحر ها در کنار امام رضا حال و هوا

سبک به  روحم  ها  مدت  از  .بعد  خواندم  آنجا  .با   یم  یرا  زد 

ضر ها  ح یچشمانم  گلدسته  تمام  با  تماشا    ش یرا    نشستم به 

قلبم گرم تر    یکرد ول   ی.احساس سرما در تنم داشت رسوخ م
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کرده بودم...آفتاب طلوع    یبود که با او خداحافظ  یهر زماناز  

  ی دو تا نان گرم و تازه که م  دم،بایکرده بود که در خانه رس

نقش    ی اتاقم با  همه    ی دوست دارد .دلم برا  اری دانستم پدر بس

  ییهمان سلول تنها  ی لک زده بود.برا  وارشی د  ی به رو  ی ها

 ی ده بودم .دکمه  را در آنجا مزه مزه کر  ی ادی ز  ی که درد ها

اگر کل  فونیآ از د  ندازم ی ب  دی را فشردم. فکر کردم   دنم یمادر 

انداخت    نیطن  یدر گوش  شیآوا  دهینکش  هیکند. به ثان  یهول م

 یسع  یرا پوشاند ول  میبغض تمام گلو  ی باره    کی.هجوم به  

 ...و لرزش باشد جانیاز هر گونه ه  ره ی عار میکردم صدا

  مامان؟  ی دختر خسته و گرسنه صبحونه دار هیواسه -

 فون یآ  ک یت  ی و صدا   دم یخفه اش را به وضوح شن  غیج  ی صدا

م در  باز شدن  از  مادر  ینشان  و  با همان   ی داد  که هراسان 

سرما خودش را در آغوشم افکند. هر    نیخانه در ا  ی لباس ها

  دار ید  ینیریش  نی ا  یول  میداشت  یتند و تلخ  یچند خداحافظ 
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داشت. پشت بندش پدر    ینگه م  ن یریها کامم را شتا مدت  

 ...نلرزد لب زد شیکه مراقب بود صدا ی آمد و جور

چکار؟ هر دو تا  ینگه داشت  رونی رو ب ی خانم ،ته تغار  حانهیر-

 .. دیخور یتون سرما م

کرد،چه خوب که   یخطابم م  ی خوب بود که هنوز ته تغار   چه

مانده بود..از   یباق   میدو نفر برا  نیدر کنار تمام درد ها هنوز ا

آمدم و به سمتش پرواز کردم و همان طور    رونیبغل مادر ب

 زدم آرام و با بغض زمزمه کردم   یکه به نان ها اشاره م

 محمد آقا؟  ی هنوزم نون داغ واسه صبحونه دوست دار -

بود    ی صبحانه ا  نیو بهتر  نیتر  ن یریش  نیچند ماه گذشته ا  در

  ی زیکرد آنجا چ   یخوردم.فکر کنم مادر گمان م  یکه داشتم م

  ی را رو  خچالی  اتیشود که تمام محتو  ینم  دای خوردن پ  ی برا

ها را    هیگرفت .کاش ثان  یلقمه م  یکی  یکیبود و    دهی چ  زیم

ضعف    اشتد  شانیخنده ها  ی کرد.دلم برا   یشد ثبت دائم  یم
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کردم چقدر دل تنگ عطر نفس    یکرد .تازه داشتم درک م  یم

بودم.بعد از خوردن صبحانه پدر به محل کارش رفت    شانیها

ناهار   ی شود ..مادر هم در تکاپو  یبازنشسته م  ی و گفت به زود

که ذهنم را مشغول کرده   یزدم و سوال  ایدر آمد.دلم را به در

  دمیبود پرس

  ست؟یبرزو خونه ن-

 سرش را برگرداند جوابم را داد  نکهیا نبدو

 ...گرده ی بر م ریخوابه..چون شبا د یمعموال تا ظهر م-

 د یکش  یضیآه غل یبا ناراحت و

 ..میکن ی پسر دق م نیا  ی آخر من و محمد از غصه -

گوشش نجوا    ری گفتم و خودم را به او چسباندم و ز  ی نکند  خدا

 کردم 

مامان..نگران نباش..اصال خودم    شهیروز درست م   هی  ی همه چ -

 ..کنم یدرستش م
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قلب  به اعتماد  با  ینداشتم.ول  یحرفم  از خودم   دیدکتر گفت 

ا استراحت به   ی من بود.برا  یآغاز راه طوالن  نی شروع کنم و 

و به سمت پنجره    دمیکش  قینفس عم   کیاتاقم آمدم و اول  

  یهم چنان پر صالبت نفس م  ییروبه رو  ی رفتم..کاج خانه  

و   دمعوض کر  یشلوار راحت   کی تون  ک یرا با    می.لباس هادیکش

م  دی.بادمیتخت دراز کش  ی رو به    یجان  تر  راحت  تا  گرفتم 

 .....رو بروم  شیپ  ی جنگ روزها

 [09.03.21 07:26] 

 ۵۳_پارت#

ام سبب شد دل از آغوش خواب جدا کنم   یزنگ گوش  ی صدا

از هم   ی. چشمانم را به سختزمیبه پا خ  ی داری و به استقبال ب

تماس را    عیسر  شگرینما  ی بر رو  لوفرین  اسم  دنیگشودم و با د

 ..وصل نمودم

 خوبه؟ سی حالت چطوره؟خاله فرنگ زمیسالم عز-
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 پر از خشم بود شیصدا

ب- به  تر  یسالم  محض  قیرف   ن یمعرفت  به  نشد  قرار  ..مگه 

 ؟هان؟  یخبرم کن دنیرس

 ..دیطلب یدلم باز هم خواب م   دمیکش ی بلند  ی  ازهیخم

 ...رفتم حرم   دمیرفت..تا رس ادم یباور کن -

نگذشته دل    یل یدونم چرا هنوز خ   ی...نمزدمی حدس م  دیبا-

 تنگت شدم دختر 

  مادر در زد و وارد اتاق شد  نیهمان ح در

 ..جان ناهار حاضره سویگ-

  لوفر یگفتم و هم زمان جواب ن  ی چشم و ابرو چشم  ی اشاره    با

 ...را هم دادم 

 ...خانم لوی..حاال بکش نایچقدر بهت گفتم همرام ب-

 کرد و هم زمان گفت  ی مسخره ا ی  خنده
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  صدات زدن ..برو   نکهیبعد..مثل ا  ی باشه سر  شهینم  ریحاال د-

 ...ریوقتم و نگ  گهید

نقش بست   م یلب ها  ی رو  یمحکم  ی خنده    شی ها  یشوخ  از

  س یو بعد تماس قطع شد.به سرو  میبا هم حرف زد  گرید  ی..کم

روانه   آب خنک  و چند مشت  .هنگام   ی رفتم  صورتم کردم 

دادم   ییتمام، سالم بلند باال  یورود به آشپزخانه با سرخوش 

  ی باشد ول  زیم  ی پا  یاز بابا و مامان کس  ری کردم غ  ی.گمان نم

بود که با چشمان درشت    ییمقابلم برزو  ی درست در نقطه  

اش به من زل زده بود.پوزخندش از چشمانم دور نماند   یشیم

قدم نتوانستم  و  زد  گرفت. خشکم  را  حال خوشم    گر ی د  یو 

 رون یب  میکنار دستش را برا  یصندل   دیبردارم. بابا که حالم را د

 ..دیکش

 ....دخترم نجایا نیبش ایب -

که   ییو اشتها  دمی شن  یقلبم را م  ی وقفه    یتند و ب  ی ها  تپش

گرفتم تا با هم چشم تو    نییبه شدت کور شده بود.سرم را پا
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گفت   ی نگاهش به من م  نیسنگ  ی   هیسا  یول   میچشم نشو

 هنوز از من چشم بر نداشته 

 ....سویگ ی هنوز که هنوزه بزرگ نشد نمیب یم-

ا  ار یاخت   ی ب  سرم آمد.اثرات  و    نیباال  بود  اش  نگاه    ایجمله 

را از    ر یرد؟شمشی ترسناکش که باعث شد تمام وجودم گر بگ

 ی زد.با ناهارم فقط باز  یم  ادیرو بسته بود و سَکناتَش آن را فر

گاه  یم از چند  روانه    یکردم و هر  قلپ آب   ی گلو  ی چند 

ام م تا مبادا آن بغض حج  یخشک شده  کار    دهش  میکردم 

 ...دستم بدهد 

 .... مورد عالقت و پختم ی ؟غذای خور  یمادر چرا نم-

 ...کرد یدست  شیخواستم دهان باز کنم برزو پ تا

وقت- از  ها  ی خانم  عادت  البد  تهران    ر یی تغ  شیی غذا  ی رفته 

 ......کرده
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نذاشت    زشینگاه تند و ت  یندادنش داد ول  حکم به ادامه  پدر 

جلو   ی را داشته باشم و برا  زیم  ی تاب نشستن پا  نیاز ا  شیب

تشکر کوتاه از مادر به   کیبا    یاز هر گونه بحث احتمال   ی ریگ

از آن    یحت  زدی بابا که به برزو تشر م  ی صدا  یاتاق بازگشتم..ول 

 ..خورد یفاصله هم به گوشم م

ب  نیا- روز  داشته    ستین  نجای ا  شتریدختر چند  آرامش  بذار 

شده..بذار    تی. کم اذمیدیچ یاشتباه پ  ی باشه..کم واسش نسخه  

  ه یتازه داره    یبد حال   ی به حال خودش باشه..بعد از اون دوره  

 ...خنده،پس دست از سرش بردار  یکم م

گرفت و همه را    یکه هم چنان طلبکارانه جبهه م  ییبرزو  و

 دم یسرم کش  ی دانست جز خودش..پتو را تا انتها رو   یمقصر م

ه ول  ییصدا  چیکه  دق   یوقت  ی نشنوم  صدا  قهیچند   ی بعد 

برزو از خانه خارج   دمیفهم  دمی را شن   اطیشدن در ح  دهیکوب

 ...شده

 [10.03.21 06:32] 
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 ۵۴_پارت#

 ی بر رو یداشتم کم اجینشدم .احت زمان شام از اتاقم خارج تا

ابتدا طرح    نیام را از هم  ندهیآ  یافکارم مسلط شوم و خط مش

  رش ی کنم .به هزاران کار نکرده که آن دو سال به تاخ  ی زیر

جور   دیبا  زی،به همه چ  ی دیانداخته بود.به جلساتم با دکتر حم

  ی برا  نیو ا  امدی ن  خانهکردم ..ان شب برزو به    ی نگاه م  ی گرید

نشدند.با همه   امدنشین  ری گیبود که پ  ی پدر و مادر چنان عاد

من هم چنان نگرانش بودم..به وقت خوردن    ی ول  شیجفا  ی 

 ..برآمد ییشام پدر از بابت اتفاق ظهر از سر دلجو

رو گذرونده، درسته که   ی سخت و پر فشار  ی برزو هم روزا -

برا  یمیتصم ول  ی که  بود  اشتباه  کامال  گرفت  تو   ی ازدواج 

اشتباهش   ی..دوستیشیبوده که تو خوشبخت م  نیورش اتص

ن آت  مایبا  زندگ  شی هم  خرمن  هم   یبه  و  انداخت  خودش 

فکر کن  یتو.نم م  ی همه    یخوام  برزو  به  رو  ول   یحق   ی دم 

که کار   ارهیخبر سر در م  یاز خدا ب  ی مایناون  ی ارهااز ک  یوقت
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کرده که اون خانم و   یم  دشیتهد  یاز کار گذشته بوده ...وقت

  ی م   یتوش زندگ  ی که تو دار  ی تو خونه ا  اره،ی داره و م  یبر م

 ی اگه سکوت کنه بهتره...شما دو نفرتون برا   الشی،به خ   یکن

  ی روزها  تموماونم    سویگ   رینگ  نهی ...از حرف هاش کدیزی ما عز

 ....غلطش شده ی حروم فکر ها شیجوون

دکتر  ی ها  هیموقع  هست که توص ن یکردم االن بهتر یم فکر

با    یرا در مورد برزوبازگو کنم ول  ی دیحم   ظ یآه غل  کیپدر 

کردم    یسرد بلند شد و از کنارمان رفت.از پشت که نگاهش م

  ش ی دوش ها  ی بر رو   میعظ  ی بار  ییبود،گو  دهیخم   شی شانه ها

 .دیکش یم

حال که    نی.در ع  امدیروز گذشت و برزو باز هم به خانه ن  سه

توانم با فراغ بال با پدر و مادر باشم و     یخوشحال بودم که م

 ی هم دلواپسش بودم..راض  گری از طرف د  یخوش بگذرانم ول

 دم یترس  یرود و هم م  شی نکرده خار به پا  یینبودم که خدا

بکشند.    ما یاز ن  تر بد   ی ا  راههیکه او را به ب   فتدیب  ییرفقا  ریگ
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ناشناس داشتم    ی شماره    کیهم از    ییروز ها تماس ها  نیا

کلمه حرف قطع    ک یزد و بدون    یوقت زنگ م  یکه وقت و ب

دعواها  یم از  و  گذراندم  وقت  مادر  با  توانستم    ی نمود..تا 

که    لوفر یو ن  ایو سمانه گفتم..از خوابگاه ،از رو  م یمر  ی شگیهم

حت  بودند...و  وفا  با  همدم  فرنگ  یدو  خاله  و    سیاز  خوب 

 ....مهربان

 [10.03.21 06:47] 

 ۵۵_پارت#

  ک ی کردم که    ف یتعر  غشیدر  ی ب  ی قدر از خاله و لطف ها  ان

  ی تا با او صحبت کند و به نوع رم ی بار از من خواست تماس بگ

قدردان زحماتش  ،انگار  یاز  باشد  مراقبم  خواست  او  از  ...مادر 

بچه   دختر  سفارش  م  ی داشت  را  اش  ساله   ی هشت 

را به گوش   ش یها  ه یدارد توصکرد..گذاشتم آن طور که دوست  

آسوده شود..هر چند بعد از    الشیبرساند تا خ  سی فرنگ   الهخ

عاقله    نیهر چه تمام تر گفت با وجود ا  یجمع  الیتلفن با خ
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 ا ی دن  تش یلبخند رضا  ن یام کمتر شد..و هم  ینگران   گریزن د

 .....ارزش داشت ایدن

شد    یشد.از دور هم م  شیدای روز پنجم بود که برزو پ  صبح

حدس زد که چقدر خوشحال و سرحال است. با سرعت هر  

خوب   ی.دلم گواهستادمیچه تمام تر به اتاقم رفتم و پشت در ا

نا منظم قلبم هر آن درون صورتم   ی را تپش ها  نیداد و ا  ینم

که    ار  شیو صدا  دمیکوباند. خوش و بِشش را با مادر شن   یم

  ک یکه به در نزد  شیدم هاق  ی .صدا دیپرس  یداشت از من م

سِر شده بود و   م یانداخت .پاها  ن یطن  میها  یشد در حلزون  یم

قدرت و توان از جانم رفته بود..چرا خودم را باخته بودم؟ انگار 

.با  دیرقص  یها دود شده بود و در هوا م  میباره تمام تصم  کیبه  

 دم ی نواخت چنان ترس  رکه به د  ینه چندان محکم  ی ضربه  

دو هزار    ی کردم ضربانم رو  ی. حس مدمیکه دو متر به هوا پر

کند.به   یرا متوجه م  یلباس هم،هر کس  ر یاز ز  یاست و حت

 ی داشت مثل همان وقت ها   یداخل شد.لبخند قشنگ   یآرام
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 ی صدا و نگاهش بود که باعث شد اندک  یسمفون  دیگذشته ..شا

بگ هم   ی ول  رمیآرام  خاسترس  م  ی   ورهچنان  بود.به  ن  جانم 

 ...لبش زمزمه کرد ی شد و با همان تبسم گوشه  کینزد

زنگ نزده    هیدارم ..پنج روزه که به من    ی منو باش..چه خواهر-

همه دوست داشتنت و خرجم نکن    نیزنده ؟ ا  ایمُردم    نهیبب

 ...شهیتموم م

 ی تختم انداخت طور   ی و با شتاب خودش را رو  دیصدا خند  پر

ا  یصدا دادند.م  شیکه فنر ها از  ب  نیدانست  باز   زارمیکار  و 

 ..نگاهم کرد  ی.پر معنانجامش داده بود..

 ؟ی ها دار ی لوس باز  نینگو که هنوزم از ا-

 کردم بر خودم مسلط شوم یسع

 ی که اومد ی دار می فکر کردم کار-

  دی کش رونیرا از شلوار ب  راهنشیشد و پ  بلند
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الزم    ی زیبپرسم...چ! فقط خواستم حالت و  یچه فکر اشتباه -

 کنم ؟  هیواست ته  ی ندار

خواهد دوش   یم   نکهیلب نجوا کردم و او با گفتن ا  ریز  یممنون

 ....زد  رونی ثابت از اتاق ب ی با همان خنده  ردیبگ

 [11.03.21 07:53] 

 ۵۶_پارت#

برا  هضم زده    رتی بود..انقدر ح  نیسنگ  میحرکات و رفتارش 

تمام   که  م  کیبودم  سر  به  شوک  در  هم  را  بعدش    ی روز 

که بازفردا    یمعطلم نذاشت و وقت  ادیبُردم.البته خوب بود که ز

هنوز   دمیشبش، به اتاقم  آمد و شروع به حرف زدن کرد،فهم

هم   ه باور است که من خواهر ساده و احمقش هستم ک نیبر ا

 ....تواند بر من مسلط شود یچنان م

که وسط کار،    ی..همون  سویهستم گمن هنوز منتظر جوابت  -

نشم تا   چتیمدت پاپ  نی..خواستم تو ا  یو رفت  ی تو ول کرد
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فقط   ی جواب بد  یالبته توقع دارم منطق.یخوب فکرهات و بکن

 ...کالم بگو کی

خودم هم انتظارش را   یقاطع و نسبتا بلند که حت  ییصدا  با

 ...گفتم عینداشتم سر

 ....نه-

خ  در تم  رهیچشمانش  و  صداشدم  کردم  را  تالشم   میام 

  م یبرا  یلیکار خ  نیو البته ا  میاینلرزد..استاد گفته بود کوتاه ن

 ...سخت بود

 ی از من؟چطور م  ی خوا  یواضحات م  حیمعلومه که نه....توض-

که دو   ی..من خواهرتم برزو...همونیباش  رتیغ  یب  نقدریا  یتون

ا لقمه  خاطر  به  گرفت  ی سال  واسم  زندگ  یکه  جهنم    ی تو 

برچسب بزرگ    هی  ی و چهار سالمه ول  ستیکردم..من فقط ب

 ی ممحاله بفه  ؟نه یفهم  یزن مطلقه دارم که داغونم کرده...م

تونم با   یدر موردش نم  یکه حت  هیچه احساس بد و مزخرف
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دوستام حرف بزنم ...من مجبور شدم باز هم جلسات مشاوره 

خ از  هنوز  بدم..چون  ادامه  تهران  تو  واهمه    زیچ  یلیمو  ها 

نم هیول  یفهم  یدارم...تو  به یفهم  ینم  ی چی...تو  فقط  ...تو 

دختر اون  و  م  ی خودت  فکر  کرد  ولت  ..تو یکن  یکه 

انسانبرزو.  یودخواهخ تو وجودت   تی ..اصال شک دارم مِهر و 

 ........تویداشته باش

کردم   یاشک را دم به دم پاک م  ی زدم و گلوله ها  یم  ادیفر

ساکن شده  میگلو خیعمر ب کیکه  ییحرف ها ی برا یتا مانع

چن توقع  اصال  که   ی برخورد  نیبود،نباشد..انگار  نداشت  را 

و رگ    دیبار  یکرد و از چشمانش آتش م   یمسکوت نگاهم م

کردم هر لحظه ممکن    یزد که فکر م  یگردنش چنان متورم م

هستم    یرام  ی کرد هنوز همان بره    یم  ال یاست پاره شود..خ

به سمتم    یحرکت ناگهان  ک یام کند..در    یتواند قربان  یکه باز م

غرش   یهجوم آورد .دستش که باال رفت چشمانم را بستم ول
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م را  دستش  مچ  که  طور  همان  و  شد  پخش  هوا  در   ی پدر 

 ...زد   ادیفر چاندیپ

ش واس  ی چه خبره؟هنوز من نمُردم که تو دار  نجایمعلومه ا-

 ....ی کن یم ی قلدر

جر و بحثمان آن ها را به اتاق کشانده بود..مادر    ی نظرم صدا  به

  فتم یکردم از تک و تا ن  یآب قند را به دستم داد .سع  وانیل

 ...شد ی تمام م  زیهمه چ دی،امشب با

 [11.03.21 08:13] 

 ۵۷_پارت#

تکرار  نیا  ی   لهیتیف  دیبا  امشب ا  ی بحث  پا  نیدر   ن ییخانه 

 ی ا  نده یبار هم شده از خودم و آ  کی  ی شد و برا  یم  دهیکش

فهمد چه   ینم  یکردم..کس  یبودم دفاع م  ونشیکه هنوز مد

 کیباشد.   دهیدرد را کش  نیکه ا  یرا تجربه کردم جز کس  یحال
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  چ یه   ی تواند آرزو  ی تلخ تر نم  ی و سرانجام  انی ازدواج تلخ با پا

  لب زدم ده ی بر دهیباشد...سرم را باال گرفتم و بر ی دختر

واسه من   یکه دوباره چه خواب  دیبپرس  رتتونیاز پسر خوش غ -

دفعه   نیا  یبشم ول  مایخواد من مجدد زن ن  یآقا م   نیا  ده؟ید

 ....ارزشم یب نقدریدونستم ا ی..به خدا که نمی ا غهیزن ص

دمک  دستش کوباند..مر ی و محکم رو دیکش ی بلند  نیه  مادر

نم تر  گشاد  آن  از  هم  پدر  زور   نهیشد..س  یچشمان  از  اش 

  ش یبرا  یشد که در دل دعا کردم اتفاق  ن ییباال و پا  نقدر یخشم ا

 ....یآمد ول  یام بند نم هی...گرفتدین

  ی دفعه جنازه    نیبدبخت شدم ؟به خدا که ا  نقدریمن ا  یعنی-

 د یبر یمنو به خونه اش م

نفس نکشم. مادر بغلم کرد    یشد به راحت   یهقم سبب م  هق

بود..قرار    یکی  ی داریدر خواب و ب  میکابوس ها.دیو با من بار

سابقه که تا به   یب  یتینبود دست از سرم بردارد...پدر با عصبان
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برزو را در مشت گرفت و او را به   ی   قهیبودم،  دهیحال ازش ند

 ..چسباند وارید

ب- م  رتیغ   ینامرد  اجازه  خودت  به  چطور   ن یچن  ی دیتو 

بد  ی ا  حانهی وق  شنهادیپ خواهرت  به  راه    ؟مگهی رو  سر  از 

تحو باز  که  ب  لیآوردمش  آدم  چ   یاون  ؟    ی روان  ز یهمه  بدم 

 ؟ یفهم یمُرده بود م سویگ مارستان یرسونده بودش ب یوقت

 ...برزو بود که بلند شد ی بار صدا نیا

،همه چ  د؟آهیفهم  یچرا شماها منو نم- ندارم    زم ی در بساط 

 با من کار کنه؟ ی طور نیحاضره ا یرفته ..اخه جز اون ک

کرد ما    یم  یآرام تر که سع  یانداخت و با لحن   نییرا پا  سرش

 ...قرار دهد ادامه داد ریرا تحت تاث 

هم باهاش    ی دونه..کار  یرو بهتر م  سویبار قدر گ  نیا  دیباور کن-

  نجا یا  ادیکه م  یفقط گاهنداره بمونه تهران درسش و بخونه  

 .... مایبذاره ن



195 

 

ن  ی ا  ده یکش  با حرفش  زد  صورتش  در  پدر  تمام    مه یکه 

 ک ینشان از    شی و به هم خوردن دندان ها  شیسا  ی ماند...صدا

 ..انفجار داشت

  سو یو کنار اسم گ   زی همه چ  یاسم اون ب   گهیبار د  هیاگه فقط  -

برا  یم  ی ..کار  ی اریب نش  شهیهم  ی کنم    ی بش  نیخونه 

  نه؟ ا ی ی دیبرزو..فهم

اتمام حجت سفت و سخت ،برزو ساکش را جمع کرد و    نیا  با

تا دو روز بعدش    ی زد و حت  رونی از خونه ب  داد یبا خشم و داد و ب 

بودم که   ونشانی که مشهد بودم هم به خانه برنگشت.چقدر مد

 ت یوضع   نی.هر چند متوجه بودم که ا  ستادندیبار پشتم ا  نیا

 ی ما دو نفر م  زا   یکیدل به دل    دیدهد.با  یچقدر آزارشان م

  ی مدل  نی.دلم اسخت بود.   ی هر پدر و مادر  ی برا  نیگذاشتند و ا

کنم و جا    یستادگیدکتر گفته بود ا  یخواست ول  یاش را نم

  ی چاره ا  یبرادر بزرگترم شوم ول  ی نزنم ..سخت بود رو در رو

  ر یدر تمام طول مسشد...  یبسته م  ماین  ی پرونده    دینبود با
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به "کردم..  یآخر پدر فکر م  ی   مله برگشت به تهران فقط به ج

حواست و بده به درس و   ی فکر نکن دخترم..همه    زیچ  چیه

و گذشته    مایفکر کن ..ن  ندهیآ   ییطال  ی دانشگاهت، به روزها

جا   ن ی..من و مادرت از هم  زیدور بر   شهی و برا هم  کت یتار  ی 

 ."میفرست  یم ری خ  ی واست دعا

 [12.03.21 08:36] 

 ۵۸_پارت#

 ی دیگذشته و من هنوز دکتر حم  دیهفته از شروع ترم جد  کی

. نکردم  مالقات  ها  کیرا  مد  ییجور  را   یم  ونشیخودم 

ب  ش ی در آسا  شی ها  ییدانم.گفته ها و راهنما   ر ی تاث  یامروزم 

راه   یلیخ  ریمس  ی نبوده هر چند به قول خودش هنوز تا انتها

  ی از قفس  یرا دارم که به تازگ  ی من احساس پرنده ا  یمانده...ول

  ی هنوز رسم پرواز نم   کنیخودش ساخته آزاد شده و ل  ی که برا

ن خاطر سرماخوردگ  لوفریداند.امروز   در کالس شرکت   یبه 

رفتن به خوابگاه به   قبل  میهم قصد کرد   اینکرده بود..من و رو
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..در حال خارج  میو قهوه بخور  میدانشگاه برو  ک ینزد  ی کافه  

جلب کرد که داشت با   رامجد توجه ام    نایکه س  میشدن بود

 ل ی آمد .هنوز فرصت نکرده بودم دل   یبه سمتمان م  تی عصبان

 یشدن بنا   نهیبه س  نهی کنم که به محض س  زی رفتارش را آنال 

 ی از کنارمان رد م  یکه هر کس  ی گذاشت..به نحو  دادیداد و ب

 ...شد یگذشت حواسش به سمت ما جلب م

  ی آب منو م  ری ز  یدختر شهرستان  یوجب  مین  ی حاال تو  گهید-

وقت اسم من از   چیدختر جون که ه  ارمیسرت م  یی؟بال  یزن

ش  ادتی خانم،نم  ی لیخ  ینیرینره..خود  افتاده  مُد  از    ی وقته 

 ...بدون یدونست

قابل باور بود..ترس    ر ینه تنها سخت که غ   شی حرف ها  هضم

عج  کیبا   ها  بیقدرت  سلول  تک  تک  به  را   م ی خودش 

که خودم به خودم شک   دیکش  یم  ادیفر  یمدع  ی رساند..جور

 ... کرده بودم

  ؟یگ یم یفهمم شما چ یاصال نم ه؟منی منظورتون چ-
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 ...قدم جلو آمد کیرا در هوا تکان داد و    دستانش

نم - از خود راض  ه ی...تو  یفهم  یمعلومه که  و    ی دختر مغرور 

 نجایخودش و به ا  ی از کدوم ده کوره ا  ستیکه معلوم ن  یهست

 ....رسونده

 یزد..به چه حق  یم  شترین  میرحمانه به چشم و گلو  یب  بغض

بود   یفقط کاف  یبست؟ ول  یم  نیطور من را به باد توه  نیا

 ن یطاقت از کف داده و هم  میکلمه حرف بزنم تا چشم ها  کی

که به  ی را هم ببرند...نگاه شماتت بار چند نفر  میذره ابرو کی

شانه ام را    ایوداد ..ر  یکردند آزارم م  یمجد نگاه م  ی معرکه  

 ... گفت ی بلند ی فشرد و رو به مجد با صدا

و بابات    ی چون بچه پولدار  یکن  یحرف دهنت و بفهم ..فکر م-

 ه ی دلت خواست بار بق  ی هر چ  یتون  ی رفت و آمد داره ،م  نجا یا

 ... آدم حرف بزن و گرنه ی مثل بچه   یتون ی..اگه م یکن

 ..ستادیسپر کرد که حس کردم قلبم ا  نهیس  ایرو  ی جلو  ی جور
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...به متیدوست مثال فه  نیع  یکیهان؟ تو هم    ؟یو گرنه چ-

ا دکتر    ش یپ  ی جزوه هاش دستم بوده رفته طور   نکهی خاطر 

در    ری ز  ی دیحم انداخته  منو  درس  استاد  که  زده  منو  آب 

  ه ی اصال    شهیکامل گرفته مگه م  ی که خودش نمره    یصورت

  ؟ی زی چ نیهمچ 

به سمتم چرخ  و کامل  نزد  د ی بعد  را  آورد..نگاه   کیو سرش 

آهسته   شیبندازم...صدا  نییبُراقش سبب شد سرم را تا انتها پا

 ..... نفوذ کالمش تمام تنم را لرزاند یتر شد ول

نشناخت - منو  هنوز  جون..  یتو  که   ستین  ی کار  چیهدختر 

 ....بخوام انجام بدم و نتونم..منتظر عکس العملم باش

ور شد..تازه زد و با همان خشم و غضب د  فمیضربه به ک   چند

..ق را رها کنم  ام  مانده  م  افهیتوانستم نفس حبس  از   ر ی اش 

  ی که به زور جلو ی..با چشمان سرخغضب هم بد تر شده بود.

 ...دمی چرخ ایاشان را گرفته بودم سمت رو هیگر
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 ...ینزدم به کس  یشده بود؟ من که حرف  وونهید-

  میدستم را گرفت و آرام کنار هم حرکت کرد ایرو

بابا...خودت و ناراحت نکن ..معلوم ن  یم - از کجا    ستیدونم 

خواست   بود  پُر  ..ا  هیدلش  بزنه  مفت  ا  نیزر    ی ب  نقدری آدم 

 ...کنه استاد چشمش به دهن توئه  یشعوره فکر م

 ..دمی عجز نال با

 ؟یکنه چ ی اگه کار-

 ؟ یگرفت ی زد تو چرا جد یالف  هی...سویگ ی دوباره خل شد -

 [12.03.21 08:53] 

 ۵۹_پارت#

حال و   گری.د  می گذاشت  ابانیو با هم پا به خ  د یرا کش  دستم

  ک یکاپشنم را به هم نزد  ی کافه رفتن نبود.لبه ها  ی حوصله  

بودم و    یچپاندم..هم عصبان  بمی را درون ج  میکردم و دست ها

دلگ  ا  ریهم  همه   نیا  ی گذاشتم جلو  یم  دینبا  نکهیخصوصا 
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چند اون   رگناه نکرده..ه  ی کند..ان هم برا  فمی آدم خار و خف

 ی و دوخت ..وقت  دینداد خودش بر  یصحبت  چیه   ی اصال اجازه  

را    انیزنگ زد و جر  لویطاقت به ن  یب  ایرو  میدی به خوابگاه رس

م نظر  .به  و پس    ی مسئله    نیا  دیرس  یگفت  گرفتن  جزوه 

خواسته بود از    ی طور  نیبه غزل گفته بود و ا  لویندادنش را ن

 ی باز نکته    یول   داشت ن  یکرده باشد هر چند لزوم  یمن دفاع

کرده بود؟ سرم از شدت درد   دای مهم آنجا بود که از کجا درز پ 

.غرور خدشه شد  یرفت و چشمانم باز نم  یم  دنیرو به ترک

خوردم   ی..قرص مسکندادیدار شده ام بد جور داشت آزارم م

رو خواب  قصد  به  دراز  ی و  خدمی کش  تخت  زمان   یلی.هنوز 

سمانه با بچه ها به گوشم  یشگی هم  ی نگذشته بود که دعواها

 ...خوابم کرد یو ب دیرس

هم   ی سر  ؟اونی ر یدر م   تیاز نوبت کار  شهیآخه تو چرا هم-

 ...کرد ی تو آشپز ی به جا ایرو
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  ی طور جلز و ولز م  نیکه ا  ی،مگه تو رفت  میتو رو سننه مر -

 ؟ یکن

 ...ینکن  میسمانه و کفر  ی توئه، پس بهتره بجنبشام  امشب با  -

 یسرش درد م  سو یگ   دینیب  یبچه ها لطفا آروم تر مگه نم -

 .کنه

  د یتو اتاقن با  شونیکه ا  یدونستم موقع  ی..نم  د یآخ آخ ببخش -

بگ خون  رومیری خفه  ضمن  ها  ای...در  تلفن  به  شما    ی خانم 

 ....نشه ریوقت د هیبرس که  تیخصوص

 د یرس  یم  کیبار  ی امشب داشت کار به  جاها  یراست  یراست

کل   گرید  ی   قهی شد تا چند دق  یبحث مسخره سبب م  کیو  

امروزم    تی.ظرفسرمان آوار شوند.  ی رو  یاضیخوابگاه و خانم ف

بود..حاال نه تنها سر دردم خوب نشده بود که    ل یتکم  لیتکم

  ر یز..سرم را از  شد.  یبر عکس بر شدتش هم داشت اضافه م

 .. لب زدم ی پتو باال آوردم و با دلخور
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رو   تونی تکرار  ی بحث مسخره    نیاگه من خودم شام بپزم ا-

 د؟ یکن یتموم م

 ی کس   گریبود که د  ایگو  یکاف  ی ام به اندازه    یسرخ و عصب   نگاه

 رون ی .با شتاب پتو را کنار زدم و از اتاق بنزند.  یالم تا کام حرف 

تنها ...دلم  و    یم  ییرفتم  تار  کی خواست   ی و صدا  ک یاتاق 

 .....چد یکه در گوشم بپ یآرام  رکیج  ریج

 [13.03.21 08:04] 

 ۶۰_پارت#

آن روز را    ی دیکه گذشت، متوجه شدم دکتر حم   ی روز  چند

تشکر به اتاقش بروم و    ی گرفتم برا  میدر دانشگاه مانده.تصم

کنم .بعد از اتمام کالسم از بچه   فیتعر  شیخانه را برا  اناتیجر

دوم    ی ها خواستم در محوطه منتظرم بمانند و خودم به طبقه  

که اتاق استاد در آن قرار داشت رفتم..بعد از زدن چند ضربه 

شن  و  در  بفرمااس  ی صدا  دنیبه  که  پا    دیی تاد  اتاقش  به  داد 

بردار نت  و  مطالعه  حال  در  متوجه   ی گذاشتم.  هنوز  و  بود 
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رسا اعالم حضور کردم...سرش    یحضورم نشده بود که با سالم

 ..بلند کرد و لبخند زنان زمزمه کرد یرا به آرام

  حالت چطوره؟ میبه به خانم فه  -

رو"یخوبم" و  آوردم  زبان  به  وار  رو  ی زمزمه  روبه    ش یمبل 

ا ا  نینشستم.  با وجود  اتاق خودش در کل  نکهیاتاق   ک ین یاز 

ول  بود  م  یکوچکتر  جانم  به  را  آرامش  نوع  ،همان  هم   ی باز 

حضور خودش بود که فرد احساس   ی هم معجزه    دیشا  ختیر

 ...را فشردم و لب زدم  فمیک ی کرد....دسته  یم یراحت

..م  ی راستش....من..برا- اومدم  به   یربط  نجای ا  فهمم  یتشکر 

..خوب..عجله داشتم زودتر    یمسائل و مشکالت من نداره ول

 .. خودم و ابراز کنم  یمراتب قدردان

 دستش را مرتب کرد  ی جلو  نهیطمان با

کالس دارم و تا اون موقع   گهینداره ..من ربع ساعت د  یاشکال-

 ..میبا هم گپ بزن میتون یم



205 

 

جر  از خواسته  دوباره    انیخدا  کردن  مطرح  و    ی برزو 

اتفاقات  شنهادشیپ ا  یو  گفتم  و  دادم  شرح  را  افتاد    نکه یکه 

همه سال به صراحت حرفم را بازگو کنم و    نیتوانستم بعد از ا 

 یی احساس ضعفم را کمتر کنم همش به خاطر شما و راهنما

 ..هاتون هست 

 ...مغرور  یهم کم دیدشا یرس  یبه نظر م یراض استاد

به   دی.فقط بای ایاز پس مشکالتت بر ب یتون یم  دونستم یم -

..ما جلساتمون رو هم چنان ادامه یخودت اعتماد داشته باش

 .... ی دیو هنوز به قله نرس ی ری. تو در مسمیدیم

 ..دمیمِن کنان نال  مِن

دست از سرم بر   ایدارم که آ  دی ترد  یراستش استاد هنوز کم-

 نه؟  ایداره  یم

 کرد زیرا با دستمال تم  نکشیع



206 

 

 ی اگه باز به تهران اومد کار  یزوده ول  ی ریگ  جهی نت  ی هنوز برا-

کنم   ی...حس میباهاش بذارم ...ول  ی کن تا بتونم قرار مالقات

 ....یبزن ی مونده که بخوا یباق  یهنوز حرف

دست من را    شهیهم  یِدر چشم بود و او به خوب  ی ادیز  تعللم

 ....خواند یم

  ستم یمطمئن ن  یعنیبگم..  ی دونم چطور  یاستاد..نمراستش  -

 نه؟ ایبگم  دیکه با

 ...میکنه بگو تا با هم حلش کن  ری ذهنت و درگ ی نذار مورد-

  رها کردم یرا به آرام  نفسم

آقا- رفتار  خاطر  به  شما  و    ی استاد  درسش  من  با  مجد 

 د؟ یانداخت

نگاهم   رهی را به چشم زد و خ  نکشیپر از تعجب شد .ع   نگاهش

را کامل و    انیدادم ..جر  یم  حیتوض   شتر یب  دیهنوز با  دید.شاکر
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بعد دست کم و کاست به زبان آوردم و تا انتها سکوت کرد .   یب

 ..دیخودش را عقب کش  نهیبه س

.واقعا متاثر شدم و البته از  دمیاز بچه ها شن   یکیبله ..منم از  -

 ی نه نمره ا  یمورد خاص داشتم ول  نیدر ا  ی شتریتو توقع ب

  ی کدوم ربط  چی ه  ی که تو گرفت  ی گرفته و نه نمره ا  نایکه س

  ی نمره    نایقیکرد    یتالش م  ی موضوع نداره..اگر قدر  نیبه ا

البته اگه ادامه   زارهیکال از درس ب  نایگرفت..س  یم  ی بهتر و 

م  ش یخانوادگ  طیشرا  ی سر  کی به    دهیم ..پسر    یبر  گرده 

  هینخواستن کامال اراد نی ا یول هیباهوش

  به ساعتش انداخت ینگاه مین

به کالسم برسم .نگران نباش اگر الزم باشه من    دیخوب من با-

 ... کنم یخودم باهاش صحبت م

ب  ی تشکر ا  شتریکردم و  بد و   جادیمزاحمت  نکردم.از شانس 

دند و با گند من همان موقع مجد و دوستانش از مقابلم رد ش
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تکان داد تا ته ماجرا را خواندم    میکه مجد با تاسف برا  ی سر

 ..هم در امان نماندم یمی رح  ریام ی ..هر چند از طعنه 

  ؟یعنی هیبار نوبت ک نیبچه ها ا -

  

 سوم_فصل_انیپا#

 [13.03.21 08:18] 

 ۶۱_پارت#

  ی محسوب م  می برا  ی مهم  اریماه روز بس  نیفرورد  ستمیب  امروز 

دوره ارائه   نیخودم را در ا  یکنفرانس رسم  نی شد .چون اول

بر   یتیشخص  ی ها   ی ماریب  ی سر  کیدر مورد    ق ی دادم.تحق  یم

هم در   اریکه بس  شرفتهیپ  یو پژوهش  ی آمار  ی اساس روش ها 

 ن یا  ی وموثر است.آن قدر گرفتار کار بر ر  ین یبال  یروانشناس

تعط که  بودم  صبح    د ی ع  الت یپروژه  ماندم.از  خوابگاه  هم  را 

ا  یخاص  جانیه همه  ..گمانم  بود  گرفته  فرا  را  را    ن یدرونم 
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ذاشتند. چقدر حضور   یسر به سرم نم  ادیبودند و ز  دهیفهم

 ی شد هر چند جذبه    یدر کالس قوت قلبم م  ی دی دکتر حم

  ی ختبا شنا   یکرد ول  یترسناکش م  ی خاصش در کالس گاه

 ی نگران  ه یبودم بر عکس بق  مدت کسب کرده  ن یکه از او در ا

دکتر    ی کالس گذراندم ول  ی ادیز   د یجهت نداشتم .با اسات   ن یاز ا

کار و تخصصش سوار بود که با وجود اقتدارش    ی رو  ی به حد

درس گرفتن با او دانشجو ها   ی بود که برا   ی باز از معدود افراد

 ل یبد یب ییو الگو دشکاندند. عاشق کارش بو یسر و دست م

ا  میبرا م  نیدر  حساب  به  ده    یرشته  ساعت  آمد.کنفرانسم 

بر آنچه که قرار    ی شد و من فرصت داشتم تا مرور  یشروع م

اصرار به خوردن صبحانه کرد    ا یبود ارائه بدهم داشته باشم .رو

  ن ی تلخ قناعت کردم .ا  ی چا  وانیل  کی  دنیفقط به نوش  یول

م مطالبم وقت گذاشته بود  ی رجمع آو  ی مدت برا  نیقدر در ا

بهاره   ی .مانتوشد  یها محسوب م  نیشک جزو کامل تر  یکه ب

از    ی داشت و به تازگ  یسنت  ی رنگم را که سنگ دوز   یآب  ی 
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تر انتخاب    رهیت   ی بودم به تن کردم.مقنعه ا  دهیجا خر  نیهم

مورد    لیو مشغول جمع کردن وسا  دیایب  میکردم که به مانتو

گ  میشدم.مر  ازمین تاپ  "فتبلند  لب  از  "نره  ادتیشارژر 

را    مم یاش تشکر کردم و از دستش گرفتم .من تصم  ی ادآوری

زدم    رونیب  کی نی قبل که از کل  ی .درست از هفته  گرفته بودم 

پر از اعتماد به نفس   ی سویبه خودم قول دادم باز هم ،همان گ

مدل از   نیبهتر  دیشد..من با  یسد راهش نم   ی زیبشوم که چ

م  ارائه  را  در د  یخودم  چه  و  دانشگاه  و  درس  در  چه   ، ادم 

پ  یزندگ داشت...ب  میرو  شی که  ا  یقرار  استاد  کنار   ن یشک 

 ...گرفت یزود شکل م  ی واقعه به زود

 [14.03.21 07:50] 

 ۶۲_پارت#

راه به ما ملحق شد،وارد    ی   انهیکه در م  ی لوفریو ن  ایاتفاق رو  به

  اب یدانستم استاد به محض ورود و حضور و غ  ی کالس شدم.م

گونه    نیکه ا  یشود و جلسات  یکنفرانس من م   دنیمنتظر شن
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گذشت و در   یم  یداد و به نقد و بررس  یبود هرگز درس نم

آنجا که م تا  ها هم  بچه  پاسخ  و   ینم  لشد دخو  یپرسش 

آرنج پهلو  ی کرد..با  به  دلخور   میکه  و  آمدم  خودم  به  خورد 

 ...دادم لوینگاهم را به ن

 ..کنن ی..استاد دارن صدات م سویحواست کجاست گ-

 ..هم زمان استاد هم گوشم را نواخت ی صدا و

..اماده    میامروز شما هست   ی ..ما منتظر ارائه  میسرکار خانم فه -

 د؟یا

 ی کمرم جار  ی حس شد و عرق سرد رو   یباره تنم ب  کی  به

دانم چرا خودم را باختم    یزد و نم  یم  یبه خشک  می.گلوشد

بر علت حال بد من  دیپسرها هم مز یلودگ نیب نی..حاال در ا

 ..شد یم

  ننیرفتن گل بچ دیاستاد شا-

 ...روز از کالس عقب تره  هی شه یهم شونیا-
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گذاشتم استرس بر من مسلط شود.لرزش دستانم به   یم  دینبا

 ...بلند شدم میپاها ی رو  یبه سخت یبود ول دایوضوح پ

م  استاد به  خودکار  با  ضربه  ها    دیکوب  زش یچند  همهمه  تا 

 بخوابد

هر   شهیبعد موکول م  ی به جلسه    ستیاگه حالتون خوب ن -

 ...شهیچند طبق قانون کالس دو نمره کسر م

هدر    م یکردم تمام زحمت ها  ی و جور نمخودم را جمع    اگر

  ی جانم دادم و به سمت جلو  ی ب  ی به پاها  یرفت .حرکت   یم

بعض  ها  رفتم.نگاه  بعض  یکالس  و  بود   ی مشتاق 

بستم و بعد از مدد گرفتن    ی ا  هیثان  ی خصمانه..چشمانم را برا

 ..از خدا در قلبم شروع کردم

  ت ی شخص ی اختالل ها ی بهبود ن ییپژوهش تع نیهدف از ا"-

ها اختالل  بال  ازمند ین  یروان  ی با  در   ی نیتوجه  من  که  است 
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  ک یکردم که هر کدوم رو به تفک  ی اون ها رو دسته بند  نجایا

 ".خواهم داد حیتوض

پروژکتور، کامل تا    ویدیو  قیرا به لپ تاپ زدم و از طر  فلشم

 ه ی دادم .گمان کردم با استرس اول  حیآخر و بدون نقص توض

از برق چشمان گونه نشد    نیا  ی تسلطم را از دست بدهم ول

  ی است و به نظر نم  یتوانستم بخوانم چقدر راض  یاستاد هم م

استاد مبحث    ترا از قلم انداخته باشم..رو به سم  ی زیچ   دیرس

 ...را به اتمام رساندم

و البته کامل    ی د و کاربر   یعال  اری..بسمیخانم فه  یخسته نباش-

 .بود

 [14.03.21 08:17] 

 ۶۳_پارت#
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جان گرفتم ..نا محسوس   یاستاد و بچه ها حساب  قیاز تشو  بعد

ب را  آرامم  وسا  رونینفس  کردن  جمع  مشغول  و   لمیدادم 

 ..دیشد..استاد بلند شد و به سمت کالس چرخ 

 داشته باشه؟ یهست سوال یکس-

و من هم با   دندی پرس  ی کوتاه و مختصر  ی سوال ها  ی نفر  چند

که ظاهرا کارم به   ی دقت پاسخ دادم ،اما درست در لحظه ا

بود و قصد نشستن داشتم ،مجد دستش را بلند   دهیاتمام رس

 ... کرد

 ..ها رو کامل نگفتن  زیچ ی سر کی شونیاستاد به نظر من ا-

  یاز خود مچکر قصد کرده بود تمام خستگ  ی پسره    نیهم ا  باز

 ی را به هدر دهد .پس با آرامش زبانم را رو   مدتمنیزحمات ا  و

 .. تر شود و رو به او لب زدم یتا کم دمیلبم کش

  حیتا مجدد توض  دی نبوده، اعالم کن  ایگو  یمجد اگر مطلب  ی آقا-

 .بدم
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 ..سپر کرد نهی شد و س بلند

کردم و متوجه شدم    ی مختصر  قیخانم...اتفاقا منم تحق  ریخ-

و   دیها شما به صورت خالصه وار گذشت   ی ماری ب  یاز سر بعض

  ن یا  ی   شهیکردن ر  دایپ  ی از عهده    ی به خوب  دهینشون م  نیا

  .دیومدی ها بر ن ی ماریب

 ب ی.حدسم درست بود و او قصد تخر  دمیرا به دندان کش  لبم

 ..من را داشت .به ناچار گفتم 

  کدوم عنوان؟-

شما .   دیبد  حیرو کامل توض  یشیو نما  ی مرز  تی اختالل شخص -

 ..دی خط در مورد اون اکتفا کرد هیفقط به گفتن 

  بلند شد و جانب من را گرفت ایرو

م- نظر  به  آقا  یاستاد  م  ی رسه  مغلطه  دارن  و   یمجد  کنن 

  .بدن ریی دوست دارن جو کالس رو تغ
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 ری..اماعتراض بلند شده بود   ی کالس صدا  ی از هر گوشه    حاال

وار تکرار    یرا طوط  شی اشکان  هم که به نفع مجد حرف ها  و

 ن ییتع  شی از پ  ی کردند و قشنگ معلوم بود که برنامه ا  یم

باشد.  از صندلشده  من   یاستاد کالفه  به  رو  و  بلند شد  اش 

 ..د یپرس

به   تیدو نوع شخص  نیاز ا  ی تر   قیدق  حیتوض  ی تون  یشما م-

 ...یما بگ

 ...لب زدم  عیمجد را از نظر گذراندم و سر  ی مندانه    روز یپ   نگاه

استاد....- ب"بله  گفتم  اختالل    مارانیهمون طور که  به  مبتال 

  ی قرار دارن و مشخصه    یشیدر مرز روان پر   ی مرز  ت یشخص

ناپا  یاصل ها  عاطف  ی داریاون  اون   یحالت  رفتار  و  خُلق  و 

ب  دیهاست..با روابط  کنم  بس  ی فرد  نیاضافه  ها    ی ب  اریاون 

سابقه   شد  ی ثباته..معموال  دا  دیروابط  آشوب  پر  که   رناما 

اما بعد    شهیکردن مفرط دوستاشون رو شامل م  یمعموال آرمان

 د،وی. خشم شدشهیم  لیتبد  ی د یو نا ام  یبه سرخوردگ  یاز مدت
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ها  یعاطف  یثبات  یب اقدام  به خودکش  ی و  و  یمکرر    ی ژگیاز 

 ک یتحر  یشینما  تی اختالل شخص  یاختالله....ول  نیمهم ا  ی ها

گونه و   شی،نما  ابپر رنگ و لع  ی اند و رفتار  ی جانی و ه  ریپذ

دارن..اون ها عالرغم رفتار متظاهرانه و پر زرق و   انهیبرون گرا

رو به مدت   یقی عم   یتونن دلبستگ  یکه دارن،اغلب نم  یبرق

همتا   یطوالن رو  خودشون  کنند.چون   ی ها  نیبرتر  ی حفظ 

کنن   یتالش م  ی و عشوه گر   ی دونن و با اغوا گر   ی م  نمایس

 ".در کانون توجه باشن

ام همه را    ینیع   ی کرده بودم و مثال ها  لیرا تکم  حاتم یتوض

 یب  یشگفت زده کرده بود..همه را به جز مجد که با حسادت

کل کالس   حاتمی کرد..بعد از تمام شدن توض  یم   میوقفه تماشا

تشو  ستادهیا غ  قمیباز  به  از    ریکردند  که  نفر  سه  همان  از 

از من   ی..استاد خوشحال و راضدیبار  یچشمانشان شرارت م

  ی اش آن را در کتابخانه    یدرخواست کرد که بعد از صحاف

هم از آن استفاده کنند هم به عنوان    نیریدانشگاه بگذارم تا سا
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اساس   کی رفرنس   یمنبع  مقاله    یو هم  عنوان    ان یپا  ایتحت 

و البته   عیسر  یل یو خ   اوردیمجد تاب ن  ر گی را د یکی  نینامه....ا

ب شد.در  خارج  کالس  از  خشم  سیبا  ها    کاتیتبر  لین  بچه 

  نکه ی تعجب داشت ،خصوصا ا  ی جا   م یبرا  یاوشیس  ا یپور  ک ی،تبر

داد    یما به شدت زوم شده بود و اجازه نم  ی چشمان غزل رو

 .. بدهم ستهی شا یمن پاسخ

 [15.03.21 08:17] 

 ۶۴_پارت#

شد که    یم  ی.مدت  میبود  سیناهار را مهمان خاله فرنگ  امروز

قول گرفته بود بعد    ای.رودلتنگش بودم   ار یبودمش و بس  دهیند

ا در  شدنم  موفق  خاطر  به  ظهر  عصرانه    نیاز  کنفرانس، 

  ی زد که قرار است حساب  یمهمانشان کنم و شکم صابون م

 فاقات از ات  دنیرس  ریدستم بگذارد .در تمام طول مس  ی خرج رو

 کردند  یگفتند و موجبات خنده ام را فراهم م  یامروز کالس م

.. 
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 ی دنید  یلیخ  یاز خود راض   ی پسره    نیا  ی   افهیخدا ..ق  ی وا-

خشم و حسادت داره از گوش   شی کردم آت یشده بود.حس م

  لو؟یتو هم ن ی دی..د رونیزنه ب یها و چشم هاش م

بابا..خ- بود..م  یلیاره  رو   سو یخواست حال گ  یزورش گرفته 

 ...راه انداخته بود   یجنگ روان نی واسه هم   رهیبگ

نچسب من    ی ...پسره  مینیب  یحاال کنفرانس خودش و هم م -

دخترا    ی   هیمثل بق  سویدونم از کجا دلش پُره؟ چون گ  یم

ادم    رهیم  یداره م  شهینم  زونیو ازش آو  رهیگ  ینم  لشیتحو

 ...ی عقده ا

 دم ی عقب خودم را جلو کش یبار ساکت نماندم و از صندل نیا

..من سرم تو کار  یچسبون  یچقدر بهش صفت م  ایبس کن رو-

 ش یَتموم شد، بَق  یخودمه ...مهم هم کار خودم بود که به خوش

..استاد هم خودش متوجه شد،فقط خواست ستی مهم ن  گهید

 ....دستش نداده باشه ی بهونه ا
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با   ی ا جلور  نیبا مهارت ماش  لوفرین و  خانه اشان پارک کرد 

 ...خنده لب زد 

جالب   ی بهش گفت منتظر ارائه    ی دیگه...مگه ند  یراست م-

هست  هم  شد..ا  می شما  دمغ  ش  نیچقدر  خود  کال   فته یآدم 

باست. هر  من  نظر  توض   ی ماری.به  بخش   ی داد  یم   حیکه  

 ...شد یازش شامل مجد م یبزرگ

 ....رم یخنده ام را بگ  ی بار واقعا نتوانستم جلو نیا

*********** 

را در    ی زی عطر دل انگ  ی بود ،بو  دهیکه از صبح بار  ی بهار  باران

 ن یآمد فقط از پشت پنجره چن  فمیآسمان پراکنده کرده بود.ح

بنش  ییهوا تماشا  به  رونمیرا  به    ی رو   ادهیپ  کی   شنهادیپ   ای. 

گاه پذ  یعصر  خواسته  خدا  از  هم  او  و  مقصد  رفتیدادم   .

م  یمشخص م  انیدر  فقط  و  و   حال  یکم  میخواست  ینبود 

به شدت دلتنگ خانواده اش بود و    ا یکند .رو  رییاحوالمان تغ

نمود..منم که عاشق   یحوصله تر از هر وقت م  یروزها ب  نیا
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باشد..تا قبل از شروع   یو باران ی راه رفتن، خصوصا اگر هوا ابر

زد با برزو بدون چتر به دل   یفاقات تلخم هر وقت باران مات

 ی که وقت   میدیدو  ی و م  م یرفت  یراه م   نقدری. امی زد  یم  ابانیخ

آمد، از بس که لباس    یمادر در م  ی صدا  میگشت  یبه خانه بر م

از دعوا کردن   یبود. حت   دهیبه تنمان چسب  یس یاز خ   مانیها

گرفت.االن که به آن روز ها   یاو هم خنده امان م   ی و غر ها

 .....هزار سال از آن مدت ها گذشته ییکنم گو  یفکر م

 [15.03.21 08:17] 

 ۶۵_پارت#

که دغدغه امان تنها کنار هم ماندن   ی سراسر شاد  ی ها  روز 

 د یپرس ایشده بود که رو یطوالن ی ادیبود...سکوتم انگار ز

 تو؟  یخوب-
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اونوقت   دیخوبم..ببخشاره  - کنم  خوب  رو  تو  حال  خواستم 

دور    ی سال ها  ی خاطره ها  ی سر  هی  ادیخودم رفتم تو هپروت..

  افتادم

 لبخند زنان دستم را فشرد  ایرو

  ی همه جا هست  شهیدختر..هم  ی کن  یم  ی چقدر خاطره ساز-

  یباش دیکه با ییجز اون جا

 ..حواله ام داد و نگاه از من نگرفت یچشمک

 ...ی گفتم عاشق شد   یشناختمت حتما م یاگه نم-

 دستش نشست  ی نه چندان ارامم رو مشت

 ....ها یوصله ها به من نچسبون نیا گهی....دوونهید-

دردش گرفت چون همان طور    ی ادیحال ز  نی کنم در ع  فکر

 که آخ و اوخش به راه بود غر زد

 ...دونستم...دستم شکست یمن نم ی بود  یوحش نقدریا-
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ام   یحرفش دهم که گوش  نیبه ا  یجواب دندان شکن  خواستم

بود که بارها تماس   یناشناس  ی زنگ خورد و باز همان شماره  

 ....کرد یهر بار بدون صحبت قطع م یگرفته ول

 ؟ی دی چرا جواب نم-

  چپاندم میمانتو بیرا درون ج یگوش

..مدت  ینم  یفرق- م  یکنه  زنگ  ول  یهست  محض   یزنه  به 

 ...کنه یرو قطع م یاتصال گوش

 ...کشاند ابانیو به آن سمت خ  دیرا کش  دستم

 ...ها هم دوستت دارن  وونهید  ی  هی...بقی ا  وونهیگم که د  یم -

 ...چشم و ابرو آمدم شیبرا

  ی حرف بارَم کرد  نقدریو ا  ی حوصله بود  یخوبه که امروز ب-

 ؟شد یم یاگه حالت خوب بود چ

 ..به خودم گرفتم ی تر ی جد  ی  افهیبعد ق و
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 ؟ ی خبر دار ایرو ی ادب شد یهم ب یل یها خ یتازگ-

دادم و    یروانه ام کند که جا خال  ینوبت او بود که مشت  حاال

ها  ی مسخره باز نیبا هم  قهیتو ذوقش خورد..چند دق  یحساب

 ..سرحالمان کرد یگذشت و حساب 

جد- ا  ی فکر  هی  ی خوا  ینم   ی حاال  تلفن  ن یواسه    ی مزاحم 

 ی شماره    هیداره با    یداره و گرنه چه لزوم  یل یدل   ؟حتمایکن

 بهت زنگ بزنه؟  یشخص

  ک ی   دیشا  نکهی تصور ا  یفکر کرده بودم ول  نیبارها به ا   خودم

 ....لرزاند  یپشتم را م  ی  رهیباشد ،ت مایدرصد ن

 [16.03.21 10:17] 

 ۶۶_پارت#

زنگ    ب یو غر  بی عج   ی شماره    نیمدت هر وقت ا  نیتمام ا  در

  ی د،میکه نبا  ییکرد.اگر او  یزد ،توان از بدن من هم سفر م  یم

خواست به مانند برزو تحت فشارم بگذارد چه؟واقعا   یبود و م
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به آن فکر نکنم تا وقتش    گریدادم د  حیتحملش را داشتم؟ ترج

را که   ی ا  خوشمزهشام    میمر  می به خوابگاه برگشت  یبرسد.وقت

غذاها م  ی از  به حساب  اراک  برا  یمعروف  تدارک    مانیآمد 

سمانه را    ی غر غر ها  میبود.هر چند باز هم مجبور بود  دهید

ا  نقدریا  یول  میبشنو  ی که حت  میروند عادت کرده بود  نیبه 

  میکرد  یبه حرف زدن نبود،مجبورش م  لیاگر خودش هم ما

از صرف شام قصد   بعددست و پا کند.  ی زیچ  ی ا  ،بهانهی رادیا

گرفت.رو تماس  مجدد  شماره  آن  که  داشتم  مسواک    ا ی زدن 

 بلند شد و رو به سمت من لب زد  مهیسراس

 خودشه؟-

گرفتم خودم را از    میلحظه تصم   کیکردم و در    دییسر تا  با

بار و    کیاسترس نجات دهم ..به قول معروف مرگ    نیشرّ ا

دلشوره    دیکردم شا  یبرخورد م  تیبار...اگر با جد  کی  ونیش

پا ا  نی هم  ی گرفت..برا  یم  انیام  از  شوم   مانیپش  نکهی قبل 

  تشر زدم ی تلفن را وصل کردم و فور
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بار خودتون    نیاگه ا   د؟یشیکه دائما مزاحم م  دی هست   یشما ک-

 ...دمیم  سی حتما شمارتون رو به پل دی نکن  یرو معرف

  دند ییپا  یو سمانه همه چشم شده بودند و من را م  میو مر  ایرو

س در  .ام  ی   نه ی.نفس  بود  هم حبس شده  نداشتم    دیخودم 

انگار آن طرف هم خسته شده بود که   یکند ول  ی جمله ام اثر

 ...مکث به حرف آمد ی ا قهیبعد از دق

 ...میسالم عرض شد سرکار خانم فه-

م  شیصدا نظر  به  قد  یول  دیرس   یآشنا  لحظه  آن  رت  در 

  نداشتم صی تشخ

  ؟یجنابعال-

 سکوت ادامه داد  یاز لخت بعد

پور- م  یاوشیس   ایمن  ا  ی هستم...عذر  تو  که  مدت    ن یخوام 

و    ت یشما رو فراهم کردم..راستش قصدم اذ  یموجبات ناراحت 

 ....بودم که یآزار نبود ..فقط دنبال فرصت
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رفتار   نیمدت به خاطر ا  نیندادم ادامه دهد...چقدر در ا  اجازه

ترس اش  گانه  خ  ده یبچه  و  فکر  هزار  و  سرم    الیبودم  در 

 ...بود دهیچرخ

  د یاصال...که شما بود  شهیباورم نم  ؟یاوشیس  ی آقا  یفقط چ-

 ....نداشتم یتوقع نی مدت....من از شما چن نیکه ا

 ..شد یمشخص م شیاز زنگ صدا نیشده بود و ا هول

م- فه  ی استدعا  خانم  ازتون  ه  میکنم  موردم    ی قضاوت  چ یدر 

با شما صحبت کنم و    ی بهتر باشه حضور  دیراستش شا.  دینکن

شما   دوارمیبدم...من واقعا شرمسارم و ام  حیکارم و توض  لیدل

 ...دیریمنو بپذ یبزرگ منشانه عذر خواه

بودم..ا  چیگ  واقعا شده  درمانده  م  نقدریو  و  تواضعانه مودب 

را   زیهر عکس العمل خشونت آم  ی کرد که جلو  یصحبت م

گرفت..مستاصل به بچه ها چشم دوختم که هر کدام با    یم

 ...کردند ینگاهم م یخاص ی معنا
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 [16.03.21 10:33] 

 ۶۷_پارت#

کرده   دایپ  یاوشیمدت از س   نی که در ا  ی شناخت مختصر  با

او را مرد  از متانت    ی بودم  ب  افتهیبا وقار و پر    ی بودم که نه 

حرف العمل  یم  ی جهت  عکس  نه  و  معقول    یزد  نا 

که    ی زد جور  ی طور با ادب و آرام حرف م  نیا   شهیداشت..هم

که سرش    ییشد..از آن مدل پسر ها  یم  دهیبه زور شن  شیصدا

 یروند تمام   نیوقت ا  چیدر کتاب و درس است و ه   شهیهم

  ی مورد جا  نی کتابخانه جز ا  ای در کالس بود    ا ی  شه یندارد..هم

 ی بودم از نفرات برتر دوره    دهی..شنشد.   ینم  ش ی دایپ  ی گرید

اسات  نی هم  یکارشناس   د ی دانشگاه بوده و در حال حاضر هم 

و بودند...همه    شیرو  ی ا   ژهیحساب  کرده  ه یفرض  نیا  ی باز 

  یکرد و نم  یمثبت که از او در ذهنم بود روانم را مکدر م  ی ها

 ...کنم  لیو تحل  هیبدون صحبتش را تجز  ی وانستم تماس هات

 دستتونه؟ ید؟گوشیشنو یصدام و م میخانم فه-
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 شده بود یطوالن ی ادی ظاهرا ز سکوتم

  اد ی ز  دمیقول م  دیریکنم خانم درخواست منو بپذ  یخواهش م-

 ...مزاحم اوقاتتون نباشم

  آمده بودم ن ییپا یباالخره راه افتاد...از موضعم  اندک زبانم

 ..بگم دیبا یدونم چ یمن واقعا نم-

فقط دعوت منو به کنم .   ی..من شما رو درک مدینگ  یچیه-

 ....رو شرح بدم زی تا همه چ دی ریکافه بپذ کی

زد...عقلم   یم  انیدر م  یکی  می کرده بودم و نفس ها  سکوت

  م یتصم   یتوانست درست و حساب  یاز کار افتاده بود و نم  ییگو

قرار ساده چرا    نی ا  دمیفهم  ی...نم  ردیبگ  ی و عاقالنه ا  یمنطق

کردم قرار است   یحد آشوب زده ام کرده بود و حس م  نیتا ا

 ن یدوستانه ب  ی قرار ساده    کی مرتکب شوم...  ی کار نابخشودن

  ی ول  دیرس  یها هم وحشتناک به نظر نم  نقدریا  یدو هم کالس

ام را   یطوالن  ی ادیداشت...سکوت ز  یمن به شدت تازگ  ی برا
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با گفتن آدرس    ی دانست و فور  تم یموافقت و رضا  ی به نشانه  

  ی رساند....گوش  انیفرستم و شب خوش گفتگو را به پا  یرو م

بودم   من  و  بود  مانده  دستم  به   ی فکر   طخ  هیدر  که  ممتد 

 .....شد یختم نم یخوب ی جاها

 [17.03.21 09:37] 

 ۶۸_پارت#

ن  هنوز هست    ستمیمطمئن  درست  چه    ایکارم  اصال  و  نه؟ 

  لوفر ین  ی را برا  انیجر  یوقت  یدعوت بود ول  نیبر قبول ا   یلزوم

که  یاوشیچون س  ی قرار دوستانه با فرد ک یگفتم اذعان کرد 

 ی طور بهتر م  ن یندارد و ا  یدر پ  ی وجناتش مثبت است خطر

دل  از  پ   لیتوان  رو  دای کارش اطالع  اتفاق  به   ای کرد..به  را  من 

  ن یکه ادرسش را فرستاده بود،رساندند و گفتند هم   ی کافه ا

زنند تا کارم تمام شود..به محض باز کردن    یچرخ م  کیاطراف  

آن نصب   ی بود و باال  یچوب  ی که پر از مهره ها  ی زی در کافه آو

ها را به سمتم معطوف  شده بود به صدا در آمد و تمام حواس  
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ب اشاره   دمید  ار  یاوش یآن ها س  ن یساخت...در  که به سمتم 

برخواست.بس جا  از  و  صندل  اریکرد  رو  یمودبانه  را    شیروبه 

برا  دیکش  رونیب  میبرا فضا  نشستم.  مقابلش  من   ار یبس  میو 

که در حال پخش بود   یآرام  یقیموس  یزد و حت  یم  نیسنگ

سکوت   نیخود او بود که ا  نیکاست. باالخره ا  ی از اضطرابم نم

 ...متوهم را شکست

 م؟یسرکار خانم فه د یدار لیم یچ-

هم  یرسم  ی ادیز  لحنش چند  .هر  بود  متواضعانه  به   شهیو 

نوع برخوردش    نیا  شتریحاال ب  یکرد ول  ینحو برخورد م  نیهم

م  ی تو ا  ییامد..گو  ی چشم  به  امروز  به  نفوذ   ن یتا  به  دقت 

 ..چرخاندم  یکالمش توجه نکرده بودم ..سرم را به آهستگ 

سر اصل مطلب   عتریسر  شمیندارم...ممنون م  لی م  ی زیمن چ -

به نظر   بیعج  ی لی..راستش رفتار و سکنات شما برام خدیبر

 ..... مشتاقم زودتر علتش رو بدونم ل یدل نیرسه ،به هم  یم
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 ..شده زمزمه کرد زیخ  مین یبلند شد و کم شی جا از

 ....دیلحظه صبر کن هیبله..البته..حق با شماست..فقط -

صحبت کوتاه    ک یدار کافه رفت و بعد از    شخوانی سمت پ  به

 ..برگشت  شیبه سر جا  ی فور

شما هم سفارش دادم    ی من از طرف خودم برا  د یببخش  دیبا-

 ... یشکالت کی ک هی..دو تا نسکافه به همراه 

  د ی رس  یآرام بود...دستپاچه به نظر م  ی ادیام ز  یلب  ری ز  تشکر

نم انگار  ..چندبار    یو  کند  شروع  چگونه  و  کجا  از  دانست 

را برداشت و مجدد به چشم گذاشت تا باالخره لب به    نکشیع

 ...سخن وا کرد

 [17.03.21 09:56] 

 ۶۹_رتپا#

کرده    تیاز اندازه اش به گمانم به من هم سرا  شی ب  استرس

 ....بود
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تو چن  نه یا  قتشیحق- االن  تا  .به    یتیموقع   نیکه من  نبودم 

...از یعنیشروع کنم ...من...  دیدونم چطور با  یخاطر نم   نیهم

  ت ی جذب شخص  دیکه از روز اول شما وارد کالس شد  یوقت

بگم؟...شما در حرف زدن   ی شما شدم ..چطور  ی خاص رفتار

 به جذ  دی که انتخاب کرد  یپوشش  ی نحوه    یحت  ایراه رفتن    ای

دار  ی ا مثل    د یخاص  انگار  کس  هیکه  هر  ربا  در    یآهن  که 

کش سمتتون  به  باشه  شا  یم  ده یاطرافتون   دیشه..خوب 

 ....دیرو دار تیقابل نی ا یول دیخودتون متوجه نباش

 ..آورد  یو اصال سرش را باال نم  دی کش  شیموها  ی به رو  یدست

 نه؟ ایدونم منظورم رو درست رسوندم  ینم-

ح   از و  تعجب  کار  رت یفرط  چه  بودم  انجام    دیبا  ی مانده 

و    ندیمقابلم بنش  نکهیرا کرده بودم جز ا  ی زیدهم...فکر هر چ 

خودم    ه یزاو  نیکند.تا االن از ا   ی من را کالبد شکاف  ی رفتار ها

ارز .بخش  یابیرا  بودم  ها  ینکرده  جمله  اصال   شی از  که  را 

 یزد .حت  یوقفه حرف م  یفقط ب  یساعت  می.حدود ن  دمینشن
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اوردن سفارش ها هم باعث نشد صحبتش را قطع کند ..فکر  

کالم از دستش خارج شود و من در    ی رشته    د یترس  یکنم م

در مجسمه مات و مبهوت دستانم را    کیمدت مثل    نیتمام ا

برداشت و با آن عرق    ز یم   ی دستمال از رو  کیچالندم.    یهم م

و با آن   دیاز نسکافه اش را نوش  یاش را گرفت .کم  یشانیپ

 ..نفسش را تازه کرد

اول هم حواسم    ی همون طور که گفتم من از همون روز ها-

شما   ی مجد و رفقاش...برخورد ها  ی به شما بود و هم آزار ها

ناد  اریبس بود..اونو  به    دیگرفت   یم  دهیهوشمندانه  اصال  و 

اهم حتدی داد  ینم  یتی حضورش  دوست   ی.برخوردتون  با 

 ...ها تون قهیهاتون، عالقه و سل

 ..و گفت د یبه خاطر آورده باشد خند ی ز ی بعد انگار چ و

از مورد   دمیهم من فهم  یشکالت  کیک  نیهم  یراستش حت-

  ی تو کافه    ی انم ساالرروز از زبون خ  هیشماست ..  ی عالقه ها
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..من همه چ  دم یدانشگاه شن  بود  داده  براتون سفارش    ز ی که 

 ...میشما رو از حفظم خانم فه

 قالب کرد  زی م ی شد و دستانش را رو ی جد  دوباره

کردم...بارها   دایچند رابطه پ   ی شما رو به واسطه    ی شماره  -

با    ی هر سر  یو بگم ول  یخواستم از همون پشت تلفن همه چ

محکم شما روح از تنم جدا شد و به من مجال    ی صدا  دنیشن

حق   ی شرمندم...من خودم و ذ  ی لیبابت خ  نی ادامه نداد..از ا

نتونستم    راکه تا به امروز چ  می از خودم عصبان  یدونم ول  ینم

شما شده رو بدم....تنها   هیکه عل  ییها  یکار شکن  یجواب بعض

ا  ی کار انجام بدم  از    ییکه جزوه ها  نهیکه تونستم  که مجد 

 ....شما گرفته بود و پس نداد رو واسه استاد شرح بدم

 [18.03.21 08:20] 

 ۷۰_پارت#
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آن جزوه چطور به   ی متوجه شدم که ماجرا  یتازه به خوب   حاال

  ی عصبان  ی زده بودم و تا حدود  جانی بود.ه  دهیگوش استاد رس 

بود.تمام    امدهیرفتار بچه گانه اش خوشم ن   نی از ا  تشی..واقع

 ی را هم زمان با هم داشتم تجربه م  ایو بد دن  یمنف   ی حس ها

هم بشنوم.   گرید ی کلمه  کی یخواست حت  یکردم و دلم نم 

در تمام تنم داشت رسوخ   یذهنم آشفته شده بود و دستپاچگ

 ی بعض یآداب بود ول ی مباد ی فرد  یاوشیکرد .هر چند س یم

داد و معقول به نظر    یم  ی ترحم و دلسوز  ی بو  شی جمله ها

را صاف کردم و رسا    میبود صدا  ی.به هر جان کندن  دیرس  ینم

 ..گفتم

عنوان    یاوشیس  ی آقا  دینیبب- شما   ی برا  یهم کالس  کیبه 

انگار    یمثبت شما هستم ول  تیتوجه نقائلم و م  یاحترام خاص

و من هم    دیراه نگرفت  ی ادامه    ی برا  یدرست  میبار تصم  نیا

صراحت کالمم   ی ..منو برا  ستمیشما ن  ی برا  ی،همسفر مناسب 

بگم   ناالن بهتو  نیحتما هم  د یمسئله رو با  ه ی  یول  د یببخش
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  گه ی کس د  ایشما    ت یو حما  ی به طرفدار   از یوجه ن  چی..من به ه

مجد کامال   ی من نسبت به آقا  ی ندارم و عکس العمل ها  ی ا

است..ضرورت ساخته  من   نمیب  ینم  یخود  خاطر  به  شما 

..من کامال از پس خودم بر    دیداشته باش  شونیبا ا  ی برخورد

 ... امیم

 .. به من دوخت میگرد شده اش را مستق  چشمان

ابدا چن - ..فکر کنم شما بد متوجه   ی منظور  نی من  نداشتم 

 ..دیشد

را برداشتم و    فمیتعلل ک  یحرفش نماندم و ب  ی ادامه    منتظر

زدم.به محض خارج    رونی،ب  ی سر سر  یخداحافظ  کیبا گفتن  

 ی ام فرستادم .احساس کس  هیبه ر  ق یدم عم   کی شدن هوا را با  

  چ ی که ه  ییدار شده و اتفاق ها  حهی را داشتم که غرورش جر

ب  در  ینقش نداشتم  اطراف  یآن  ترحم  حس    بر را    انمیسبب 

.ا  ختهیانگ ب  نقدریاست  ب  رونیاز  ا  یآدم  م  ی عرضه    ی نشان 

  داد؟ یبه خودش حق دخالت م یدادم که هر کس 
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شدم و ازش درخواست    نیسوار ماش  عیسر  لوفریتک بوق ن  با

جواب دادن به سوال    ی حرکت کند ..اصال حوصله    ی کردم فور

د  شانیها هم  ها  آن  و  نداشتم  .فردا  دندینپرس  ی زی چ  گریرا 

شام دعوت کرده  ی ما را برا  سی جمعه بود و امشب خاله فرنگ

هم    نمنرفت   یرا نداشتم ول  یجمع و شلوغ  ی بود..اصال حوصله  

متوجه شدم   دنشیشد ...هر چند با د  یم  یتلق  یادب  یب  ینوع

 دار ید  ن یحکمت نبود و بعد از مدت ها ا  یهم ب  ی لیآمدنم خ

مادر   ادیبه شدت من را    سیتازه روحم را جال داد.خاله فرنگ

 ی اش و خط ها  یشگیهم  ی ها  یانداخت با همان نگران  یم

  ادگار یبه    شچشمان  ری که به خاطر عمر رفته ز  ی و درشت  زیر

گفت   دیخواند و با  یمانده بود.او هم خصوصا برق نگاهم را م

ام بود که خدا در    یما را از بَر بود...از خوش شانس  ی هر سه  

 ...راهم گذاشته بود ی زن را جلو نیشهر ا نیا

 [18.03.21 08:39] 

 ۷۱_پارت#
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ب  بعد شام  چا  رشینظ  یاز خوردن  ش  ی با  کنارمان   ینیریو 

 .. داشت  یمالقات و قرار امروز آگاه انینشست ..او هم از جر

  رفت؟ شی پ تیجان ،برنامه امروز با موفق سویخوب گ-

  خاله کاشت ی گونه  ی رو یمحکم ی چاپلوسانه بوسه  ایرو

خانم   میپرس  یازش م   یقربونت برم من...از عصر تا حاال هر چ-

 ...تونه جواب نده ینم گهیاالن د یسکوت گرفته ول ی روزه 

 متعجبانه من را نگاه کرد  خاله

 ...میبهتره راحتش بذارخوب اگه دوست نداره -

 ... لب زد ری را برداشت و با تغ شیفنجان چا لوفرین

  نم یبگو بب  االینه مامان ..مگه دست خودشه که دوست نداره؟-

 ی مودبانه    یعذر خواه  یاوشی محترم س  ی آقا  نیشد؟ ا  یچ

  شما به عرض رساندند؟ شگاهیخود را در پ 

اش   نهیس  ی که دستش را هم زمان جلو  لوفرین  ی و ادا  لحن

تعظ و  بود  انداخت    ی م  میگرفته  به خنده  را  امان  کرد همه 
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م اجرا  خوب  که  هم  خود    ی.الحق  مثل  .درست  کرد 

کردم   ف یرا تعر  شی و صحبت ها ان یتمام جر ری...ناگزیاوشیس

برا بود  سخت  چند  دوباره    می..هر  ...خاله   ی تکرار  ها  ان 

 ..من را مخاطب قرار داد همتفکران

پ- ..به هر    ی کرد  ی تر فکر م  ی جد  شنهادش یکاش در مورد 

داشته باشه تمام رفتار و کردار    ی که قصد خواستگار  یحال کس

  ی م   گرانیکنه و برخورد اونو با د  یم  یابی طرف مقابلش رو ارز

 .... خاطر بوده نیاون هم به ا تیحساس دیسنجه..شا

 ...بود یو لحنش عصب  دیبه سمت خاله چرخ لوفرین

دلسوز  یول- نداره  حق  اون  گ  ی مامان  ..اگه  جواب    سویکنه 

  ی بلد نباشه در شان خودش نم  نکهی،نه ا  دهیمجد و نم   نایس

بشه..اخه شما که    ی شعور  یآدم ب  نیدونه دهن به دهن چن

 ....مجد  یدون ینم
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  مان یصاف سر جا  ی همگ  تشی تشر زد که از جد  ی جور  خاله

 ....مینشست

 ........قضاوت ممنوع  لوفرین-

  د یپسند  یرا نم  ی پشت کس  ییبودم که بدگو  دهیها هم د  القب

راهنما م  یم  یی..خوب  نشانمان  چاه  و  ول  یکرد..راه   ی داد 

 .. گذاشت یخودمان م ی را بر عهده  یینهام یتصم

و زود   ی شد  یاحساسات  یحرف ها ..به نظرم کم  نیبا تموم ا -

از راه درست دور م کنه ..حالت که    یرنج بودنت تو رو داره 

 ... آدم فکر کن نیدر مورد ا ی خوب و منطق  نیبهتر شد بش

 میگذراند  ایرو  ی ها  یاوقات شب را با خنده ها و شوخ  ی   هیبق

کند و به چشم    یکرد ته دلم را خال  یم  یخصوصا که مدام سع

 ..داد   ینم یتیهم اهم هیبق ی غره ها
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اگه غزل بفهمه   یعنیسوزه.  یاخ که من چقدر دلم واست م -

کنه....پوستت رو    یداده کله ات رو م  شنهاد یبهت پ   یاوشیس

 ...کنه یم زونتیطور.. و بعد از سر در دانشگاه آو نی هم هم

 [19.03.21 08:06] 

 ۷۲_پارت#

ا  کی پ   ی هفته  ا  یاوشیس  شنهادیاز  بود.در  مدت   نیگذشته 

  د یبودمش و شا  دهیآمد و نه در دانشگاه د  یس ماصال نه کال

ا  یم گفت  م  ه یقض  نیتوان  وقت   ی خوشحالم  هر  کرد.چون 

آن   یهمان ناراحت  ادی شد ،باز    ی در سرم اکو م  شی حرف ها

گذاشتند که طفلک    یسر به سرم م  لویو ن  ایافتادم.رو  یروز م

  ی گذاشته و هِر هِر م  ابانینوا از دست تو سر به کوه و ب  یب

نداشت و حاال    ی که در آن ها اثر  می. چشم غره ها  دندیخند

کردند.امروز    یاش م   ی ادآوریدو تا مدام    نیکه خودش نبود ا

تا در مورد موضوع کنفرانس    م یبعد از کالس به کتابخانه رفت

آور   ایرو را جمع  م  حال.در    میکن  ی مطالب الزم   ان یگشتن 
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بودم   ی طبقه ها   مرا خواند که    ییآشنا  ی که صدا  کتاب ها 

 ...ختی تعجبم را بر انگ

 .......چند لحظه لطفامیسالم خانم فه-

ب  ی آرام  به که  شوم  دور  خواستم  و  دادم  را   شتر یجوابش 

 ..سماجت کرد 

 ....باهاتون حرف بزنم دیخواهش کردم خانم...من با-

 کنترل شده باشد  میبود حد صدا نیا تالشم

کنم از شما...چون به نظر من   ی من خواهش م  یاوشیس  ی اقا-

باق  نیب  ی ا   گه یحرف  د ا  ی ما  ....در ضمن   یجا   نجاینمونده 

 ... ستیواسه گفتگو ن یمناسب

 ..را در دست جا به جا نمود فشیقدم جلو آمد و ک چند

 ی خصوص  شهی..فقط اگه مرمیوقت تون رو نگ  یل یخ   دمیقول م-

 ..میصحبت کن
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  گر یسمت د  ی به هم انداختند و با دلخور   ینگاه   لو یو ن  ایرو

بود را انتخاب    رم یکه در مس   یصندل   ن یسالن رفتند .من هم اول

کار را انجام داد .نگاهش   نیکردم و نشستم .او هم متقابال هم

دوخت .دوست داشتم    یبه کف پارکت م  یبه من وگاه  یرا گاه

از ا مناسب در   ی ا  واژه ،دنبال    ابمی   ییمخمصه رها  نیزودتر 

 ..گشتم که خوشبختانه خودش شروع کرد یمغزم م

به   ومدنمیبود با ن  نیفکر کردم .تصورم ا  ادیمدت ز  نیمن تو ا-

نه دور شدن   یو موقتا فراموش کنم ول   زیچدانشگاه بتونم همه

 ...از درس برام مقدوره و نه جسارتا...دور شدن از شما

 ...رها کرد   زیم ی رو یرا برداشت و آن را عصب نکشیع

عج- من  در  فه  د یشد  نیشما  در  میخانم  نبودنتون  ...تصور 

.من انتخابتون کردم و خوب متقابال  من مشکل سازه.  یزندگ

  ه ی تک تک ثان..من  دی کن  ی اریتوقع رو دارم شما هم منو    نیا

و االن     دمیمنطق انجام مو   ی زی عمرم و بر اساس برنامه ر  ی ها

 ....د یمن هست  یامروز زندگ ی جد ی شما برنامه 
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کردم   یخودم احساس م  ی اش را رو  ی قطار  ی هم جمله ها   باز

بود پوست لبم را به دندان گرفتم و  میکه رو ی .از شدت فشار 

دهانم  گرید ی ا  قهیتا دق دیرس یکه به نظر م ی ..جور دمیکش

مشت کرده بودم تا مبادا   یصندل  ریخون آلود شود.دستانم را ز

بعد طاقتم طاق    هب  ییجا  کیبکوبم .اما از    زیم   ی آن ها را رو

 ..کنترل شده صحبتش را قطع کردم  ی شد و با خشم

  ستم یانتخاب امروز شما ن  ی برا  ی محترم من مورد مناسب  ی آقا-

کافه هم بهتون گفتم .در ضمن ازدواج  مورد رو همون روز    نی.ا

ا .نه  است  طرفه  دو  د  کی  نکهی انتخاب  و  بخواد   ی گری طرف 

 د ی شما دوست دار  نکهیکمک کنه تا اون به خواسته اش برسه. ا

...من ستین  من،مشکل    دیبرس  دی کن  ی که اراده م  ی زی به هر چ

طرف مقابلم   ی آدمم با سالئق و نظرات مختلف و معموال برا   هی

نحو البته    نیندارم و به ا  ی شده ا  نییاز قبل تع  ی زیبرنامه ر

 .... کنم ینم نیبه شعورش هم توه
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تا حرف  دهان پ  یباز کرد  و همان    یدست  شیبزند که  کردم 

نشانه   به  را  دستم  که  بودم   ی گونه  گرفته  مقابلش  سکوت 

 .... م،زمزمه وار گفت 

خواهش- ا  ی تنها  دارم  شما  از  ب  نهی که  ا  شتری که  به   ن یاز 

و هم    یدوست  ی رابطه    دیو بذار  دی نکن  نیمن توه  ت یشخص

 ....بودنمون هم چنان پا برجا بمونه یکالس

به   ی قدم که از او دور شدم با به خاطر اوردن مسئله ا  چند

 ...کرد یم ریو تعجب س  رتی ..هنوز در ح سمتش برگشتم.

 یکل کالس م   می حرف ها که بگذر  نیا  ی در ضمن از همه   -

به شما عالقه مندن و قطعا شما    ی دونن که خانم غزل شاکر

 ...دیبرد یموضوع پ نیتا االن به ا  دیکه دار یهم با ،هوش

 [19.03.21 08:22] 

 ۷۳_پارت#
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سر   جمله و  کردم  تمام  را  ب  عیام  کتابخانه  سالن    رون یاز 

به حرف   نداشتم  بود و دوست  داغان  و  آمدم.اعصابم متشنج 

داد و    یکبر و غرور م  ی که بو  یاوشیس  ی مثال عاشقانه    ی ها

مثابه   به  من  م  کیانتخاب    ی با  نگاه  ،فکر    یکاال  کرد 

اقالم   د یخر  ستی در ل   ییکرد گو  یبا من برخورد م  ی کنم.جور

م کرد  یم  الیعبث بود که خ  ی اش بودم .تصورم بس  انهیماه

آن روز مدام    ی دارد .چون از فردا   یآدم دست از سرم بر م  نیا

آمد    یبر م  ی تر  دیجد  حیتوض  یشد و در پ  یسر راهم سبز م 

ا ه  نکهی..خصوصا  ا  چیاو  ا  ی عالقه  و  ندارد  غزل    کی   نیبه 

 نستم دا  یطرفه و خام غزل نسبت به اوست...نم  کیاحساس  

 ا ی کردم اصال طرف حساب من غزل  یاش م یحال  دیچطور با

ن اش  شخ  ستیعالقه  شخص  من   صی بلکه  و  است  خودش 

هر چند اندک نسبت به او و تفکراتش ندارم...امروز   ی عالقه ا

 ر ی تا مبادا در مس  میدرخواست کردم زودتر به کالس برو  ای از رو

...جزو  دمکاش نرفته بو  ی شود که ا  دای،مجدد سر و کله اش پ 
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ام    یشگی هم  ی.هنوز در صندل   مید کالس شدنفر ها وار   ن یاول

وارد کالس    الینشده بودم که غزل به اتفاق دوستش ل   ریجا گ

که به من   یبه سمتم آمد و با هول محکم  تی شد .با عصبان

  ی خوردم .درد بد  نیداد ،تعادلم را از دست دادم و با ضرب، زم 

زودتر از من به خودش    ایروو آخَم را در آورد.    د یچی در کمرم پ

 ...د یآمد و همون طور که دستم را گرفت به سمت او توپ

  ؟یضی..مگه مر وونهید ی چه خبرته دختره -

جوابش را بدهد به سمتم    نکهیاشک بار بدون ا   ی با چشمان  غزل 

 .. دیکش ادیهجوم آورد و فر 

خوره ..فکر   ی...حالم ازت به هم میعوض  یکش  یخجالت نم_

  شه یمشخص نم   تت ی،ماه   تیبه مظلوم  ی خودت و بزن  یکن  یم

 ....یزن   ینامزد منو بُر م گهی...حاال د

  رفت یتهمت داشت جانم در م  نیا از

 .....غزل؟  من اصال یگ  یم ی دار یچ-
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بارم   با ناسزا  چنان  هم  و  کرد  بلند  را  من  ام  مقنعه  گرفتن 

  دنش یکه نه گفتنش در شان او بود و نه شن  ییکرد.حرف ها

به محض    لوفرین   یکردند مانع شوند .حت  یبچه ها سعمن .  قیال

کار هر  کند..  ی ورود  من جدا  از  را  او  نتوانست    ز یر  کیکرد 

تمام    یو ناله اش بلند بود و من از فرط خجالت و ناراحت  نینفر

بدنم سست شده بود و در حال پس افتادن بودم ...انگار او هر  

که با هر تکانش به   یچقدر زور داشت من شده بودم پر کاه

زد   یم  یحرف  یهر کس   نیب  نی ..در ارفتم.  یور و آن ور م  نیا

شرا انگار  که  مجد  بود   شیپ   شیبرا  یخوب  طیخصوصا  آمده 

م آسمان  در  نطقش  ب  ترف  ی...مدام  ب  شیو  باعث    شیاز 

 ....شد یم هیبق  ی ری پذ کی تحر

 [22.03.21 10:00] 

 ۷۴_پارت#

 نیر یبه کامش ش  ی ادیفرصت تازه به دست آمده ز  نیا  انگار 

 ..کرد یاستفاده م  بمیتخر ی برا  یبود که از هر حرف و علت
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  ی آدم ها   ی خانم موز مار فقط بلده ادا  نیمن که بارها گفتم ،ا-

  ک یپشت ظاهر مثال معصومش    ی ول  ارهیرو در ب  یخوب و انسان

 ...طانهیش

اش را در آورده    یکف زدند .غزل گوش  شیدوستانش برا  تمام

 ی اوشیرا از من و س  ییو عکس ها  دیچرخ  یبود و دور کالس م

آن روز و چه در کتابخانه   ی داد ..چه در کافه    ینشان همه م

که همه را داشت ...من چنان   بی دانشگاه ..عج  ی محوطه    ایو  

از من    ی کارهر    اریبردم که اخت  یشوک بزرگ به سر م  کیدر  

حت بود  شده  ها  یسلب  اشک  خودم    گرید  میکنترل  دست 

ا  ینبودم..نم و کمرم هست    ی برا  ه یگر  نیدانستم  پا   ا ی درد 

  ا یکنترل دست ها    یکردم .حتکه ن  ی متهم شدن به کار  ی برا

گرفتم تا از سقوطم   وار ینداشتم .دستم را پناه د  زی را ن  میپاها

  ر ی غ  میبرا  یر واقعی غ  ی   عهیهمه شا  نیکند..تحمل ا  ی ریجلوگ

 .گفت  یکه کس دم یقابل باور و دردناک بود..شن

 ..آوردن فیخودشون تشر دییبفرما-
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 ... دینگاه ها به سمتش چرخ ی همه  یاوش یآمدن س با

  چه خبره؟ نجایا-

کنم    یام را سرش خال  یخواست بروم و تمام دق و دل  یم  دلم

 ...لب زد یبا شتاب بلند شد و با مسخرگ الی.ل

 ...میشما و خانم فه یخوش...خبر عروس  ی خبر ها-

 ....سپر کرد  نهیروانخواه س اشکان

و اون وقت   یکن  ینامزد م  گهیگن مرد..با کس د  یبه تو هم م-

 ...رو هم ی زیر یم گهید یکیبا 

  ا یهق هقم بلند نشود..رو  ی دهانم گرفتم تا صدا  ی را جلو  دستم

دادند   یشانه ام را ماساژ م  گریاز سمت د  لوفریطرف و ن  کیاز  

 شد؟  یمگر م یآروم باش گرفته بودند ول ی گوشم نوا  ریو ز

نامزد کردم که خودم خبر    یمن با ک   ه؟یخزعبالت چ  نیا -

 ...ندارم

 ...دیبود که توپ ال یل باز
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دختره    نیشاپتو با ا  یاونوقت کاف  ی تو به غزل قول ازدواج داد-

 ...واقعا شرم آوره ؟ی ریم

 دهیاز او ند  یسابقه که تا حاال کس  یب  یتیبا عصبان  یاوشیس

به سمت غزل خ  فر  غیج  ی برداشت..صدا  زیبود  و پسر   ادیو 

کنند کل    ی ریاش جلوگ  ی رو  ش ی داشتند از پ  یکه سع  ییها

برداشته   را  دانشکده  و  راهرو  کل  بود  خوب  که  کالس 

او هم چنان با خشم    یبودند ول  ده یبود...دستانش را سفت چسب 

 ..کرد یم قالت

ک  یلعنت- ک  ی..من  من  ؟اصال  کردم  نامزد  تو  تو   یبا  به 

  ف یتکل   دیامروز با  نیمن هم   نی درخواست ازدواج دادم؟ولم کن 

  د یمن با  ؟یدنبال من که چ  ی خانم و معلوم کنم ..راه افتاد   نیا

 .....گهید ن یولم کن رم؟ی از تو اجازه بگ  میواسه زندگ

 [22.03.21 10:17] 

 ۷۵_پارت#
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قائله ختم شود..اصال   نیآمد تا ا  ینفر نم  کی دانم چرا    ینم

آمدند؟ داشتم    یاز حراست نم  د؟چرایرس  یچرا استاد سر نم

ها  ریز م  ی نگاه  آب  گرشان  شماتت  سرزنش  از   ی پر 

بر هم خوردن    یرفتار م  ی شدم...جور انگار سبب  کردند که 

  راز س   یدرماندگ  یکار نبودم ول  ریازدواج موفق بودم...تقص  کی

داشتم در آن فضا جان    کرد و هر لحظه  یداشت چکه م  میو رو

ل  یم و  غزل  چطور  بازار  آشفته  آن   الی دادم..در 

مجد بود که   ی ..فقط آن پوزخند ها و طعنه ها دمیرفتند،نفهم

رو  شتریب م  ی از همه  رژه  و هر چقدر تالش    یاعصابم  رفت 

تمام    ی زیشدم..آبرو ر  یو نه بشنوم موفق نم  نم یداشتم نه بب

را آموزش احضار   یشاوی و کمال انجام شده بود که من و س

که   ییجواب سوال هاقلم را کم داشتم.    کی  نیکرد..فقط هم

از    یدهم؟ چه کس  حیتوض  دیدانستم چگونه با   ینم  یکه حت

ماه   نیا شاه  آلود  گل  م   یم  دیص  یآب   یکرد؟خدا 

دامنم را   نقدریآتش بر افروخته ا  نیشد ا  یدانست...باورم نم
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برسد،آن هم با هزاران منت....از  رد که کارم به تعهد دادن  یبگ

آمدم حال پرنده   رونیمسئول آموزش که ب  یمالک   ی دفتر آقا

ب  یزخم   ی ا که  داشتم  ها   یرا  پر  چ   شیگناه    ده یرا 

 ی ام داد.حت  ی و مهربانانه دلدار  دیدر آغوشم کش  لوفریباشند.ن

  ی ارای.دیبار  ینم  گریزد و د  یم  یچشمانم هم به خشک  ی کاسه  

بود که   ی زی تنها چ  نجا یکوت و فرار از احرف زدنم نبود و س

مغموم به سمتم آمد که   یاوشی.سخواستم    یدر آن لحظه م 

 ...راهش را سد کرد ی جلو ایرو

نم- نت  نیباشه...ا  یکاف  گهید  دیکن  یفکر  ها   ی   جهی اتفاق 

 ....سماجت و لجاجت خود شماست

با    ی زیچ   گرید فقط  و  خواه   کینگفت  از   یعذر  تند  ساده 

.همگ گذشت  رفت   یکنارمان  خوابگاه   ی پا   لوفرین  ی.حتمیبه 

نوازش گرا را  ناراحت دستم  و    ا یگرفت.رو   انهیتختم نشست 

ش و حت  نیریشربت  کرد  بود.ول  یآماده   یسمانه هم ساکت 

هر    دی..من که تا آن روز قدیطلب  یم  یکیو تار  یی حال من تنها
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بار هم به   نیا  د یمختصر را زده بودم با  ی چه مرد و رابطه ها

م  ی ندا اول  یقلبم گوش  از درخواست  اش   هیکردم هر چند 

حرف ها فقط باعث   نیباز ....هر چند گفتن ا  یاطالع نداشتم ول 

م خودم  کار  ی آزار  ا  ی شد...من  تا  که  بودم  حد   نینکرده 

 .... سرزنش باشم نیمستحق ا

د  میرو سمت  به  را  واریرا  پتو  و  رو  گرفتم   انتها  سرم    ی تا 

که    ستمیروزگار پر دردم گر  نی ا  ی صدا برا  یو آنقدر ب  دم یکش

چشم   یداشتم وقت  دی..فقط امچه وقت خوابم برد .  دمینفهم

خواب بد    کیکنم تمام آنچه امروز به سرم آمد تنها    یباز م

 ......ریبوده باشد و ال غ

 [23.03.21 09:29] 

 ۷۶_پارت#

من    یخواست امروز را استراحت کنم و به دانشگاه نروم.ول  ایرو

 ی رینکرده بودم که احساس خجالت باعث گوشه گ  ی که کار

از برخورد تک به تکشان   قیعم  ی ام شود.هر چند ته دلم زخم
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حت و  بود  کرده  خوش  رفتار    نیقی  یجا  هم  امروز  داشتم 

  مروز به خودم گفتم آخرش که چه؟ ا  ی؛ول  دینخواهم د  یمناسب

در مشکالت ":ی د ینروم فردا را چکار کنم؟ به قول دکتر حم

،در شرا  دیبا زد  را محک    شه یب  ریکه همه ش  ی عاد  طی خود 

خوشم آمده بود و تا مدت ها    یلیمثالش خ   ن یاز ا  "هستند.

  ی خودم را م   دیبود که با  ی کردم و حاال همان وقت  یتکرارش م

در آن نداشتم    ینقش  چیکه ه  ی حادثه ا  ی برا  دی. نبادمیسنج

نا به جا   ی قضاوت ها  یافتادم. من قربان  یاز درس و کالسم م

 .آمدم یاز پس خودم بر م د یبا یشده بودم .سخت بود ول

که    یحرف  یورود به کالس نگاه سرد بچه ها آزارم داد ول  موقع

و   دیکوب  زیم  ی را سست کرد.خودکارش را رو   میمجد زد پاها

 ...لحن لب زد نیبا بدتر

 .....خانم نی... بازم ای وا-

گم کرده و کور    یکیرا داشتم که راه را در تار  یکس  احساس

 ا یو رو  لویرساند. به ن  یم  ییمال کور مال خودش را به روشنا
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.هر چند از  را ندهند   ینکنند و جواب کس  یسپرده بودم دخالت

ال اقل توانستم   نکهیاز ا  یول  دمینفهم  زیچ  چی کالس امروز ه

کالس   کی  نیهم  طنم خوشحال بودم.امروز فقبر خودم غلبه ک 

گرفتم    ش ی تا تمام شد راه خروج را پ  لیدل   نیهم   م،بهیرا داشت

حم  یکیکه   استاد  که  داد  قرار  مخاطبم  ها  بچه  در    ی دیاز 

دارد.آرام   کارم  حت  یکی   یکیدفترش  رفتم  باال  را  ها    ی پله 

باز بود و استاد    مه یآسانسور را هم نداشتم.در اتاق ن  ی حوصله  

ه  متانت  و  آرامش  همان  ع  یشگیمبا  همان  با  و    نکیاش 

نشسته بود .سالم که کردم سرش    زشیرنگ پشت م  یطوس

 ...اش را نثارم کرد یشگی را باال آورد و همان تبسم هم 

 ....تو دخترم ای...بمیبه به خانم فه-

دعوت شده    نیباعث ا   ی مسئله ا  مشتاق بودم بدانم چه  اریبس

 ...که خودش به حرف آمد

و هنوز    دمیرو به آموزش شن  ایرفتن تو و پور   انی جر  قتشیحق-

 ده یجور حرف ها کش   نیباورم نشده که چطور کار به تعهد و ا
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 ی دانشجو  نمیبب  یکن  فی..پس خواستم خودت واسم تعرشده .

 روز افتاده؟  نیمن چرا به ا ی نمونه 

 [23.03.21 10:05] 

 ۷۷_پارت#

را    می. ناخن هارم ی توانستم سرم را باال بگ  یزور خجالت نم  از

عرق    یول  میایب   نی کردم تا بلکه تسک  ی در کف دستم فرو م

ب  شتریب پ  شتر یو  در  را  کمرم  رنج    ی م  شی راه  گرفت.ظاهرا 

 ..نداشت یگاه تمام چیه دنمیکش

 ؟ یکن فیتعر ی خوا ینم -

متفکرانه    یماجرا را گفتم .با نگاه  ی از اول تا انتها  یچارگیب  با

 ....زمزمه کرد

..حرف   ی کرد  یبهتر نبود تو کالس از خودت و آبروت دفاع م-

بهشون    ی طور  نیندازه و تو ا  ینزدن آدم ها رو به اشتباه م

هر طور که دوست دارن در مورد تو فکر کنن و   ی دیاجازه م
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باز هم    تیچون در نها  ی دیترس  یم  دیکنند.نبا  ی ریگ   جهینت

در برابر    دتال اقل از خو  ی ول  دی کش  ی کار به آموزش و تعهد م

بق بود  ه یاشتباه  کرده  کمتری دفاع  بد  حس  االن   ی .اونوقت 

  ی رسه ول  یبه نظر م  بیعج  یماجرا کم   نی...هر چند ایداشت

قرار بده و به   اتتی تجرب  ی اتفاق هم در صندوقچه    نیخوب ا

نره   ادتیرو به تو نشون بدن...  ر یمس  دینشونه ها توجه کن شا

  ک یطرف تجربه است و از    کی کردن از    یزندگ  ر یتو کل مس

 ....طرف هم نشونه ....حواست به هر دو سمت باشه

استاد بود   ی حرف ها  ریزدم ،ذهنم هنوز درگ   رونی دفتر که ب  از

اومد    روزیاز ما عکس گرفته بود؟ چرا غزل د  ی.اصال چه کس

تونه باشه؟   یم  یاصال کالس نداشت؟ نشونه ها چ  که یدر حال

ه  یول ه  یکشش  چ یمغزم  به  را  من  و  نم   چینداشت   یکجا 

ا  جی گ   شتریرساند.ب و  بودم  ر  نیشده  به هم  اصال    ختهیپازل 

از   ییطعه هاشک ق  یگرفت...ب  یکنار هم قرار نم داشت که 

 ...نظرم پنهان بود 
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  نجا یخانم کجا؟ اصال انگار نه انگار ما دو ساعته ا سویگ ی آها-

پامون درخت چنار سبز    ری.به خدا ز  میهست  ی منتظر جنابعال

 .. شد

 ... به سمتشان رفتم  یلبخند نازک با

 ..بچه ها اصال حواسم نبود دیببخش-

 ..به شانه ام زد یمحکم ی تنه  ایرو

بود جا- اگه حواست  ا  ی واال  طور    ن یتعجب داشت...حاال که 

 لو؟ین  یامروز...موافق م یمهمون تو هست وهیشد آب م

 .. به غبغب انداخت ی اش را جلو داد و باد نهیس لوفرین

 .... دوستان دنیباشه تاوان ند  نمیچرا که نه...ا -

مفصلم بماند   ی ا رفتار کنم ...غم ها و فکر ه  یعی کردم طب  یسع

 .... شب و به وقت خواب ی برا

 .....وقت بد نگذره بهتون هی-
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 ....کردند  تمیدور شانه ام انداختند و به سمت جلو هدا  دست

 ....جون  سویگذره گ  یبا تو مگه بد م-

نافشان بستم و صدا  ی ا  مسخره  قهقه اشان توجه چند    ی به 

آب    کیجلو تر از دانشگاه    ینفر را به سمتمان جلب کرد...کم

  ی مورد مناسب  یتالف  ی بود که به قول خودشان برا  یفروش  وهیم

  ی دنینوش  کی.اتفاقا خودم هم به شدت به  دی رس  یبه نظر م

ها  ازین  نیریش سفارش    لو ینکه    میبود  مانیداشتم.منتطر 

 ..گفت

سه ماه تابستون و بدون شما بگذرونم   دیکنم با  یفکر م  یوقت-

 ....دیشد نر  ی..کاش م رهیگ یدلم م

 د یخند ایرو

 ....شهیکه نم یدون یم یجون ول لویمن که از خدامه ن -

بگو .یزن  یمشکوک م  ی ادیها ز  یدونم ...تازگ  یتو رو که م -

  ؟ی شد کی تو ج کی ج یبا ک نمیبب
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 ییبایبلند شد..چشمک ز  شتریمستانه اش ب  ی بار خنده    نیا

 ..زد و رو به ما لب زد

بب- تا  کنه  دَرم  به  راه  از  نتونسته  که  چ  نیا  می ن یفعال    ی بار 

 ...شهیم

 ..حرف آمدم و آرام گفتم به

کن  فی تکل  دیبا  یول- معلوم  رو هم  بنده خدا   واش یو    ی اون 

وقت و    ی تلفن زدن ها  نیا  ی د ی..مگه ند  یکن  شی علن  واشی

 ... وقتت سمانه رو به شک انداخته یب

خوب من که   یاونو ولش کن بابا...اون به همه مشکوکه...ول-

 ی ....چاره انجایبذارم اون اصفهان من ا  ی تونم قرار حضور  ینم

 ...گهی ندارم د

شد چشم    یکه تازه داشت از اصل ماجرا خبر دار م  لوفرین  ی برا

ها آمده   وهیآب م.  میسر به سرش بگذار  یو ابرو آمدم که کم

 ..بود و او مشغول خوردن بود
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و    نجا ی ا  ی برنگرد  گهید  یبار که رفت  نی..نکنه ا  ایگم رو  یم -

 ....شوهر ی خونه  ی بر کراستی

  ی و درشت کرد.  وقت   زی چشم ر  مانیبرا  یسرفه افتاد و حساب  به

و    ختی من ر  ی اش را رو  وهیحالش جا آمد نا غافل ته آب م 

 ...را در آورد  میادا

 ..ی کرد فی..مانتومو کث وونهید  ی چکار کرد-

 ..نشست و با خنده لب زد نهیبه س دست

باش- تو  نگ  ی نجوریا  گهیو د  یتا  من   ی کار  ی ..کجا.یبه من 

 ...خوام درسم و ادامه بدم  یحاال حاالها م

  ز یتم  ی به بهانه  حرص بخورم..  ایدانستم از دستش بخندم    ینم

کردن مانتو از کنارشان بلند شدم .خدا رو شکر همان مغازه 

 ....آب داشت ریو ش ییکوچک روشو ی 

 [24.03.21 11:16] 

 ۷۸_پارت#
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فرصتمان کم    نقدریا  یترم آغاز گشته و گاه  انیپا  امتحانات

.اتاقمان میخور  یاست که شام و ناهار هم با جزوه در دست م

  ی مانند بازار شام است و شتر با بارش گم م  یختگ یاز به هم ر

و با لپ تاپ و کتاب و جزوه   می افتاد  ییجا  کیشود.هر کدام  

م  مانیها کله  و  ا  نی.ا  میزن  یسر  ها    ی ها  ی ری درگ  زروز 

و سر ها تماما در    ستین  ی هم خبر  میسمانه و مر  یشگیهم

برا  بانیگر من روز سخت    ی کتاب و جزوه فرو رفته.....امروز 

م  ی تر مجزا   یمحسوب  ساعت  دو  در  امتحان  دو  چون  شد 

دوازده...قصد کردم بعد از    ی گریهشت صبح و د  یکیداشتم .

مانده را به مرور    یامتحانم به کتابخانه بروم و مدت باق  نیاول

رفتم    ین طور که با سرعت به سمت سالن مکنم ..هما  ی سپر

 ....روبه رو شدم  ی دیبا دکتر حم

 ...نمتونیب یسالم استاد..خوشحالم م-

..فکر کردم    یرفت   ی...چقدر با عجله ممیسالم به شما خانم فه-

 ...افتاده  یاتفاق
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 ...به راه افتادم و گفتم یکنارش به آرام در

موعد    دیببخش- تا  نشدم...خواستم  شما  متوجه  اصال  اولش 

 ...امتحان ظهرم برسه به کتابخونه برم

 ..نگاهم کرد می و مستق ستادیا

..امتحانت که تموم   هی.خوب.   اریبس - باهات داشتم  کار مهم 

 ...سر بهم بزن هیشد 

  ی کیکردم .پله ها را دو تا    یگفتم و از استاد خداحافظ  یچشم

سالن رساندم. ذهنم سمت حرف دکتر پر    کردم و خودم را به

امتحان    یسع  ی ول  دیکش  یم به  فعال  را  تمرکزم  تمام  کردم 

آزارم    ینگاه  نیسنگ  ی   هیاز همان بدو ورود سارو بدهم.    شیپ

دوست دادیم دو  و  مجد  شدم  متوجه  و  گرفتم  باال  را  .سرم 

ام  ی شگیهم در    یمیرح  ریاش  درست  خواه  روان  اشکان  و 

بودند...ا  ی انتها من  مقابل  و  کوتاه    ی فاصله    نیسالن  نسبتا 

.وقت شود  معطوف  من  به  حواسش  بود  شده    ی م  یباعث 
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کرد   یدر تنم رسوخ م  ایبد دن  ی انگار تمام حس ها  دمشید

م بدَم  ناخواسته   رفقا  ی.ازش  از  و  الحالش    ی آمد  معلوم 

  ز یچ  چیکرد حواسم به ه  یم  که گمان  ای....بر عکس روشتریب

ها  ست،اتفاقاین رفتار  باطن   ی ظاهر  ی تمام  بَر   یو  از  را  اش 

با عُجب و غرور و تکبر راه مبودم. تمام    ییرفت گو  ی.چنان 

 ای  ی دستش بودند .هر چند به خاطر ثروت خانوادگ  ری افراد ز

من   یول  نداش بود  فتهیش  یظاهر خاصش همه به نوع  دیشا

نم  یب و   یشک جزو آن همه محسوب  از ظاهر  شدم...اتفاقا 

هم  پیت مدل  ب   شهیو  مجد    نایجُستم...س  یم  ی زاریجلفش 

 ی مرد نچسب و مغرور بود و از شانس بد من حت  کی  قایدق

کنارم جا خوش کرده بود و تمام    یموقع امتحان هم در صندل

من   یوقتداد...او هم    یرا به سمتم سوق م  یمنف  ی ها  ی انرژ

روانه ام کرد   ی حس را داشت..پوزخند   نیبه نظرم هم  دیرا د

 ...که از چشمم دور نماند

 [24.03.21 11:39] 
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 ۷۹_پارت#

را تحو  جزو ام  برگه  اول بودم که  دادم.استاد مورد    لینفرات 

نه چندان آرام   یی به جواب ها با صدا  ی سَر سَر  ینظر با نگاه

 ...لب زد 

 ....یعال  شهی ...مثل همیخسته نباش-

کردم و به سرعت برق و باد خودم را به دفتر دکتر    ی تشکر

پا    دنی فهم  جانیرساندم..ه  ی دیحم از  سر  بود  شده  سبب 

ال نشناسم.   ن  ی .از  کس  مهیدر  با  متوجه شدم  حال    یباز  در 

گفتگوست. پس همان جا منتظر ماندم تا صحبتش به اتمام 

 ... برسد و سپس وارد شدم

 امتحانت چطور بود؟-

 ...خداروشکر خوب دادم -

 ز ی را تم  نکشیتا با آن ع  دیکش  رون یکُتَش ب  بی از ج   یدستمال

 .... کند
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 ن یتو تا ا  یلیتحص  طیو شرا  یهست   ی مُستَعد  ی تو دانشجو -

آ در  که  کرده  ثابت  من  به  بهتر   ندهیلحظه   ی ها خواه  نیاز 

 ..قبال هم بهت گفته بودم نویبود،البته ا

 ش یچشمانش گذاشت و من در سکوت تماشا  ی را رو  نکشیع

 ...کردم 

دارم که اگه قبول    یعال  شنهادیپ   کیعلت واست    نیبه هم -

 ..داشت یرو به جلو خواه شرفتی پ کی یکن

خواستم    یبه استاد چشم دوخته بودم و با نگاهم از او م  یسوال

 ...دهد ح یتوض شتریتا ب

در تابستون کارگاه    یروانشناس  ی بچه ها  ی دانشکده برا  نیبب-

ا  یآموزش  ی ها ممکنه  که   ی ا  گهید  ی جا  ای  نجایگذاشته 

دانشکده ما از من خواسته با   سی بشه .دکتر تهمتن رئ  لیتشک

دانشجو ها    نی ،سه تا از بهتر  د یاز اسات  گهیدو نفر د  ی همکار
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معرف گز  یک یراستش  .  می کن   یرو  تو   یاصل  ی ها   نه یاز  من 

 .....یهست

خواست از چشمانم عکس العملم را   یمکث کرد.انگار م  یکم

  ی ..کمبود.  ی کار ممکن خود دار  نیاو سخت تر  ی بخواند..جلو

 ...بعد ادامه داد 

مطرح    نجایرو ا  هی قض  نیدارم ا  یمیالبته اگر قبل از هر تصم-

 ی بخوا  دیشا  یست یکه چون اهل تهران ن  لهیدل  نیکنم به ا  یم

داشته   ی ا  گهیمشکل د   ای  یگذرونرو کنار خانوادت ب  التیتعط

  ی اول با خودت مطرحش کردم که اگر مورد  نی هم  ی ..برایباش

 ....میهست باهم حلش کن 

 ...دیقالب کرد و خودش را به جلو کش زیم ی را رو   دستانش

ا  یکس- م  ی دوره    ن یکه  رو  ماهه  بعدش    یسه    ه یگذرونه 

 ی معتبر  ی   نامهیهست که اگه موفق بشه گواه  یامتحان عمل

برا  یم  افتیدر که    ار یبس  اریبس  ش ی کار  ی   ندهیآ  ی کنه 
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فرصت   کیافته و االن در واقع    ینم  شهیاتفاق ها هم   نیموثره..ا

  ه؟ی..خوب نظرت چ  شهیمحسوب م یاستثنائ

ک  ی رو و  شدم  جا  به  جا  رو  فمیمبل  دستم    زیم   ی را  کنار 

 ....گذاشتم

خ - اطم   یلیمن  مورد  که  هستم   نانیخوشحالم  شما 

ااستاد. هم  انگ  شنهادیپ  نیواقعا    زه یوسوسه 

م  قتشیشدم...حق  ر یراستش..غافلگ..من. خواستم    یخودم 

واحد تابستونه بردارم و بتونم از خدمات خوابگاه هم استفاده  

 ی تا مشورت  دینداره تا شب به من فرصت بد  ی راد یاگه اکنم .

 ..رو خدمتتون بگم   ییباشم و بعد نظر نها  داشته  درمبا پدر و ما

چ  زشیم  ی ازکِشو   ی کاغذ که  گونه  همان  و   ی زیبرداشت 

 ..کرد گفت یم ادداشتی

 ... مونم یمنه....منتظر خبرت م  ی شماره  نیا -

 ..دیرا به سمتم گرفت و خند  برگه
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باشه    ادتیدم...  ی نم  یالبته بدون که من شمارمو به هر کس-

 ...سویگ

متوجه منظورش بودم.قدرشناسانه نگاهش کردم و بلند   کامال

 ...شدم

 ....کنم استاد؟ یاز شما قدردان دیبا ی دونم چطور ینم-

که داشتم فکر کنم چشمانم نمناک    یالوصف   دیزا  ی شاد  از

 ی اجازه ببارند فور  یمبادا دوباره ب  نکهیشده بودند..از ترس ا

 ...آمدم  رونیکردم و ب یخداحافظ

 [25.03.21 10:35] 

 ۸۰_پارت#

هم  طبق رو  یشگیعادت  ها  بچه  ن  ی امان    مکت یهمان 

 ف یتعر  شانیرا برا  انی.ذوق زده جربه انتظارم بودند   ی شگیهم

 ...و با لبخند گفتم کردم 
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خودم دست    ی برا   یمستقل  یخواد هر چه زودتر زندگ  یدلم م-

وقت هم جفت و جور بشه    مهیکار ن  هیشد    یو پا کنم ..کاش م

درخواست خوابگاه واسه  با پدر و مادرم هم حرف بزنم .  دی...با

 ....بعدش همبدم .  دی تابستون هم با

م  نقدر یا حرف  تند  م  یتند  نگاهم  باز  دهان  با  که   ی زدم 

 ....کردند

 ....نفس بکش بعد ادامه بده هی سویگ ی وا-

لب    یشینما  یم گاه بدنم کردم و با اخ  هیدو دستم را تک  هر

 .زدم 

 ....بزن تو ذوقم شهیهم   ایتو هم رو-

  ه یکار کردنت چ گهیهمه حجم درس و امتحان د نیآخه با ا-

 وسط؟ نیا

اش بردارد زمزمه   یگوش  ی سرش را از رو  نکهیبدون ا  لوفرین

 ..وار گفت



273 

 

 ...استیبار استثنائا حق با رو نیا -

به کمرش زد آخش در    ایکه رو  ی با ضربه ا  دهینکش  هیثان  به

 ...آمد

 ....حق با منه  شه یخانم هم لویباشه ن ادتی-

 ....بعدش دَمَق شد و بُق کرد یول

  ش ی تِرِکم..شما دو تا بازم پ  یم  ی االن دارم از حسود  نیاز هم -

 ....برگردم اصفهان د یو من با  دیهم

اول  جانیه ذوق  کوتاه   هیو  لبخند  بود.به  کرده  فروکش   یام 

 ....بسنده کردم

  ریخوب تو هم نرو...واحد تابستونه  بگ -

 ...اخم گفت با

گن   یمامان و بابام عجله دارن ..م  یخواد..ول  یدلم م  یلیخ-

 ... محسن و معلوم کنم فی زودتر تکل دیبا
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که استاد    یباش  ییاز کسا  یکی تو هم    دی.شااز کجا معلوم   -

 ...کنه یم یمعرف

 ...لب زد  یانداخت و با مسخرگ  ی گرید ی را رو  ش یپا کی

افتم    یترم دو تا از درس ها مو م  نی...من هملو ین  ی بچه شد-

  گه یمشتاقم بدونم دو نفر د  یلی خ  ی از بس که افتضاح دادم..ول

هالک    یکه دارم از گرسنگ  میبر   دیهستن...حاال هم بلند ش  ایک

 ..شم یم

 ی بود...ناراحت  نی هم  ایخوب رو  اتیخصوص  نی از مهمتر  یکی

نداشت..سر  شی رو  یلیخ م  عیاثر  و مجدد    یبه خودش  آمد 

 ... شد یم یشگیهمان آدم شوخ و شنگ هم

 [25.03.21 10:54] 

 ۸۱_پارت#

مدل    کی  میمر  ی امروز مهمان ما در اتاقمان بود .به تازگ  لوفرین

بود و هر روز در اتاق   دهیفراوان خر  ی با کارت ها  ی فکر  ی باز
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م ها    نیب  یگرفت.گاه  یمعرکه  مسابقه    ی اتاق  هم  مجاور 

م م  یبرگزار  مجبور  را  بازنده  و  چ  یکرد  او   ی زی ساخت  به 

بار   کیبود و    هگرفت   ینیزم  بیبار چند عدد س  کیبدهد...مثال  

 ....کاله نقاب دارش را یینوا یب کی هم از 

سرگرم  ل یتبد  ش یبرا حساب  یبه  و  بود  م  یشده    یخوش 

ن  نیهم  ی براگذراند.   امروز  بود  ا  لوفر یقرار  تورنُمنت    نیدر 

  د یخند  یخانم شرکت کند ...خودش که م  میمر   زی انگ  جانیه

 ..گفت یم  میو رو به مر

از دست دادن ندارم ..حواست باشه اگه ببازم   ی برا   ی زیمن چ -

 ....ستیهمراهم ن ی زیچ

 ...ذاشت یسر به سرش م ا یرو یول

مدل   نیهم عاشق ا  میهست ...مر  فونشیآ  یچرا اتفاقا گوش -

 .هاست یگوش
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خوابگاه بود ..هر کس به    ی از حال و روز بچه ها  یهم جزئ  نیا

از خانواده    ی دور  طی کرد تا شرا  یخودش را سرگرم م   ی هر نحو

  کیسپرده شود...فقط    یآزارش ندهد و به فراموش  شیو غم ها

  ل یدل  ن یبه همبود .  گر یداشتم و آن هم دو روز د  گر یامتحان د

نام گذار  د یامروز را تجد تا غروب   م یکرد  ی قوا  و سرخوشانه 

زودتر رفت چون با خانواده اش    یکم  لوفری...نمیوقت گذراند

شد که آمده بود    یم  ی داشتند..پدرش چند روز  یقرار مهمان

از هم تر  او سر حال و شاد  و    ای..رو  دیرس  یبه نظر م  شهی و 

به   ی برا  میمر هم  سمانه  و  رفتند  آشپزخانه  به  شام  تدارک 

خانه را گرفتم    ی شماره    عیسرگمانم قصد حمام کرد..من هم  

مادر   دهیکنم ....به بوق دوم نرس  ییرونما  مدیجد  میتا از تصم

 ....جواب داد

 مامان حالت خوبه؟ سویگ-

 بهترم...بابا چطوره؟  شهیاز هم دمی االن که صداتون رو شن-

 پس امتحانات؟   شهیتموم م  یو دلتنگ تو...ک  میخوب  یما همگ-
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سرم هوار شد ..ماندم   ی رو  خیاز    یحرف انگار سطل بزرگ  نیا  با

 ...چگونه اعالم کنم تابستان هم قصد آمدن ندارم 

برنامه   یدارم ول  گهیامتحان د  ه یراستش مامان، من فقط   -

 ....هست که خواستم با شما و بابا هم مشورت کنم ییها

پ  انیجر  یآرام  به و  تابستانه  مطرح   شنهادیواحد  را  استادم 

حضورم در مطب   انیجرشناختند و    یاو را م  ی کردم ..تا حد

از پشت    یمادر را حت  ی دانستند...اخم و دلخور  یرا م  شانیا

بُروز نداد و گفت   یخاص  زیچ  ی ول  نمیتوانستم بب  یتلفن هم م

 ...کند یبعد از حرف زدن با پدر خبرم م

خاطر    قطع شد..به  اتاق  به  سمانه  آمدن  با  زمان  هم  تماس 

عصبان هنوز  ظهرش  از  بعد  م  یباخت  ..ترج  ینشان    حا ی داد 

...فکرم مشغول  دمی تخت دراز کش  ی سکوت کردم و طاق باز رو

خ و  م  یلیبود   ی .دلخور.استاد    شنهادی....پدیچرخ   یجاها 

ها بابا...مخالفت  پ   یبرزو....تابستان  ی مامان....نظر  رو   ش یکه 

روزها هر جا حضور داشتم او هم   نیکه ا  ی مجد  نایداشتم و س
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آزار دهنده و مشمئز بود و    شی بود ....رنگ نگاه ها و طعنه ها

  ر ی که تمام وجودم را درگ  یتوانستم از حس بد و تلخ  یمن نم

 ..... صحبت کنم یکرده بود با کس 

 [26.03.21 10:22] 

 ۸۲_پارت#

.چون شب دمیزنگ تلفن همراهم از خواب پر   ی با صدا  صبح

  ی نکرده بودم تمام تنم داغون بود و مهره ها  ی را سپر  یخوب

م صدا  درستداد.  ی کمرم  موقع   ی..به  به   تمیمتوجه  و  نبودم 

 ی کنم .خبر خوش مادر مبن  دای ام را پ  یزحمت توانستم گوش

رضا سست  تشانی بر  و  رخوت  خود    یتمام  با  و  شست  را  ام 

  ی شد..از خوشحال   ق یتزر  میدوباره در رگ ها  یجان  یی.گو.بُرد

 ...بچه ها را در آورد ی که صدا  دمیکش یغیج

 ..... مثال هااااا می ما خواب سویگ-

 .....یچه خبرته بابا اول صبح-



279 

 

لرزان که به خاطر اول صبح    یی.با صدا  ستمیتنها ن  دمیفهم   تازه

خواه معذرت  سرخوش  یبود  با  و  پا  یکردم  تخت   ن ییاز 

 ....دم یپر

 .....امروز با من ی صبحانه -

غر و لند ها را بشنوم و به سمت آشپزخانه    ی   هی نشدم بق  منتظر

کردم.  ی انتها  ی  پرواز  برا  حی.توضسالن  خوشم   ه یبق  ی حال 

م نظر  به  برا  یسخت  داشتم  ها    ی   ندهیآ  نیا  ی آمد..فکر 

هم  یمجهول....ول کم  نیتا  آمدنم هم دست  معجزه    یجا  از 

 ی زی چ  وبه برز  ا یکه آ  دمیاز مادر پرس  ینداشت...هر چند وقت

  ی به من فهماند کار  یزبان  ینه؟سکوت کرد و با زبان ب  ایگفته  

  د ینبا  یشد.ول  ی خال  ی ها نداشته باشم؛ته دلم کم  ز یچ   نیبه ا

 ...قرار دهد ریدادم حال خوشم را تحت تاث   یاجازه م

تاخ  همان جهت  از  و  گرفتم  تماس  استادهم  با  در    ری لحظه 

رسان هم  یاطالع  و  خواستم  اعالم    نیعذر  را  موافقتم  طور 

از    دینمودم...با دنبال خوابگاه رفتن و گرفتن واحد را به بعد 
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  ی قصد  ن یهم گفته بود چن  لوفریکردم..ن  یامتحانم موکول م

ا و  نها  ی برا   نیدارد  م  یخوشبخت  تیمن  ..  مد آ  یبه حساب 

  ق ی و رف  هیبود ،از بس که پا  متیمن غن  ی دختر برا  نیوجود ا

رفتار    یرکی عاقالنه و پر از ز  شهی شد...هم  یو همراه محسوب م

  ط یشرا  نیتر  یشود در بحران   یم   شهیدانستم هم  یکرد و م  یم

 .... حساب کنم  شیرو

امتحان آغاز شده بود و به شدت مشغول    نیآخر   ی برا  الشت

سرم را باال آوردم و دو دستم را محکم به    ی...از خستگ  میبود

اش    یافتاد که در گوش  ایکه چشمم به رو  دمی سمت باال کش

روزدی چرخ  یم ب  ی ...چند  و  کسل  م  یبود  ب  یحال  و   ی زد 

با   یمفرصت بود تا ک  نیکرد..به گمانم بهتر  یحوصله رفتار م 

 .. او حرف بزنم

 [26.03.21 10:50] 

 ۸۳_پارت#

 ....آماده کردم و سمتش گرفتم شیبرا  یشربت وانیل
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زد  ایرو- دور  چند  ا  ی جونم  و   التیخ   نقدریکه  راحته 

 ....کنار  شی گذاشت

 ...بابا..اصال تمرکز ندارم واسه خوندن الیخ یب -

واقعا قض   یانگشتانش م  انیرا مدام م   وانیل   ه ی چرخاند..انگار 

 ...حرف ها بود  نیتر از ا ی جد

؟م  ی زیچ- دخالت    یول  ی پکر  نمیب  یشده  نداشتم  دوست 

 ..کنم

محتو  ی ا  جرعه نوش  اتیاز  را  آه   دیشربتش  زمان  هم  و 

هدیکش آمد  درد  به  ا  چی..دلم  پر  نیوقت    ده یند  شانیطور 

 ...بودمش

 اد؟ یبر م یاز من کمک-

 ..دیزد و به آغوشم خز هیگر ریز ناگهان

...اونوقت مینکرد  یمونو علن  ی ...هنوز نامزدسوی خسته شدم گ-

گم   یهم بهش م ی...هر چنهیچ یم  یآقا داره مقدمات عروس
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  نه ی..از اون بدتر هم استیندارم گوشش بدهکار ن  شویمن امادگ

 ....ه مامان و بابام هم طرفدارشن ک

 نیسرخ سرخ بود....ا  هیرا بلند کرد..چشمانش از فرط گر  سرش

 ...همه غم داشتنش را طاقت نداشتم

م- ...ول   یدلم  کنم  ازدواج  بعد  بشه  تموم  درسم  اول   ی خواد 

بق  ما  که  اصرار  رو  انتقال  یاصرار  رو   ر یبگ  یدرست 

 دارم؟  ی ادیواقعا من توقع ز   سویاصفهان...گ

 ...را با دستمال خشک کردم و با لبخند گفتم  صورتش

درست    ی زیکه چ  هیبا قهر و گر  ی....ولزمیمعلومه که نه عز-

 ...باهاش حرف بزن یمنطق نی...بششهینم

پشت گردنش    یحال و احوالش عوض شود به شوخ  نکهیا  ی برا

 ... زدم

سالمت- ها   یکیقراره    ینا  روانشناس  مملکت   نیا  ی از 

 ....به آبغوره گرفتن ی..اونوقت نشستیبش
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 ...زد  یجمله ام پوزخند تلخ به

ها....حت- خوشه  ن  یدلت  کنم...چون   ستیقرار  کار  بعدش 

 ....پسندن یمحسن خان خانه دار م

 ی طور  نی..چرا حاال ای مورد باهاش حرف نزد  نیمگه قبال در ا-

 شده؟

 ....اش گرفت هیهم گر باز

 ....رشیزده ز یچرا به خدا..ول -

 ...را در دست گرفتم و آرام زمزمه کردم  دستش

امتحان فردا تمرکز    ی االن فقط رو  ی شنو  یاگه از من م  نیبب-

کار    ی اصول  دیبا  ان یجر  نیاکن. قصد  خودت  بشه..اگه  حل 

ندار بپذ  طشیشرا  یتون  یم   ی کردن  ا  ی ریرو  نظر   نیچون 

مخالف  یخودته...ول  یشخص و    یاگر  هات  حرف  تموم  بذار 

هست   ی ادیز  ی همش به خاطر فاصله    نایبهش بزن..ا  ی حضور

ب ایکه  مسئله  افتاده...احتماال  تا  دو  شما  باعث    ی زی،چ  ی ن 
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بدون جنگ و دعوا از آرزوهات    شی دید  یشده...وقت  شی نگران

ا  ییو خواسته هات و تالش ها براش   ی مدت کرد  نیکه تو 

بذار که متقاعدش   انیخانوادت رو در جر  ،بگو...اگه بازم نشد

  ه بوده ک   ی زیچ نیو ا  یکِش  یکنن تو از خواسته ات دست نم 

گذاشت قرار  با هم  اول  نتدی از  به  هم  باز  اگر  آخر  در   جهی...و 

دکتر حم   یتون  یم  ی دینرس تصم  یمشورت کن  ی دیبا    م یو 

 ی حت  ی شنو  یاگه از من م   ی.ول..ی ری بگ  تیرو واسه زندگ  یینها

 ه یدست نکِش...چون    تیقلب  ی واسه عشقت هم از خواسته ها 

سرش   و  ی اریهات و به روش م  یکه خودت کوتاه  ادیروز م 

 ....گهید  ی ماجرا هیشروع  شهیم نیو ا  ی ذار یمنت م

 [27.03.21 07:06] 

 ۸۴_پارت#

 ...کرد..گردنم را کج کردم و لب زدم  ینگاهم م  قی دقت و عم  با

 ؟یکن ی نگام م ی طور  نیحاال چرا ا -
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خواد با تموم وجودش    یآدم دلش م  یزن  یتو حرف م  یوقت-

 ...فقط بهت گوش کنه

..حالش بهتر  میدی نثارش کردم و هر دو با هم خند  ی ا  وانهید

شده بود.پس در مباحث عقب افتاده کمکش کردم و هر جا 

توض  اجیاحت عمل  حیبه  مثال  چند  با  اش    ییراهنما  ی داشت 

کامل سمت    یو با آمادگ   دی امتحان رس  ی کردم .باالخره لحظه  

ساعت   میدر همان ن  شهی..به مانند هممیمورد نظر رفت  گاهیجا

تحو را  ام  برگه  رو  لیاول  و  ن  ی دادم  معمول    مکتیهمان 

شود..احساس  تمام  هم  ها  بچه  امتحان  تا  نشستم  خودمان 

خواستم تا    یدوش آب سرد م  کیالن فقط  داشتم و ا  یسبک

معطل    ی ا  قهیدق  ستیرا از تن به در کند...ب  میها  ی تمام خستگ

 یم شاندر صورت تشانیرضا زانیماندم تا آمدند..خداروشکر م

  کیکه    می..شادمان به سمت در خروج حرکت کردد ی درخش

ماتم   م یروبه رو  ی صحنه    دنیآن چشمم به مقابلم افتاد و از د

و به گمانم   ستادی از حرکت ا  میکلمه پاها    یواقع  ی ه معنابرد...ب
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 ی به مرحله    می روح از تنم به پرواز در آمد...خون در رگ ها

  ی بچه ها که متعجبانه مرا م  ی بود و به سوال ها   دهی انجماد رس

 ....داد ینشان نم یعکس العمل چیمغزم ه ستندینگر

 ؟ ی اینم سو؟چرایچت شده گ-

پر  یاتفاق- رنگت  چرا  حالت خوب    ده؟توی افتاده؟  االن  تا  که 

 ....بود

 ین یزبانم سنگ   ی رو   یهزار تُن  ی وزنه    کی شده بودم .انگار    الل

 ا یداد....خدا  یبد عالم را م  ی تمام اتفاق ها  یکرد..دلم گواه  یم

برزو نه خودش بود..  ی...ول  دمی اشتباه  د  دیمگر ممکن بود؟شا

  ن ی...مثل ادیخند  یزد و م  یبا مجد حرف م  مانه یچقدر صم 

 ...ناختند ش یشود هم را م یبود که صد سال م

 ....ی دیخودش و کُشت....چرا جواب نم تیگوش سویگ-

 ییگو  یول  دمید   یرا م  شیداد ..حرکت لب ها  یتکانم م  ایرو

  د یشا امدین گری...من مسخ شده بودم انگار...صدا د دمیشن ینم
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آن   دم یشن  یباز داشتم م ده ینکش ه یبه ثان یقطع شده بود...ول

رو  ی مسخره    ی آوا را...باز  از ج   یبود که گوش  ایزنگ   ب یرا 

انگ  دیکش  رون یب  فمیک داد...با  دستم  به  بدون    یشت و  لرزان 

پشت خط است تماس را وصل    یبخواهم بفهمم چه کس  نکهیا

نم فرمان  از من  سَع  ی کردم..مغزم  تمام  و  بود    نیا  میگرفت 

م  یگوش زبان    انیاز  زحمت  هزار  نخورد....با  سُر  انگشتانم 

ا بله  تا  م  فیهر چند ضع  ی چرخاندم  بلند   انی از  ام  حنجره 

..حت آوا  یشود  تش  شیخودم هم  ندادم چه    صی خ را درست 

پشت خط...ول فرد  آن  به  ا  یبرسد  منتظر    نکهیمثل  اصال  او 

 ...کرد ادیاز من نبود که به محض اتصال شروع به فر ییصدا

چ- نم  یب  نیا  یواسه  جواب  االن    نی؟هان؟همی دیصاحابو 

  ی و با من بر م  یکن  یو جمع م  لتیخوابگاه و کل وسا  ی ریم

  اقت یمثل تو ل  یکس  ؟ی دیفهم  لت یوسا  ی مشهد...همه    ی گرد

 ...یموندن نداره ..فکر کردم آدم نجایا

 ...نگفتم  راه یدر حال جان کندن بودم ب میبگو اگر
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 ..ب...برزو-

  گه ی ساعت د  می....اگه تا نسویگ  یچینگو....ه  یچیخفه شو...ه-

 ....کنم ی...اون خوابگاه و رو سرت خراب م ی حاضر نبود

 [27.03.21 07:25] 

 ۸۵_پارت#

د  مات داشت  ..تازه  بودم  مبهوت  م   دمیو  گشت...خون   یبر 

پمپاژ کردن،هر چند ب به  بود  بود...قلبم   دهیفا  یشروع کرده 

چشمانم   ی از جلو  یسابقه....اصال ک  یتند و ب  یزد ول   یداشت م

داشت    ایافتاد؟ رو  یچه اتفاق  قایرفتند که من متوجه نشدم...دق

داد ..حرکت تند لب   یچشمانم تکان م ی را جلو  شی دست ها

م  شیها م  ینشان  حرف  دارد  ول   یداد  شده   یزند  کر  من 

 ک یاطرافم را احاطه کرده بود...فقط    یپراز گنگ  ییایبودم..دن

برزو داشت با مجد  "رفت...  یمغزم رژه م  ی خط ممتد داشت رو

م جا    کی."کرد  یصحبت  از  ها  گرفته  برق  مثل  آن 

نشانده    نجا یبودم چه وقت من را ا..اصال متوجه نشده  دمیجه
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د مانند  به  مدام  تکرارم   وانهیبودند.فقط   یها 

خودشه  دمیدم،فهمیفهم"کردم ن  ای...رو"،کار  و   جیگ  لوفریو 

به حرکاتم خ م   رهیدستپاچه  را  اطراف  نگاهم   یبودند...تمام 

طرف و آن طرف    نیبه ا  نقدریکردم...ا  یم  شیدا یپ  دیبا  د،یکاو

د باالخره  که  پارک  دمش ی رفتم  در  داشت    سوار   نگی که 

مُشتم را فشرده بودم که    نقدری.جلو رفتم اشد.  یم  نش یماش

سف  به  د  کیزد...  یم  ی دیانگشتانم  از  و  برگشت   دنی لحظه 

داشت خودش    ی بود و گرنه چه لزوم  نیصورتم جا خورد .هم

توانستم چهره    یم  ی نداشتم ول  ی ا  نه یآ  نکهیرا عقب بکشد...با ا

ک کنم  تصور  را  حام  در  گرفتن  گُر  شدت  از  انفجار   اله 

همه وقت فوران   نیبودم که حاال بعد از ا  یاست...من آتشفشان

شبه بر باد داده    ک یتمام زحماتم را مجد    ییکرده باشد...گو

کم و   چیه  یب م یبود...با تمام نفرتم به صورتش زل زدم و صدا

 ....باال رفت  یکاست
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و کرد- بال  یدون  یم   ؟ ی آخر کار خودت  زندگ  ییچه   می سر 

موندن چقدر خون دل خوردم؟   نجایا  ی برا  یفهم  یم  ؟ی آورد

که   یشعور و کم عقل  یپسر ب  ه یتو  .  یفهم  ینم  یچینه..تو ه

 ... رو با مهد کودک اشتباه گرفته  نجایا

جلو آمد که با دست مجد به عقب   ی میرح  ریکردم ام  احساس

ر...دعوا و کشکمش  بدت  ن یاز ا  یک ی.هر چه بود او هم  رانده شد. 

ها    ینیی از سال پا  ی ...تعدادحاتشانی در ذاتشان بود...جزو تفر

 ی خفه شده   ی اشک ها و بغض ها ی دوره امان کرده بودند ول

  ی کرد..صدا  یم   ه یگر  د یهم شا  ایروتازه راه باز کرده بود .   میگلو

از پشت سرم م   نشیف  نیف ام مدمیشن  یرا   ی ..قربان صدقه 

که ..ولرفت  کنم  باتالق  یتمامش  در  چنان  را  خودم   ی من 

م  ضیعر شده  د  دمید  یغرق   تی اهم  میبرا  ی ز ی چ  گریکه 

چطور شد که دستم را باال بردم و با تمام    دمینداشت...نفهم

 ...دمینال  نیح و در همان   دمیقدرت به صورتش کوب
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  ی ..ازت متنفرم ..انتقامت و گرفت  ی ریحق  یلی،خ یپست  یلیخ-

 .....آره؟ من از تو ی و راحت شد

 ......شد کیهمه جا تار و

 [28.03.21 09:31] 

 ۸۶_پارت#

وقت  ینم .فقط  بود  با    یدانم چقدر زمان گذشته  را  چشمانم 

آب قند  وانیل ایتختم، در خوابگاه بودم و رو  ی درد گشودم،رو 

  خت یر  یم چنان مه  شی به دست کنارم نشسته بود و اشک ها

را داشتم که حافظه اش را از دست داده و در    ی.احساس آدم

س  یحس  یب  کی با  ی م  ری مطلق  و  فشار    د یکند  خودش  به 

که   دمیچشم د  ی از گوشه    ست؟ی که حد اقل نامش چ  اورد یب

با خشم داخل آمد .هنوز انگار متوجه   لوفریدر اتاق باز شد و ن

 ...من نبود که شروع به غر زدن کرد
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د- م  وانهیاحمق  بهش  ن  یدارم   ی نم  ست،یگم حالش خوب 

با    ستیگم ...اصال معلوم ن  یفهمه.... انگار دارم بهش دروغ م

 ....پسره نیخودش چند چنده ا

 ...تند به حرف آمد ایرو

 ....شده داریب سوی..گلوین-

  ت ی و به محض درک موقع  دیتازه چشمان باز من را د  لوفرین

 ....به سمتم آمد و مرا بغل زد 

 ....دختر یقربونت برم..حالت خوبه؟تو که ما رو کُشت-

از دهانم خارج نگشته بود که دگر بار ،در باز شد و    یی آوا  هنوز 

 ...بار سمانه بود که رو به ما کرد و لب زد نیا

ف - برادر گ  یم  یاضیبچه ها خانم  وقته    یلیخ  نیی پا  سویگه 

رو   لشیمنتظره ..اصال هم اعصاب مصاب نداره ..گفت بگم وسا

 .... ادیجمع کنه زود ب 
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ها  تازه داده  حالج  ی داشتم  مغزم  در  را  درد  از    ی م   یپر 

چ در  نگا  شیپ  لمی ف   کیمانند    زی کردم...همه  گردش  به  هم 

با ژانر وحشت که معلوم نبود تَهش قرار بود چه   لمیف  کیآمد..

ا  ی زیچ نم  نیشود...برزو  کوتاه  را  آمد...مطمئن    ی دفعه 

و در    کردندرا جمع    لمیتکه از وسا  کی...بچه ها هر کدام  بودم.

 دمی شن  شتری..بمی داشت  ی پر سوز  یچمدان گذاشتند..خداحافظ

  ا یهم داشت؟ رو  ی ا  دهیتوان حرف زدنم نبود..اصال مگر فا  یول

خودش را    ی آن قدر جلو  لوفری شد و ن  یقطع نم  ش یاشک ها

که سف بود  قرمز  ی دیگرفته  به  دم    یم  ی چشمانش  ...تا  زد 

  د ی که با ام  ییپاها  نیا  ی راه رفتن روام کردند .   ی همراه  نیماش

ودم قول  خودش را رسانده بود ،سخت بود .من به خ  نجایتا ا

 شدم   ی خودم و افکارم م  ی داده بودم و حاال شرمنده    تیموفق

.. 

 ن یا  اناتیکرد .از تمام جر  نیخود مشهد برزو داد زد و توه  تا

بحث ها    یاز تعهد آموزش..حت  ،یاوشیمدتم خبر داشت..از س
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که   ی زیدانست ..از هر چ  یبا مجد که تماما من را مقصر م ی 

که   یاتفاق افتاده بود..درست مثل کس  میچند ماه برا  نیدر ا

 ..داشت  یباشد آگاه ستهیبا من ز

داد    ینفر بود که به من قول انتقام و تالف  کیها کار    نیا  تمام

..مرا طور  ی من جد  یول نگرفتم  که   ی اش  بود  کرده  خراب 

ها بشود جمعش کرد..من   ی زود  ن یبه ا  د یرس  یمحال به نظر م 

شد مجسمه   یکه از سمت برزو روانه ام م  ییدر برابر تهمت ها

اشک بودم   یاهکردم ..گ  هیجان به پنجره تک  ی بودم که ب  ی ا

 ....چیبه خاطر ه چیصامت ..ه  ینگاه یو گاه

  

 چهارم _فصل_انیپا#

 [28.03.21 09:53] 

 ۸۷_پارت#
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  ؟خسته یبکن  تخت دل  نیباالخره از ا  ی خوا  یجان؟نم  سویگ-

 ....ینیگوشه نش نیاز ا ی نشد

به آن نفوذ کرد و   میرا که باز کردم نور آفتاب مستق  چشمانم

ا لب    دیواکنشم را د  نیباعث شد دوباره ببندمشان..مادر که 

 ...زد

  ی بش  ای تارِک دن  ی خوا  یم  ی..تا ک   دمی خودم پرده ها رو کش-

 ...دختر 

 ..و ادامه داد دیپر سوز کش یآه

هفته است    کیکنم ..  یمن از دست شما دو تا دق مآخر ش  -

 ی م  یی،نه جا  یزن   ینه درست حرف م  یخونه ول  ی که اومد

شد پس؟ برزو   یچ   یقراره تهران بمون  یمگه تو نگفت  نمیبب.ی ر

   دانشگاه؟ ی برنگرد گهیگه که قراره د یم یچ

از حالت دراز    یحس..با کرخت  یجان بود و ب   یب  میو پاها  دست

ب لبه    رونی کش  و  مادرنشستم..م  ی آمدم  کنار  و   یتخت 
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او   ی لبالب از اشک چشمش را حس کنم ول  ی توانستم کاسه  

نبارد که من هم نخواهم سر   یم  ی خود دار   نقدریا کرد که 

 .. کنم زشانیر

  هست واسه خوردن؟ ی زیگرسنه ام...چ یلیخ-

کردند که از جا چون    مشیتقد  یرا دو دست  ا یدن  ییگو  مادر

 ..دیفنر پر

 ...کنم یمعلومه که هست..االن واست آماده م-

زبان کس  ن یا  دنیشن از  ا  یجمله  در  فقط    ن یکه    کی مدت 

کرد   فراموش  که  ساخت  مشعوفش  چنان  بود  خورده  وعده 

اش را پا بزند و آن ها را همانگونه   یفرش  ی رو   ی ها  ییدمپا

م و به آشپزخانه رفتم  به صورتم زد   یتخت رها کرد ..اب  نییپا

و   مربارا از انواع    زیو م  دید  ی.مادر هم چنان با ذوق تدارک م 

خودش   دیکه دست از کار کش   یپر کرده بود..موقع  ر یعسل و پن 

  ره یچانه اش برد و به من خ   ریهم مقابلم نشست. دستش را ز 
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سکوت گرفته    ی که آمده بودم روزه    یشد...حق داشت از وقت

  ی پنهان  زی.چاز سمت من بود. ی منتظر اشاره ا  نیقیبودم و به 

گرفتم   یکوچک م  ی ازشان نداشتم پس همان طور که لقمه ها

بچه گانه   ی آزار ها  یگفتم ..حت  شیرا برا  ریچند ماه اخ  انیجر

در    ری پن  ی مزه    ی به جا  ی..گاهنداختمیمجد را هم از قلم ن  ی 

باز گفتم و گفتم تا سبک    یول  دم یچش   یاشک م  ی دهانم شور

..از مادر درخواست کردم  دیو بار  دیبار  میشوم...او هم پا به پا

لج   ی دنده    ی اش رو  ی ..همان طور  دینگو  ی زی فعال به برزو چ

نا به   نیخواست اوضاع خانه از ا  ینموجه دلم  چیبود و به ه

 ی را به پدر م  انیهم خود مادر جر  یسامان تر شود...از طرف

را از دوش برداشته    نش یکه بار سنگ  یگفت و من مانند کس

د رس  ی ا  فهی وظ   گریباشد  از    ده ینداشتم...وقتش  بعد  که  بود 

آوردم...به هر    یدر م   یرا هم از نگران  لوفریو ن  ایرو  وزهفت ر

 ی کدام جداگانه تماس گرفتم و دروغ چرا صحبت کردن کم

 ی بچه ها  یگفت اسام  لوفرین  یداد...هر چند وقت   رییحالم را تغ 
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که   دم یکش ی کارگاه را به اعالنات زدند چنان آه سرد ی دوره 

را   ی دیمدکتر ح  ی تمام وجودم آتش گرفت ..جواب محبت ها

بود که    یشرمندگ  نیا  ری فکرم درگ  نقدر یدادم؟ ا  یچگونه م

د  دم ینپرس  یحت نفر  کسان  گریدو  ن  یچه  مرتبا    لویهستند؟ 

فرصت   ی روز  ستیکه تا موعد شروع کارگاه ب  دادیام م  ی دلدار

  د یام  ی شود...هر چند ذره ا  یتا آن موقع فرج   دی هست و شا

 ... ام نبرد هبه درون آشفت یسکوت کردم که پ  ینداشتم ول

 [29.03.21 09:37] 

 ۸۸_پارت#

هم    یکه تمام وجودم را در برگرفته بود،اگر درمان  ی درد  نیا

آمدم.گاها که برزو    یبر مفقط خودم از عهده اش    دیداشت با

..انگار تنها  میکرد  یرد و بدل نم  یکالم  یخانه بود باهم حت

هم نش  نیخواسته اش  ا  ینیگوشه  که  بود  آرام   نیمن  طور 

را با من کرده بود .عمو هم   شی گرفته بود...او اتمام حجت ها

از    ی بار به همراه خانواده اش مسافرت بودند و عمال کار  نیا
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فقط من بودم که هر روز و هر شب افکار    نیآمد.ا  یبر نم  یکس

را آشفته ساخته    میداد و خواب ها  یمنفور در سرم جوالن م

 میبه تقو  یبود .با نگاه  ریو هفتم ت  ستیبود...شروع کارگاه ب

حالم دگرگون شد داد    یرا نشان م  ستمیاتاقم که ب  ی زیرو م

ام  چی ه   ی جا  گری،د د  ی دوار یگونه  به  و  خوردم   وار ینبود.سُر 

گذاشتم و از ته دلم بر    میزانوها  ی زدم .سَرم را رو  هیپشتم تک

محابا وارد    یکردم...مادر ب  هیبخت بد لعنت فرستادم و گر  نیا

جمله گفت که   کیحالم بغض کرد.فقط    دنی اتاق شد و با د

ا  تمنتوانس را هم   ی حوصله    یکه حت  ییروزها  نیدر  خودم 

 ....اورم یندارم، نه ب

 حرم؟  ی بر ی خوا یم -

بلند کردم و به سرعت برق و باد حاضر شدم..انگار فقط   سر

کس بودم  ا  یمنتظر  چن  نیاز  من  به  و  شود  وارد   ن یدر 

تنها  یدهد..م  ی شنهادیپ دلم  ب  ییدانست  را    ی م  شتریرفتن 

و   نیرا با ماش ی ندد پس مانعم نشد..به مانند هر بار مسافتپس
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دلم  ستمخوا یگونه بود..م  نیا  شهیرفتم...هم اده یرا پ  یقسمت

 ...شوم کی هماهنگ شود و ذره  ذره به آقا نزد  میبا پاها

بر    نیبود و حضور مسافر  تیبه مانند هر وقت پر از جمع  حرم 

و بعد   نمیبنش  حی ضر  ی افزود..هوس کردم جلو  یازدحام م  نیا

 ینامه فقط با خود خودش درد و دل کنم .نم  ارتیاز خواندن ز

از خودم دعا کردم .از آقا خواستم    شتریبرزو ب  ی دانم چرا برا

کند   داینجات پ  ی سر در گم  نی راهش را نشانش دهد تا از ا

با دکتر حم ن  یحرف م  ی دی.کاش  .او  به مشاور   ازیزد    مُبرم 

..هر چه  دیرس  یبود که به دادَش م  ی زیتنها چ  نیداشت و ا

شدم خار به    ینم   یکرد ،باز راض  یبود و هر چه که در حقم م

 ..رود   شیپا

 [29.03.21 10:07] 

  ۸۹_پارت#

قدم زدن در صحن    یرا همان جا خواندم.بعدش دلم کم  نماز

ه که  را  انقالب  صحن  خواست؛خصوصا  را  از    چیها  وقت 
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اول   ی همان روز ها  یتازگ  مینشدم و هر بار برا  ر یس  ش یتماشا

ام زنگ  یرفت که گوش یم یک یرا دارد..هوا رو به تار میکودک

  ی ادیداد که ز  ی نشان م  شگرینما   ی پدر بر رو  ریخورد و تصو

نگران   شتریداشته ام...تماس را وصل کردم تا موجبات ب  ریتاخ

 گر یساعت د  کی دادم تا    نانیکردنشان را فراهم نکنم و اطم 

پر تمنا به گنبد    ی بار آخر سر برگرداندم و نگاه  ی خانه ام...برا

و باز    ختمیاش انداختم .تمام التماسم را در چشمانم ر  ییطال

 ..دمیالشد..آهسته در دل ن سی صورتم خ

 .....تنهام نذار ....رهام نکن  شهیمثل هم -

کرده بود که بعد   فی روحم را تلط  ی در حرم بودن، جور  ی انرژ

تصم  شام  کنم..ول   رمیبگ  م یاز  برزو صحبت  ب  یبا  کمال    ی با 

به من    نکهیدر اتاقش هم راهم نداد چه برسد به ا  یحت  یرحم

  دند یشن  یام را م  هیضجه و مو  گریها هم د  واریگوش کند...د

را رد    مایبان  جددازدواج م  شنهادیچون پ  دیبرادرم نه....شا  یول

م بودم  نوع   یکرده  به  پدر خواستم  کند.  یتالف  یخواست  .از 
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 یبرا  ایشد و    یم  ایکردم .  یخودم حلش م  دینکند .با   یدخالت

م  دش یق  شه یهم ا  یرا  رو  نیزدم...در  باز    شانیمدت  هم  به 

 چ یاشت و من به هد  یبرزو حرمت نگه نم  یشده بود و گاه 

به خاطر   نشانیب   ی ایوار حید  نی از ا  شتریخواستم ب  یوجه نم

گفته بود   ی دیشد..دکتر حم  یم   دایپ   یراه  دی...بازدیمن فرو بر

تا   دمیجنگ  یم  نقدر یا  دیمراجع خودم هستم پس با  نیمن اول

ا برسم..شده  حل  راه  م  نقدریبه  اتاقش  در  تا   یپشت  رفتم 

 . بدهد  راهم  شود  اجازه    کی.مجبور  منتظر  باز  که    ی شب 

صدا بودم  گ  ی ورودش  ن  یوشزنگ  را  و   مهی کارم  کرد  تمام 

برگردم..فاصله   اتاق  به  ساخت  اتاق    نیب  ی ادیز  ی مجبورم 

پدر  دمیرس یام نم یاگر زود تر به داد گوش ینبود ول  مانیها

  م یاز سر و رو  یساخت ...کالفگ  ی م  داریو مادر را از خواب ب

 نیشده بود بر ا  ی زنگ بد موقع خدشه ا  نیو حاال ا  دیبار  یم

چنگ زدم تا بلکه    ی پا تخت  ی را از رو  یام...گوش  ه اعصاب نداشت

با جواب دادن ،طرف سمج مقابل دست از سرم بردارد...شماره 
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 یهم نکردم...به محض اتصال صدا   ینداشتم و کنکاش  ره یرا ذخ 

آشنا   ی ادیکه ز  د ی چی پ  یدر گوش  ی ا  مردانه  ی بم و پر جاذبه  

 ...بود

 ....میسالم خانم فه-

که سرم آورده بود، فکر کرده   ییبه او و بال  نقدریمدت ا  نیا  در

بودم    یاول شناختمش..هنوز عصبان  ی   هیبودم که در همان ثان

توانست    یاش چه م  ینصفه شب  تماسن یا  لیدل  دمیفهم  یو نم

سخت بود    شی حرف زدن برا  د یرس  یباشد؟ او هم به نظر م

 ....که منتظر واکنش من نماند و تند تند صحبتش را ادامه داد 

متعجب شدم...چون هر    دیو شرکت نکرد  روز ی کالس د  دمید-

پرس و   ی ریبود..از خانم ام  ستی باشه اسم شما نفر اول ل   یچ

د ممکنه  ،گفتن  کردم  نخوا  گهیجو  دانشگاه   دیایب  د یاصال 

نم. ها  یراستش...من...اصال  ا  ی دونستم حرف  تا  حد   نیمن 

  رفتار طور متعصبانه    نیا  شهیکنه و باعث م  یم  یبرزو رو عصب

  ی بگم ..زنگ زدم معذرت خواه دیبا یدونم ..چ یکنه ..من نم
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رو بدم همون طور که خودم خراب   نان یاطم  نی کنم و بهتون ا

 .... کنم یکردم خودم هم درستش م

 ....گفتم خصمانه

  گهید.   دیمدت انجام داد  نیکه الزم بوده تو ا  ی شما هر کار-

 .. یبه همه چ دیگند بزن نیاز ا شتریالزم نکرده ب

از جانبش باشم ،قطع کردم و با    یمنتظر کالم  نکهیبدون ا  و

  ی باز   نینبود دوباره ا  دینداختم ..بعتخت ا  ی را رو  یگوش  ضیغ

لحن پوزش طلبانه اش خارج از    نیباشد..هر چند ا  دشیجد

باز    یاز ندامت باشد..ول  یتوانست نشان  ی بود و م  تش ی شخص

 ی م  وزهکرد چون هنوز هم که هن  یرا عوض نم  ی زی چ  نیهم ا

 .... دی غرور را از تک تک کلماتش فهم ی شد بو

 [30.03.21 09:40] 

 ۹۰_پارت#
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را وقت  انیجر ن  یتلفن مجد  از خنده در حال   لوفریبه  گفتم 

 ...گفت  یکرد و م یپس افتادن بود..او هم باورش نم

 ... انگار مغزش تکون خورده  یول   ی زد  یلیتو به صورتش س -

  ی روزنه ا  نکهیخسته شده بودم..از ا   یطوالن  ی فکر کردن ها   از

 ی کردم واقعا حرف ها  یبودم .در دل دعا م  ریشد،دلگ   یباز نم

بعد از گذشتن    یکند ول  ی مجد صِحت داشته باشد و بتواند کار

ا روز  م  یخام  الی خ  نیسه  من  به  که  هم    یبود  باز  فهماند 

از   ام...ساعت  ت  ازده یاشتباه کرده    ر یشب گذشته بود و سرم 

بتوانم   دنیتا بلکه با خواب  دمیتختم دراز کش   ی .رو  دیکش  یم

اجازه باز شد و برزو داخل    یکه در اتاق ب  میایدرد فائق ب  نیبر ا

 ی خوش  ی اش خاطره    ییهو  هی   ی آمدن ها  نی آمد .چون از ا

دانم   ی.نم  دمیپر  نییآن تند از تخت پا  کیو    دم ی نداشتم ترس

 ...که با اخم دست به کمر شد دیدر نگاه و رفتارم چه د

 ؟ ی دیچه خبرته مگه جن د -
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به سمت جلو   ی بر نگشته بود که قدم  شیحالم سر جا  هنوز 

 زم یم  ی ،رو  ستی چ  دم یرا که در ابتدا نفهم  ی برداشت و برگه ا

صورتم   ی   ره یو پر نفوذش را خ   نی انداخت و سپس نگاه سنگ

 ....کرد

تهران   ی گرد  یگرفتم ..بر م   طی فردا ساعت ده صبح برات بل-

..ا  نویا  یول از پا خطا    نیبدون حواسم بهت هست  بار دست 

م  شهی هم  ی برا  یکن باهات    یدون  ی..منجایا  ی گرد   یبر  که 

 ...سوی ندارم گ یشوخ

 ن یی چشمانم بهت زده ام باال و پا  ی اشاره اش مدام جلو  انگشت

 ..رفت یم

پس حواست    ست یها ن  ی ریاز اون تو بم  گهید  ی ریتو بم  نیا-

 ... جمعِ جمع باشه

بدنم قدرت    یخواست ول  یم  دن یکش  غیدلم ج  یخوشحال  از

علت بود   نینداشت...فکر کنم به هم  یواکنش  چ ینشان دادن ه
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ب گره  با صدا  شی ابروها  نیکه  و  کرد  تر  تنگ    ی بلندتر  ی را 

 ..مخاطبم قرار داد

 نه؟ ایگفتم  یچ ی دیشن-

بغلش کنم    ریدل س  کی  به خودم آمدم..به سمتش رفتم تا  تازه

 ...مانعم شد ی که دستانش را مقابلم سپر کرد و با دلخور

؟از سن و سالت خجالت بکش...تو عمرا بزرگ   ی کن  یچکار م-

 ...سویگ یبش

را به چپ و راست تکان داد و پشتش را به من کرد که   سرش

شود..نارضا رو  یتیخارج  و  سر  من   ی ول  د یبار  ی م  شی از 

 ...خوشحال  یلیخوشحال بودم خ

ه - محبتت  کن  باور   یلیره...خ  ینم  ادمیوقت    چی داداش 

  دوستت دارم

با اخم و تَخم ب  ینوچ  نوچ از   ظ یغل  ی و پوزخند  شتر یکرد و 

  ط ی بند نبودم..هزار بار بل  میپا  ی رو   یشادمان  رفت...از  رونی اتاق ب
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تمام   دمی ترس  یرا نگاه کردم ..ساعت و مقصد را چک نمودم..م

م  نیا باشد..هم  خواب  گر  دمیخند  یها  هم  کردم    یم  هیو 

بودم تا نصفه    گرفتهدهانم    ی ..درستِ درست بود..دستم را جلو

مطلع نشود..همان موقع ساکم   میها  ی باز  وانهیاز د   یکس  یشب

فردا   نکهیبر ا  یدادم مبن   لوفریهم به ن  یامکیو پ   دمیچرا هم 

م دما   یراه  دم  گمانم  رو  ی افتم...به  نشسته  که  بود    ی صبح 

تکان دادن ها با  بود که  برده  از خواب   یکس  ی تخت خوابم 

 سو ی،گ  سویزد و گ  ی..مادر بود که مدام نامم را صدا مدمیپر

 ...گفت یم

 ... بودم داریب شبیخستم..د یلیان خمام-

..پاشو آماده   ی مسافر  گهیتو دختر...دو ساعت د  یگ  یم  یچ-

 ...شو

 ...دمیبرق گرفته ها صاف نشستم و نال مثل

 ...رفته بود  ادمیپاک -
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 را مرتب کرد  یخنده کنان رو تخت مادر

گفت،نم- برزو  که  حال  یدون  یصبح  رفته .  میشد  یچه  بابا 

..پاشو صبحانه ات رو بخور ،بعدش خودمون دهی خر  میواست هل

 ... نالیترم متیرسون یم

 .. دمینا مرتبم کش ی موها  ی به رو یدست

  کنم یبرم اول با برزو خداحافظ-

  خکوبم یمادر با جمله اش م   دهی در نرس  رهیهنوز به دستگ  دستم

 ...کرد

 ....رونی هست زده ب یساعت می...نستشینرو....ن-

باز تشکر کنم و هم  دوست ا  نیداشتم بروم و    ن یطور علت 

 ی حاال تو"به ناچار با گفتن    یاش را بپرسم ول   یناگهان  میتصم

 ....رفتم  سیسمت سرو"زنم یراه بهش زنگ م 

 [30.03.21 09:57] 

 ۹۱_پارت#
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هم  یخداحافظ مانند  بود..چقدر   شه یبه  جانکاه  و  سخت 

ا که  بودم  م  ی دور  نیممنونشان  تاب  در    یرا  من  تا  آوردند 

 دیبرزو هم شده بود مز  یضمن  تیآرامش به هدفم برسم...رضا

ا علت  ساعت   نیبر  دو  خوبشان..اتوبوس  که   یم  یحال  شد 

برزو    ی االن صد بار شماره    نیحرکت کرده بود...از خانه تا هم 

از    نقدریدهد ..دلم گرفت ..چرا ا  یمجواب ن  ی را گرفته ام ول

 ...بفرستم  یصوت  امیپ  ک ی  شیگرفتم برا  میبود؟ تصم  ریمن س

داشتم  - داداش...دوست  د  هیسالم  ازت    نمتیبب   گهیبار  و 

زنگ زدم که ال اقل صدات و  .  یکنم که خونه نموند  یقدردان

در من  از  بازم  که  چ  ی..نم  ی کرد  غیبشنوم  که    یدونم  شد 

شک نکن که در مورد من دچار سو تفاهم   یول   ی داد  تیرضا

کنم...دوستت   یم  دتیو روسف  ونتمیحال مد  نی با ا  یول  ی شد

 .مراقب خودت باش دارم
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..با  کر یتا است   چند پ  د یقلب و گل هم فرستادم  به    ی باز هم 

در جواب ابراز    جملهکیبعد فقط    یبُرد ...ساعت  یعالقه ام م

 ...کرد  یو نفرت از آن شُره م  ی عالقه ام فرستاده بود که سرد

مد- د  ونیبرو  راض   ی ا  گهی کس  بود  محال  گرنه  و   یباش 

 ....بشم

  ی همه سخت بودنش شکست.بغض داشت با همه    ن یاز ا  دلم

گلو به  را  خودش  ش  یم  میوجود  به  را  ..سرم   شه یرساند 

هندزفر و  گذاشتم..شا  ی چسباندم  گوشم  در  را    یکم  دیام 

 ایدانم منظورش مجد بود    یآورد..نم  یسر حالم م  یقیموس

 کیلجباز و    ی برزو  ی رو  نقدریشد باور کنم ا  ی..نم  گریکس د

ن ب  فوذدنده  حرفش  که  قبول    یدارد  برگرد  برو 

خدا    دیهم با  شیجا   ن یتا هم  یسخت بود..ول  رفتنشیشده...پذ

م شاکر  اهم  ی را  هم  ها  قدر  آن  علتش   ت یبودم..حاال 

  لیم  یمن ب  یناهارم کتلت گذاشته بود ول   ی نداشت...مادر برا

پشت سرم    یرفت ..کودک  ینم  ن ییپا  میاز گلو  ی زی بودم و چ
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 هی گرفت و گر  یاول بهانه م  ی از لحظه    منشسته بود که مدا

رو  چمیساندو  یکرد..وقت  یم به دستش دادم خوشحال   ی را 

شد که به تهران   یمادرش آرام گرفت ..حدود ده شب م  ی پا

فرنگ  لوفری.ن  دم یرس تا    سی به همراه خاله  بودند  آمده  دنبالم 

ماهشان   ی رو  دنیکنم ..ان قدر د  ی شب را در منزلشان سپر

مدت    نیا  ی ها  ی ها و ناراحت  ی که تمام دلخور   رد ذوق زده ام ک

 دنم یدود شد و به هوا رفت ..به مادر هم زنگ زدم و خبر رس

تهران را به    ی آلوده    ی راحت بخوابد...هوا  الی را دادم تا با خ

هوا و    نیشهر و به ا  نی..گمان کنم من به ادمی کش  میها  هیر

 ....کرده ام دا یپ ادیاتمسفرش اعت

 [31.03.21 09:46] 

 ۹۲_پارت#

حال به دانشگاه   نیدر ع   ی نداشتم ول  یامروز کالس  خوشبختانه 

 یخوابگاه را معلوم م  فیتکل  دیهم همراهم شد؛با  لوفریآمدم .ن

از من،    ریغ  نکهیکردن شد .از ا  فیمشغول تعر  ری کردم .در مس
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کالس  یاوشیس هم  انتخاب   ی زند   نایم  گرمانید  یو  هم 

 ش یرا برا  انیجر  نکهیبعد از ا  ی د یچقدر دکتر حم  نکهیشدند..ا

بار هم با من تماس    کیکرده بود،نگرانم شده بود..البته    فیتعر

ول جوابگو  یگرفت  نتوانستم  خجالت  زور  از  جزو    من  باشم. 

پ ورود  بزنم..به محض  او هم سر  به  امروز  بود  ام   ر ی گی برنامه 

اقدام کرده بودم به در بسته    رید  نکهیا  ی برا  یخوابگاه شدم ول 

ناراحت شدت  از  بود.ن  یخوردم.  افتادن  حال  در   لوفر یقَندم 

 ن یچن  یمانم ول  یآن ها م  ی خانه    تایداد که نها  یم  نمیتسک

بودن   ی. از سر بار کسدی گنج  یام نم  لهیعمال در مخ   ی زیچ

م  زاریب   شهیهم قبول  دلم  که  محال  فرض  به   ی بودم..اصال 

  ک یحاال سر فرصت    نکهی ا  الیکردم؟با خ   یکرد،برزو را چکار م

و   درست  رفتم    یم  یحسابفکر  استاد  دفتر  سمت  به  کنم 

تنها بود..ن   ی در راهرو و رو  لوفری.خداروشکر حضور داشت و 

کوتاه به   ی ها به انتظارم نشست و من با چند ضربه    یندلص



314 

 

خورد و هم زمان زمزمه   ی ا  کهی  دنمی در وارد شدم...استاد از د

 ...کرد

 ؟ی پس باالخره خودت و رسوند -

نشستم...ابتدا به شدت   شیگفتم و روبه رو  ی کش دار  ی   بله

  ی مدت  نیکردن ا  فیکرد و سپس شروع به تعر  یابراز خوشحال

 ....که من نبودم

رو گفت ،واقعا شوکه شدم و قدرت   انیجر  ی ری خانم ام  یوقت-

آورد که هر    یاز من سلب شد..دانشکده فشار م   ی ری گ  میتصم

بودم که    دواریبه شدت ام  یکنم ول  نییتع  نیگزی چه زودتر جا

از  نایهم ،دکتر مجد پدر س   ی...از طرفیخودت و برسون  یبتون

 ستیست نیپسرس تو لرا اسمدکتر تهمتن دلخور بود که چ

دارن...دکتر تهمتن هم تو رو   نهی ریباهم رفاقت د  میچون از قد

تو کرد    نیگزیرو جا  نایس  گهیمسائل د  ی سر  کی و    یستیدر با

م  ی..ول تو،من  برگشت  با  دفاع   یاالن  حقت  از  دوباره  تونم 

 ...کنم
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 .....محتاطانه گفتم دیلرز دستم

تونه تو دوره شرکت    ی مجد نم  ی با اومدن من ،آقا  یعنیاستاد  -

 کنه...؟ 

نشانه    سرش به  پاها  دییتا  ی را  داد..حاال  م   میتکان    ی هم 

بودم..طاقت   کی ..تازه  دندی لرز گذرانده  را  فرسا  بحران طاقت 

 ....و از نوع مجد گونه اش را اصال نداشتم د ی مورد جد کی

 ی زیچ  نیتونم..چن  یبگم استاد....نم  ی من واقعا...چطور  یول-

 ......چون دوباره رمی رو بپذ

که گوشه    یبلند شد و با آب پاش کوچک  شیطاقت از جا  یب

 ....کرد شی پنجره قرار داشت شروع به آب دادن گل ها ی 

  ی هاتو درک م  ینگران  ی...ولسویگ  یگ  یم  یفهمم چ  ینممن-

اگه با رفتن    هنی زنم ..نظرم ا  یکنم....بذار من با دکتر حرف م 

اضافه کنم   ستی رو به ل  گهیموافقت نکنن ،من دو نفر د  نایس

 ....حفظ بشه  دی حقوق دانشجو هام با  یطیچون تحت هر شرا
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 یآمدم .حاال که م  نییداغون و مشوش از پله ها پا  ی فکر  با

که    یدانستم مدت هاست با برزو رفاقت دارد و در تمام مدت

کردم برادرم سرش به کار خودش گرم است ،آمارم    یگمان م

کردم که با خط   یجا را م   نیفکر ا  دیگرفته؛با  یآدم م   نیرا از ا

 ی زیطرح ر  میرا برا  ی دیتازه و جد  ی خوردن اسمش نقشه  

  دن یدم؟ با کش دا  یپس م  دیرا با  ی زی کند ...واقعا تاوان چه چ

مواجه شدم..کال فراموشم شده بود که   لوفریبه عقب با ن  میبازو

شده بود   یمن کالف سر در گم  یاو به انتظارم مانده ...زندگ

 ی گره ا  گرش یکردم ،از سمت د  یباز م  ی که از هر طرف گره ا

م آف  میخورد.مستق  یکور  خ  تاببه  ماه  مرداد    ره ی سوزان 

هم داغ بودن   دی ،شا  دیدرخش   می مردمک ها  انیشدم.اشک در م 

زد..هر چه بود دلم هوار زدن   یآفتاب داشت چشمانم را م   نیا

س  کیو   م   هیگر  ر ی دل  رس خواست.  یکردن  محض    دن یبه 

بگ بر خودم غلبه م  دی..با  رم ی ،اجازه خواستم دوش    ی باز هم 
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..با م  دیکردم  خودم  خودم..  دمش   یباز  ستون  و    دیباپناه 

 .....دادم یم ی دلدارخودم،خودم را  

 [31.03.21 10:08] 

 ۹۳_پارت#

کنارم نشست. از زمان ورودم    سی از صرف ناهار خاله فرنگ   بعد

و حواسش به تمام   دییپا  یم  یچشم   ری متوجه بودم که مرا ز

 ...کردارم بود

امروز چ  لوفرین- ا  یبهم گفت  ناراحت کننده   نیشده...خوب 

 ....دختر خوب دهی به آخر رس  ایمگه دن یاست ول

داشت به    ییصبر و توانم گو  ی بود ول  دهیکه به آخر نرس  ایدن

 ....د یرس یانتها م

مجبور باشم برگردم    دیبره شا  ش ی پ  ی طور  نی راستش اگه ا-

 ....مشهد

 ؟یگ یم یچ-
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که تازه به جمعمان ملحق شده بود به سمتش    لوفرین  ی صدا  با

 ... برگشتم

م- که  ا  یدون  یتو  هم    ییآشنا  نجا یمن  اگر  ندارم..تازه 

  ی هم نم  یداشتم،محال بود باعث مزاحمتشون بشم ..از طرف

  یدون  یبشم...م  ریخوام با شرکت کردنم، دوباره با مجد درگ

 ینم ولم    زه یو تا زهرش و بهم نر  ستیشدن ن  الیخ   یکه آدم ب

 ....رمو ندا  دیجنجال جد  هیترسم فقط طاقت    یکنه...ازش نم

کرد    یم  ی ادآوریهمراه بود که    یآخرم با بغض تلخ  ی   جمله

 ... سَبُکم نکرده یکاف ی درون حمام به اندازه   ی ها هیگر

خونه   - تو  گفتم  بهت  که  م  ی من  هم  یمون  یما  ..مامان 

  ..مگه نه مامان؟هیراض

 هیبه مبل تک  نهیو دست به س  د یکش  ینفس آرام  سی فرنگ  خاله

 ...داد
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دونم   یدختر سراغ دارم ،م  نیکه از ا  ینه...من با عزت نفس -

 ...ستیراحت ن نجا یکه ا

 ...کرد  یباز نگاهش م  یبا دهان لوفرین

 ....میمامان، ما با هم حرف زده بود -

جا  یدرسته..ول- هم  تو  و    نیهم  ی بود  سویگ  ی اگه  حال 

هاش    تیکنه که تمام مسئول  ی زندگ  ییجا  دی....اون بایداشت

عهده   راحت  ی به  احساس  اونوقت  باشه   ی شتریب  ی خودش 

 ....داره

بار تا خواست دوباره لب به اعتراض وا کند...خاله دستش    نیا

 ...صورتش گرفت ی سکوت جلو  ی را به نشانه 

 ....مونه یراه م  هیصبر کن...من فکر ها مو کردم و فقط -

شد...در سکوت نگاهش کردم    ره ی سابقه به من خ  یب  یتیجد  با

همه   وجود  ها   ی ..با  و    یدرون  ی اضطراب  آرام  ام  چهره  ام 

 ...داد یخونسرد نشان م 
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ا - ا  میدار   نیرزم یز  هی  نییپا  نیما    ی کم ب  هیاسم    نی..البته 

واقع    هیانصاف ه  تیسوئ  هیدر  هم   ی ازین  چیمجزاست..بهش 

تو اتاق    شهیو خرت و پرت داره که م  لیخورده وسا  هی..  میندار

..حمام    یاز اتاق اول استفاده کن  یدوم جاش داد و تو فقط بتون

 از ین  گهیکه د  دارههم    ینقل  ی آشپزخونه    هیو    ییو دستشو

کنه ...فردا    زشی امروز تم   ادینفر ب  ه یباال...سپردم    ی ای نباشه تو ب

 ....یاز اون جا استفاده کن یتون یم یبه راحت

داشته   یشد اعتراض  یزد که نم  یحرف م  قیو عم  ی جد  انقدر

که    میبود  ی باشم...خودش فکر همه جا را کرده بود ..مثل افراد

 ن ی...همباشند   ده یبه ظاهر معامله به توافق رس  ن یا  ی از قبل برا

 ....عیقدر سر

 .....یکه نم ی طور نیاخه ا-

 ..ادامه دادن نداد ی شد و اجازه  بلند
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ب- نکن  یاخه  فکر  ضمن  غذا    یآخه....در  واست  روز  هر  من 

و خودت.   ی...فقط خودت هستنییپا  ارمیکنم و م  یدرست م

 ...ادیواست مهمون هم ب د یتازه شا

و با گفتن مامان عاشقتم از سر    دیکش  ی از شاد  یغیج  لوفرین

فرنگ کول  ول   سی و  ...من  رفت  باال  مبهوت   یجون  هنوز 

ا چ  نیبودم...چقدر  همه  فکر  بود...!  عاقل  م   ز یزن  را   یآدم 

حت  ی کرد..جور من  که  داشت  به    ک ی  یبرخورد  هم  درصد 

را داد و جمعش    شنهادشیپ  ی جور   یغرورم برنخورد و از طرف

جا که  و شکا  ی کرد  م  تیآخه  نذاشت...تازه  که   یهم  گفت 

د و خودش با آن  کنن   ی راه کار استقبال م  نیخانواده ام هم از ا

با    ی دیمنتظر صحبت دکتر حم  دیها حرف خواهد زد...فقط با

م  سیرئ فردا  یدانشکده  ...منتظر  م  ییماندم  دعا  کنم    یکه 

 ..نزند  رونیروزنه اش ب  چیبه نام مجد از ه ی فرد

 [01.04.21 08:56] 

 ۹۴_پارت#
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رس  باالخره موعود  نگران  دیروز  کرد.دکتر    میها  یو  تمام  را 

چاره    دیشا  ایموافقت کرد و    ی د یدکتر حم  شنهادیتهمتن با پ

 لوفر یبود که نام ن  ن یا  ماجراهانیا  یهم نداشت..خوب  ی گرید  ی 

هم اضافه شد و من به خاطر کنارش بودن در پوست خودم  

م...هوا انقدر ی..در کالس منتظر استاد نشسته بوددمی گنج  ینم

 دیدانم شا  یآمدند...نم  یپَسَش بر نمگرم بود که کولر ها از  

باال رفته بود..هر چه   جان یحرارت بدنم از شدت ه   ی هم دما

 قه یسر کالس ها حاضر شده بودم ..دق  هیتر از بق  ر یبود من د

مغرورانه    شهیکه مانند هم  دمی نگذشته بود که مجد را د  ی ا

داشت که   یمحکم بر م  ی را جور  ش یوارد کالس شد.قدم ها

به زم او هم در بدو    یهم فخر م  شیپا  ریز   نیانگار  فروشد. 

سر و  شد  من  متوجه  نشانه    ی ورود  داد   ی به  تکان  سالم 

کرد حاال    یبرگرداندم...فکر م  عی را سر  می.جوابش را ندادم و رو

در .   ستینگر  یطور فاتحانه به من م   نیمثال چکار کرده که ا

ود...کارگاه ها چهار روز  واقع اشتباه خودش را جبران کرده ب
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اولش   ی شد که من متاسفانه سه جلسه  یم لی در هفته تشک

شد    ی م  یموضوع بررس  کیرا از دست داده بودم .هر جلسه  

..حس    میکالس داشت  ی دی.خوشبختانه امروز با خود دکتر حم

و شک نداشتم    دیتن  یدر تار و پودم م  اناتیجر  نیاز ا  یخوب

  ی زیاست...من عادت داشتم هر چ   نیری ش  اندازه  یعاقبتش ب

بوده   نیام همواره با صفر عج  ی...زندگ اورمیرا راحت به دست ن

را برا  نکهیا  یول دو    میبتوانم خودم را به اوج برسانم ،لذتش 

نگاه ها  یچندان م   ن ی و سنگ  یواشکی  ی کرد... هنوز متوجه 

 داش مجبور بو  ی میدوست صم  بار بدون دو  نیمجد بودم که ا

ح همان  کند...در  تحمل  را  و   ن یکالس  شد  وارد  هم  استاد 

فروتنانه به کالس    ی. دکتر نگاهمیبه احترامش برخواست   یهمگ

 رون یاش را ب  یو ما انداخت و همان طور که لپ تاپ شخص 

مجد نگاهم    گری کالمش را آغاز کرد..خوشبختانه د  دیکش  یم

 .... کرد ینم
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و در کنار شما هستم   نجا یشما...خوشحالم ا  یهمگ سالم به  -

  شه یم  ل یتشک  ی روانشناس  ی   نهیکه عموما در زم  یی...کارگاه ها

که البته   شهیم  ی بند  میتقس  یو عموم  یبه دو بخش خصوص

تونند   یرشته م  نیتمام افراد عالقه مند به ا  یدر قسمت عموم 

هز پرداخت  ول  نهی با  کنند  ه   یشرکت  کارگاه  ما   ی اخوب 

 ان یبهتر دانشجو  ی بهره ور  ی نظر دانشکده برا  ریکه ز  هیصخصو

اون    ی طور آماده ساز  نیمرتبط و هم   ی رشته و رشته ها  نیا

 گرم ی و همکاران د  دی اسات  ری...با ساشهیم  لیتشک  ندهیها در آ

ا بر  البته کاربرد  ن یقرار  رو در    ی هست موضوعات مختلف و 

 ی آگاه  زانیم  یدوره به طور عمل   انیپا  تایو نها  م یبرنامه بگنجون

  یی کسا  ی کوتاه بدم برا  حیتوض  هی....خواستم  می شما رو بسنج

 ....که تازه به جمع ما ملحق شدن 

 ...برخواست و شروع به قدم زدن کرد شی جا از

بهتر- تک شما جزو  در    دی ها هست  نیتک  بخواد  اگر خدا  و 

پروتال    نیشد..ا  دیکشور خواه   نیروانشناسان ا  نیاز بهتر  ندهیآ
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تون رو باال   یکنه سطح آگاه  یبه شما کمک م   یآموزش  ی ها

  ن یخودتون رو در ا  یدارم حساب  دی اک  ی   هی..پس توص  دیببر

  مبحث   ی ...خوب موضوع بحث امروز ادامه  دی دوره محک بزن

رو    ی حاتیگذشته توض  ی است که سه جلسه    "تعامل با خود"

 .... مورد دادم نیدر ا

با طمان   نیریش   نقدریا  استاد کرد که همه   یصحبت م   نهیو 

  ی در زندگ   یزد به راحت  یکه م  یی..مثال هامیمجذوب او بود

ازش گذر   ی افتاد و سر سر  یما اتفاق م   ی همه    ی روز مره  

و   ی...سع  میکرد  یم نکات مهم  با گوش کردن  کردم همراه 

ظهر به طول   ۱۲کنم ..کالس تا ساعت    ادداشتیرا    ی کاربرد

را احساس کرده    یدانستم کس   دیبع  ی ول  د یانجام گذر زمان 

استراحت به وجود آمد فرصت    ی که برا  یکوتاه  ی باشد...وقفه  

و    رمیبچه ها بگ  ری بود که مطالب عقب افتاده را از سا  یخوب

ن   یکپ و  ..من  بود   لوفریکنم  از همه  تر  با  میعقب  لزوما   د یو 

کالس عمال به   ،ی بعد  سیتدر...زمان    میرساند  یخودمان را م
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  ی با مثال ها  یاوش ی بود .خصوصا که س  دهیپرسش و پاسخ کش

 .. اش جو کالس را کامال در دست داشت ینیع

 [01.04.21 09:19] 

 ۹۵_پارت#

 م یبه انقالب بزن  ی سر  میقصد کرد  لوفریاز اتمام کالس با ن  بعد

خواهش و    ی...با کلمیکن   هیمورد نظرمان را ته  ی و کتاب ها

ماش کردم  درخواست  او  از  ن  نشیتمنا   ی ...فاصله  اوردیرا 

در کنارم با غر غر  خواست.    ینبود و دلم راه رفتن م   یچندان

خ  ی ها به  مرا  افتاد...حرکاتش  راه  م  ندهفراوان  داشت   یوا 

  زان یآو  شیهوا هنوز گرم بود و عرق از سر و رو  نکهی.خصوصا ا

تنبلش کرده بود...مسافت   یداشتنش حساب  نیشده بود...ماش

به سمتش   یاوشیس  ی که با صدا زدن ها  مینرفته بود  ی ادیز

اش باال    نه یس  د ی به ما رس  یبود که وقت  ده ی..انقدر دو  دمیچرخ

 ....زد یشد و نفس نفس م  یم نییو پا



327 

 

ببخش- منو  فه  د یجسارت  دق   میخانم  چند   قه ی..خواستم 

 ...رمیوقتتون رو بگ 

ام را حفظ   ی و تالش کردم خونسرد  دمی عه ام کشبه مقن  یدست

 .. کنم

خ- االن  آقا  یل یمن  دارم  بگیاوشیس  ی کار  زودتر   د ی ...اگه 

 ...شمیممنون م

آمد   یسختش م  یی.گودر گردش بود.  لویمن و ن  نیب  نگاهش

دور شود که   یو خواست کم  دی فهم  لویاو حرف بزند ..ن  ی جلو

 ..و قاطع گفتم دمی دستش را کش 

 ...م یندار یهم حرف پنهونما با  -

 چ یهم نداشت..من هم به ه  ی چاره ا  یداد ول  ینشان نم  یراض

بود   یخواستم ...ادم محترم و با ادب  ی وجه تنها شدن با او را نم

 ...کرد یداشت ناراحتم م ی اد یرفتار سمج گونه اش ز یول
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چطور بگم...با خانوادم خدمت شما    یعنیخواستم اگه بشه...-

 ....برسم

..شمرده و آرام دمیلب کش   ریز  ی سرم را چرخاندم و پوف  یکم

 ...تذکر دادم

ب  نیا - و شما خ  نیمورد  به   یلیمن  ...من  تموم شده  وقته 

آقا  شنهادتونیپ دادم  رد  م  یاوشیس  ی جواب   شم ی..ممنون 

 ....دیتکرارش نکن گهید

و   دمشیهم چنان در دستم بود...به شدت کش  لوفرین  دست

آن ور    نکهیرا تند تر بردارد..خصوصا ا  شی لب گفتم قدم ها  ریز

مجد با چشمان درشت شده اش دست به بغل نظاره   ابانیخ

با برزو تماس    گریرا کم داشتم که بار د  ن یکرد..فقط هم  یام م

بود    ...محالکندام    چارهیو راست و دروغ به هم ببافد و ب  ردیبگ

 انیچرخ خوردن م  شهیدستش دهم ..مثل هم  ی بار بهانه ا  نیا

ها آورد...و    ی کاغذ  ی کتاب  حالم   ی   جملهک یبه    ادمیسر 

نو بورخس  از  بود  سندهیمعروف  گفته  که  من  "افتاد  نظر  از 
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من هم به واقع    ی ..برا"کتابخانه است  کی  هیشب  ییبهشت جا

 ی مثل بو  دیو جد  هکهن  ی کتاب ها  ی بو بود.  ز یهمه چ  نجایا

ح و  عطر  م   اطیخوش  طراوت  من  به  خورده   ی باران 

دن  یم   ادمی...دیبخش چ  ای انداخت   ی برا  بایز  ی ها  زی هنوز 

آمده    نجا یبه ا  نقدر یمدت تهران بودنم ا  ن یدر ادارد..  ی بیدلفر

مرد    ریکه پ  ی دیسع  ی از فروشنده ها به اسم آقا  یکیبودم که  

و    ایبارها من و رو  شناخت و البته  یبود کامال من را م  یمهربان

به او زدم و او با دو فنجان   ی بود...سر  دهیرا در کنار هم د  لوفرین

کرد..موها و محاسنش    ییرایتازه دَمَش از ما پذ  شهیهم   ی چا

نوئل م  ادیبود و آدم را    د یکامال سف  ی انداخت..قفسه    یبابا 

را هم نشانم داد و متذکر شد حتما خوشم   دشی جد  ی کتاب ها

..الحق که شناختش از من کامل بود چون به محض    دیآ  یم

 یشد دنبالشان م  یم  ی ادیکه مدت زمان ز  ییکتاب ها  دنید

نزد از خوش  کیگشتم  ب  یبود  در    ان یم  ی..سرگرم  اورمیبال 

  سی کتاب ها چنان مشغولمان ساخته بود که اگر خاله فرنگ 
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نم ح  یتماس  تار  یتگرفت  نم  کیمتوجه  هم  هوا   یشدن 

زاغ   نشیبر ماش  هی..بماند که هنوز مجد همان جا و تک   میشد

 ن یا  لیخواست دل  یزد..بماند که دلم م  یما را چوب م  اهیس

شورش    گریبشر د  نیمسخره اش را بدانم ..بماند که ا  ی کارها

 ......پر اخمش  ِیرا در آورده بود.....با آن نگاه حق به جانب جد

 [02.04.21 10:32] 

 ۹۶_پارت#

که گمان کنم به اندازه    ی ده روزمنوال گذشت.   ن یروز به هم  ده

عنوان   کی  ی  با  دوم  شده...مبحث  افزوده  اطالعاتم  به  ترم 

گرا" کمال  با  غ  "ییمقابله  به  و  بود  شده  دکتر   ری آغاز  از 

اضافه    دی،دکتر ستوده هم به جمع اسات  ی و دکتر باقر  ی دیحم

گذشت و   یم  بخانهکالس ها غالبا در کتا  نیشده بود...اوقات ب

  جه ینتک یبحث و تبادل نظر به    کیبا    نکهیبر ا  یما، مبن  یسع

  ی زند   نای..م  میبرس   مانیگروه  ی مشخص در مورد پروژه ها  ی 

 یبه نظر م  یبه جمع ما آمده بود ،دختر خوب  یهم که به تازگ 
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کرد حرف،حرف خودش    یتالشش را م  ی..هر چند گاه  دیرس

در کل   یداد ول  یم  نظر  ی مسئله ا  ی باشد و غد و سمج رو

خسته   یقابل تحمل بود...فشرده بودن کارها و درس ها حساب

بار در هفته صحبت با مادر    کیفقط فرصت    یکرد..گاه   یام م

هاکرد  یم  دا یپ تلفن  جواب  و  م  یکی  ا یرو  ی م   ی م   انیدر 

گفت که با محسن نامزد کرده    ی بار تند و عجله ا   کیشد..فقط  

به   هم  با  نسب   کیو  برا  ده یرس  یتفاهم  قلبم    ش ی اند..در 

..رو بودم  بود که    ایخوشحال  و مهربان  و ساده  پاک  آن قدر 

 شه،یروز طبق معمول هم  کیها را داشته باشد...  نیبهتر  اقتیل

...بچه ها در چند  میکتابخانه را اشغال کرده بود  ی ها  یصندل

گشتند و من هم در نت آن    یم   یکتاب مرجع دنبال موضوع

 میابی ب  ی موردش مطالب گسترده تر  درکردم تا    یرا سرچ م

کرد و االن به   یشدن درد م  دار ی..سرم از صبح و به محض ب

  شگر ینما  ی ..نگاه به صفحه  بود    دهیحد خودش رس  نیشتریب
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تاپم حساب  کرد..صفحه را بستم و رو به   یم   دشیتشد  یلپ 

 ...بچه ها لب زدم 

  ه یبخورم و هم    ییهوا  هی...هم  رونی ب  رمیم  قهیمن چند دق -

 ...ن ییقرص و بدم پا نیآب بخرم تا بتونم ا ی بطر

خارج کردم   فمیکه هم زمان از ک  یبه ورق قرص مسکن  لوفرین

 .. نگاه کرد 

 ..دمی تو برو خونه ..من کارت و انجام م ی خوا یم -

 ...ناله وار شد میام را فشردم و صدا قه یطرف شق دو

قرص    هی..فرصتمون کمه...میبد  لیتحو  دینه بابا ...اخر هفته با-

 ...شمی بخورم آروم م

که به    یگذاشتم ..با چرخش باد گرم  رونیرا که از سالن ب  میپا

شدم و در ذهنم گذشت همان سالن و   مانیصورتم خورد پش

ا  ریز از  بهتر  نشستن  ها  کرده    ی هوا  نیکولر  دم  و  گرم 

و بر    دهمیرا انجام م  دمیخر  عی سر  نکهیا  الیبه خ  یاست...ول
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همان    یم در  افتادم..قشنگ   راه  بوفه  سمت  به    چند گردم 

به عرق نشسته بود و حس  م  ریز  ی کل موها  قهیدق ام  قنعه 

رساندم که    رشیکرد...دستم را به ز  یم  قی را در جانم تزر  ی بد

از مقابل به   یاوشیکنم که همان وقت س  شانی جابه جا  یکم

دهم از شانس بد به من    ریی را تغ  رمیسمتم آمد..تا خواستم مس

 ن یکرده که ا  تندپا    دنمیآمد او هم با د  یو به نظر م  دیرس

 ...طور به  نفس نفس افتاده بود

 ....قهیسالم ..لطفا ..چند..دق-

 ... به پشت سرم اشاره کردم ی ظاهر یدستپاچگ با

کار دارم و دوستام منتظرم    یل یمتاسفم ..من تو کتابخونه خ-

 ....هستن

 ... راهم را کج کردم که سد راهم شد  یلب  ریز  دیببخش  کی  با

 شنهادم یپ  ی خواستم بگم رو...من فقط  میصبر کن خانم فه-

به نظرم سو تفاهم ها برطرف شده ..شما هم که   گهیهستم ..د
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  ست ینبوده و ن  ی زیچ  ی من و خانم شاکر  نیب  دیمتوجه شد

 .... فهمم یهمه فرار شما رو نم ن یا لی...واقعا دل

کلماتش را   یکه اصال بعض  ی زد..جور  یوقفه حرف م  یو ب  تند

نم ب.   دمی شن  یواضح  به  حد مجاز خودش    نیشتریسر دردم 

به   یبود و چشمانم از درد به سوزش افتاده بودند..دست  دهیرس

لحظه    کیاز دردش را بکاهم که    یتا کم   دمی ام کش  یشانیپ

دل    رآمد ..د  یچشمم به مجد افتاد که درست به سمت ما م

 ..و گفتم  دمینال

 ... و کم داشتم فقط  نی..هم ایخدا-

 ی جلو م  نیسنگ  ی جلو داده و قدم ها  ی   نهیس  با  ی هم جور  او

  ی را در حال وقوع جرم گرفته...فقط برا  یآمد که انگار مُچ کس

 گفتم  ی نجات دهم سر سر  مخمصهن یزودتر خودم را از ا  نکهیا

. 

 .... یاوشیس ی دم آقا  یمن بعدا به شما خبر م-
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که در   یو با تضرع خاص  دیرا کش  فمیبند ک  یاز بد اقبال   یول

 ....بود من را نگه داشت  ختهیر  شیصدا

م- فه  یخواهش  خانم  جدمی کنم  من  مورد  فکر    ی ...در 

 .... ...من منتظر جواب مثبت شما هستمدیکن

تلمبار شود   یبد شانس  ی رو  یقرار باشد بد شانس  یوقت  انگار

  ی کیمقدار نزد  ن یصحنه و ا  نی...ا  ستیکس جلو دارش ن  چیه

 ده ی به ما رس  گری به من از چشمان مجد دور نماند ..د  یاوشیس

ترساند...با غضب شانه    ی نگاه به او آدم را م  مین  ک ی  یبود و حت

نگاه    دیرا سمت خودش کش  یاوشیس  ی  با دندان غروچه  و 

 ....تندش را حواله امان کرد

 ؟ یکن یم یچه غلط ی تو دار-

ه  که چطور به شان   دمیبعد سرش را سمت من چرخاند و د  و

 .. کرد  ینوا فشار وارد م یآن ب ی 

  که؟یمرت  نیچکار داره ا-
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..کاش  دیپر  یم  رونی گره خورده ب  میزد و نفس ها  یتند م  قلبم

 ... دارد یبکشم به او چه ربط ادیتوانستم در صورتش فر یم

 ...لطفا دیمجد؟  ولشون کن  ی چه طرز حرف زدنه آقا نیا-

 [02.04.21 10:52] 

 ۹۷_پارت#

برزخ  دهیترس نگاه  چرا  ..دروغ  کس  یبودم  هر  م  یاش   ی را 

...حوصله اورمیکم ب  شیخواست جلو  یترساند...هر چند دلم نم

را نداشتم ..خوب بود که محوطه   گرید  ی الم شنگه    کی  ی 

و کس  یخال نم  یبود  و حراست  آموزش  به  را  آمارمان   یباز 

 ی انهم از تقال کردن خسته شده بود و عصب  یاوش یداد..حاال س

 ...دی رس یبه نظر م

..خجالت بکش و مودب  هیچه حرکت زشت  نی..ا  نایولم کن س-

 ...باش

 ...مجد فشرده شد  ی اش در پنجه ها قهیبار  نیا
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که   ی ری گ یمثال؟ راه به راه جلوش و م شه یم ی ولت نکنم چ-

  برخورد کنم؟ ی ا گهیبا تو هم جور د ی دوست دار ؟یچ

 د یکرد...بع  یبود و ته دلم را خال  زی آخرش اخطار آم  ی   جمله

برا به   چارهیب  یاوشیس  ی نبود  ..اصال  پاپوش درست کند  هم 

  ه یخاص که با آزار دادن بق  ماریب  کی..بود.   ماری بشر ب  نینظرم ا

که به  ی اش کند چرا در مورد ینبود حال ی..کسبُرد.  یلذت م

زدم تا   شیصدا  گر یدبار    ؟یکن  یت مدخال  ستیتو مربوط ن

آرام    شهیهم  یاوش یدست بردارد ..حاال س  ی بچه باز  نیبلکه از ا

تند به  او  با  م   ی هم  اکرد..  یبرخورد  از  کالفه  و   ن یخسته 

  ی نثارشان کردم و به سمت خروج"یبه درک"لب    ریز  تیوضع

رد و بدل کنن تا   راهیبه هم فحش و بد ب  نقدری رفتم ...اصال ا

را جمع کند و   لم یزنگ زدم وسا  لوفرینجانشان در برود ...به  

بودم ..از   نیاز خودم خشمگخودش را به من برساند .  عیسر

از همه که    شتری مجد ب   نای طور و از س  ن یهم هم  لهیپ   یاوشیس

  یِ مغرورِ از خود راض   ی خودش را نخود آش کرده بود...پسره  
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تی روان نه  اوج ....سرم  به  چنان  حاال  که  بود  نشده  بهتر  نها 

را هم مهمانم کرد...فشار درس    جه ی بود که تهوع و سر گ  ده یرس

چنان متزلزلم    گری از طرف د  ری طرف و اتفاقات اخ  کی و کارگاه  

خواست   یدلم مساخت .  یکرده که روح و روانم را آشفته م

شده بودم..منِ   ی..عاص  نمی کدامشان را نب  چیو ه  فتدیب  یاتفاق

 نقدری، ا  یاز زندگ  وقعمهمه دردسر ؟ ت  نیرا چه به ا  هیحاش  یب

  ی سر راه آرامشم سبز م  ی دیبود که هر بار دردسر جد   ادیز

 یکه متولد شده به نوع  ی شد؟ در چند سال گذشته هر روز

..ا  میبرا  ی درد آورده  ارمغان  ا  نیبه  را  خودم    نقدریسوال  از 

 ی جواب   چیخودم کالفه شده ...هخودم هم از    یکه حت   دمیپرس

آرامش سهم    مچهین  کی؛چرا    همخودم د   لینداشتم که تحو

تخت دراز   ی شد؟ دو تا قرص خوردم و رو  یزبانم نم  یدل ب

  د ی....خواب شا  یخواستم و نه هم صحبت  ی..نه شام م  دمیکش

 .....رمی آرام بگ یفقط کم یشد کم یباعث م

 [03.04.21 08:26] 
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 ۹۸_پارت#

  ی .پروژه    میهر چه تمام تر از کالس خارج شد  یِخوشحال  با

را راحت ساخت....بعد   المانیارائه شد و خ  تی با موفق  یگروه

آسوده    یو با ذهن  ادیز  ی با شاد  نایساده با م  یخداحافظ   کیاز  

به سمت خانه راند...به خاطر امروز حالم خوب بود و    لوفری،ن

..هر چند از روز اول    مرا دعوت کرده بود  سیو خاله فرنگ   لوین

 یخودم م  ی و پخت و پز به عهده    ی کرد که آشپز  دمیتهد

گذاشته   ارم یرا در اخت  نییپا  تیکه سوئ  یمدت  نی در ا  ی باشد ول

کرد و من،   ینم  غیبود از هر گونه خوراک و ساالد و دسر در

با و هم  بودم  اش  ها  دیهم شرمنده  لند  و  م   لوین  ی غر   یرا 

 ....گفت یسره م  کی که  دمیشن

ب  شهینم- ا  ی ایتو  مامان  که  پا  نقدریباال  تو  واسه    نییمنو 

 ....نفرسته

م  در فقط  ب  دمیخند  یجوابش  او  م  شتریو   ی حرص 

 ی چا  کی  یگذشته که حت  ی هفته    کی  نیخورد...خصوصا ا
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حاال که فکرم آزاد    لیدل   نینکرده بودم....به همساده هم دَم  

م را  امشب  گذاشتن  تمام  سنگ  بود،دلم  خواست   یشده 

  شنهاد ی پ یکردم و حت هی را سر راه ته  ازمیمورد ن ی ها دی...خر

خواست تمام   ی..دلم م رفتمیبر کمک کردنم را نپذ  ی نمب  لوفرین

ا عهده    یمهمانن یتدارکات  به  نفره  باشد...به   ی سه  خودم 

رس ها  دن یمحض  لباس  آوردن  در  ته  م یو   ی  ه یمشغول 

عاشق ساالد سزار بود ،آن را   لویشدم و چون ن  ایمقدمات  الزان

.مادر   ب  کی هم درست کردم  سوپ جو   ی برا  ری نظ  یدستور 

ژله ها را    یداده بود ..وقت  ادیداشت که خوشبختانه به من هم  

 ی عصررا نشان م  ۶که    به ساعت  یگذاشتم ،با نگاه  خچالیدر  

د و  آمدم  خودم  به  ،تازه  هم   یحت  دمیداد  ناهار 

گرسنگ  ینخوردم..خستگ  بر  و   دی..بادیچرب  یم  یام  سر  اول 

دادم که دور و اطراف و هر گوشه    یبه سالن کوچکم م  یسامان

برگه ها و  از کتاب و جزوه  پر  از    ی اش  ..بعد  بود   کیباطله 

پوش و  مختصر  چرخ  دنیدوش  ها  عقربه  مناسب   ده یلباس 
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رسانده بودند...من به انتظار    ۸بودند و خودشان را به ساعت  

البته صاحب خانه محسوب    زمیعز   ی مهمان ها که خودشان 

ام   ی ریکه کنار گلدان حص   یچوب  یتک مبل  ی شدند رو  یم

  س ی مال خود فرنگ  ا یبود    نجای ا   ل،ی..هر چه وسا  مبود نشست

خودم    ا یز قبل بال استفاده داشتند و  بود که ا   لوفر یجون و ن

  ی وقت آدم ولخرج  چیبودم ..ه  دهیذره ذره با پس اندازم خر

  زد ی ر  یکه بابا به حسابم م  یپول  شتر یشود گفت ،ب  ینبودم و م

م انداز  بن  ی،پس  پشت  و  خورد  در  به  تقه   دش شود..چند 

 ...آمد  شانیصدا

  ؟ی خوا یخانم خانما مهمون نم-

 [03.04.21 08:51] 

 ۹۹_پارت#

و   دم یبه سمتشان رفتم و هر دو را به آغوش کش  ییخوشرو  با

 ...دمیبوس
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 ... خودتونه ی خاله جون ...خونه  هیمهمون چ-

 ... را به سمتم گرفت و با محبت لب زد یخی گل ناز  گلدان

 ...مستقل شدن ی گل خودم ،به نشونه  ی گل برا-

 ...دی باز که شما منو شرمنده کرد-

 ...دیدخالت کرد و دستم را کش لوفرین

 نیبا ا  ی خوا  یولت کنم تا فردا صبح م .  نمیبرو کنار بب   ایب-

....دلم خوش بود خواهر و یپاره کن  کهیمامان خانم ما تعارف ت 

رو دست من...مامانم    ی ،زد  نجایا  ی اومد  یبرادر ندارم ،از وقت

تحو  گهید مرهیگ  ینم  لیمنو  ا  ی..همش  واسه   نیگه 

 .....سوی...اون واسه گسویگ

بود...خاله اشاره   یته کالمش شوخ  یزد ول  یم  ی به جد  لحنش

  ک ی..به سمت همان    میدیخند  یبه من داد و هر دو حساب  ی ا

قد مبل  فرنگ  یمی دست  خاله  برا  س،ی که    ک ی آن    ی خودش 

..رو  با یز  یکاور رنگ با    زیم   ی دوخته بود،بفرما زدم  را از قبل 
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زمان   همکرده بودم و    نییتز  لی و آج   وهیو شکالت و م  ینیریش

 لوفریبه آشپزخانه رفتم ..ن ی چا  ختنیر ی با نشستن آن ها برا

  ی ذاشت و مادرش م  یهنوز هم داشت پشت سرم صفحه م

نق نقو که    ی پنج ساله    ی ...درست مثل دختر بچه هادیخند

..به کنند    یآمده اشان را م  ایبرادر تازه به دن  ایحسادت خواهر  

همراهم از    یزنگ گوش  ی صدا  زیم   ی رو  ینیمحض گذاشتن س

خودم    دیببخش   کیاتاق خواب توجه همه امان را جلب کرد..با  

 یب  شگرینما  ی نام برزو بر رو   دنیجواب دادن رساندم.د  ی را برا

 ی گریدلهره به جانم انداخت...نکند مجد دوباره دروغ د اریاخت

 .. تماس را وصل کردم  دیرا به خوردش داده باشد....با ترد

 ....سالم داداش-

 ....سر اصل مطلب رفت  یانعطاف چیه یمقدمه و ب یب

  ی دوستت رو م   ی آدرس خونه  تهران .   دمیسالم...من تازه رس-

 ...اونجا   امیسر ب هیخوام ، که 
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 ..رس آب دهانم را قورت دادم ت با

 افتاده؟  یاتفاق-

ب  ینه...ففط م- کجاست که به خوابگاه   نجا یا  نمی بب  ام یخوام 

 ی داد حشی ترج

بفرست قطع   شنی نماند و با گفتن زود لوک  یکالم  چیه  منتظر

فرنگکرد  بودم که حاال    س ی..از خاله  ..خودم کم  شرم داشتم 

دانستم واکنش    یبزنم..اصال نم  یبخواهم از آمدن برزو هم حرف

ام با برزو   انهیکه م  ییاست؟! از اون جا  ی اش چطور  ی احتمال

 ی و دلخور  بحث  نجا ی شکر آب بود،واهمه داشتم آمدنش به ا

ا آزرده شدن  ..دلم  آورد  را نم  نیبه وجود  نفر  خواست   یدو 

هر چه باشد من مهمان موقتش    یبود ول  یآدم منطق  ...خاله

ا وجود  با  م  نکهیبودم  را صاحبخانه خطاب  من  کرد...با   یاو 

رنگ نگاهم شدند   ریینشستم ..متوجه تغ  ششانیپ   یسردرگم

 .. خواست  ینبود که دلم م ی زی چ نیو ا
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  ده؟یجان؟ چرا رنگت پر سویافتاده گ  یاتفاق-

 ...زدم ...با لکنت لب دیچرخ  ینم زبانم

و   ی ...چطور..  ی .ع..نی ن..نه... - بگم...برادرم...اومده...ت..تهران 

 ...نجای...ا ادیسر ب هیخواد  یم

 ..د یکش  ی نفس بلند س یفرنگ  خاله

 ....شده حاال  یفکر کردم چدختر نصفه عمر شدم . ی وا-

 دم یو شتاب زده خودم را جلو کش هول

 ...فقط دم در  اد یترو خدا...داخل نم دیببخش-

 ..و درشت شد   ز یر ی اش پر از اخم ها یشانیپ

  ی خودته ..اصال صبر م  ی خونه    نجای...اهیچه حرف  نیا   سو؟یگ-

 ....میبا هم بخور یشام و همگ میکن

دادم    یبودم و کامال به او حق م  لوفرین  ی اخم و ناراحت  متوجه

دانشگاه حالم بد شده بود ،برزو رفتار    ی که جلو  ی ...اون روز
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دعوا   ی ا  ستهیشا هم  با  گمانم  به  و  نداد  نشان    ی از خودش 

ول  چیه  لویداشتند..ن  یلفظ نگفت  روز  آن  از  شک   یوقت 

 ... است ینداشتم هنوز از دستش عصبان

 [04.04.21 06:52] 

 ۱۰۰_پارت#

گفت   یدر هم برهَمش هم م  ی نشستنش و اخم ها  یمدل  نیا

ناراحتش    نجاستیبه ا  دنیبرزو در راه رس  نکهیبه شدت از ا

 ...گفتم   سیسبب با عجله در جواب خاله فرنگ  نیکرده به هم

تا برسه   کیتراف  ن یکشه تو ا  یشهره..طول م  ی اون تازه ورود -

 .... کنم ی..من سفره رو پهن م

از جا برخواست و راه   ی خوش آمد که فور لویبه مذاق ن  حرفم

 ...را بست یهر اعتراض

 ....کنم یمن کمکت م -

 ...هم زمان رو به مادرش گفت  و
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 ...مینش ضیخدا کنه فقط امشب مر-

کردند   ف یاز دستپختم تعر یتمام مدت شام خوردن حساب در

که درست کرده بودم انصافا معرکه شده   یی..خصوصا سوپ جو

  دور ک ی   لوفریقول گرفت به محض آمدن پدر ن  بود و خاله ازم

مشغول   یافتاد که حساب  لویدرست کنم ...چشمم به ن  شانیبرا

دهان    هکه دنبالش کرده تند تند ب  یساالدش بود و مثل کس

 ...گذاشت یم

نم - فکر  ا  یواقعا  باشه..ا  ت یآشپز  نقدریکردم   نقدر یخوب 

 ...تِرکم یخوردم که دارم م

 ی کن  یازدواج م  گهی ...دو روز دریبگ  ادی  سویکم از گ  هیخوب  -

 ....ی بَر  یآبرومونو م

 ...دیدست از خوردن کش یکه شاک میدیخاله پر صدا خند با

...واسه   ستمیبلد ن  یچیانگار من ه  یگ  یم  ی وا..مامان...جور-

 ... خانم سویشما هم دارم حاال گ
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 ... کنه یآبپز م  یگه دخترم...تخم مرغ رو عال یراست م-

شد به    یبا مزه شده بود که واقعا نم  لوفرین  ی چهره    نقدریا

با همان خنده ها و تعردی حرکاتش نخند که    ییها  فی..شب 

گذشت و   ی ریو دلپذ  یکردند به خوشمزگ  یمادر و دختر م 

به کل آمدن برزو را   چدیبپ  فونیآ  ی صدا  نکهی من تا قبل از ا

بودم...فرنگ   یفراموشبه   ن  سیسپرده  به همراه  به    لوفر یجون 

از زدن دکمه   در به   ک یت  ی خانه اشان برگشتند و من بعد 

  ستاده یهمان درخت اول ا  ریکه ز  دمیآمدم و برزو را د  اطیح

 جان یبه صورتم زدم و با ه   یالی خ  یو ب  ی از خونسرد  یبود ..نقاب

 ...گفتم

 ...ریبه خ دن یداداش...رس ی خوش اومد -

 ..را باال گرفت و با اشاره به ساختمان روبه رو لب زد  سرش

  زبون درازه؟ یلیهمون دوستته که خ  ی خونه  نجایا-

 ...نشست و درمانده نگاهش کردم   ینیب  ی اشاره ام رو  انگشت
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 ... شنون االن یکنم آروم تر ..م یخواهش م-

به درخت داده  بود ،برداشت و شروع به   هیرا که تک  دستش

 ..کردنش کرد زیتم

 ...ی دستم بد یتون یآب که م وانیل هی -

 ... داخل میبر ایآره...آره...اصال ب-

رفتم   تی..ناچار خودم به سمت سوئ  امدیچه اصرار کردم ن  هر

 ... آمد و مرا مخاطب قرار داد رونیب سی هم زمان خاله فرنگ

  داخل؟  انینم جان؟داداش چرا  سویگ-

و   ارمیآب ب  وانی ل   هی..فقط برم واسش    نکهیعجله داره مثل ا-

 ...برگردم

لب    نیآمد و در همان ح  نییرا پا  اطیبه ح  یمنته  ی پله    چند

 ..زد

 ...چند لحظه صبر کن  هی..شهیکه نم ی نجوریا-
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  ی کم  دنمانیبرگشتم ..برزو با د  اط یبا او به سمت در ح   ر یناگز

 ...داد  ی خودش را جمع و جور کرد و سالم آهسته ا

  د ی اریب  فیتشر  دیدون  ی...قابل نمداریسالم آقا برزو...مشتاق د-

 .. باال

 نم یرو بب  سویسر گ  هیممنون خانم عجله دارم...فقط خواستم  -

.. 

ا  نیا- خسته  شب  پ  نی..همد یموقع  خواهرت    شی جا 

 ...ادیهم در م  ییبمون..اتفاقا از تنها

 [04.04.21 07:15] 

 ۱۰۱_پارت#

خانه جز خودمان سه   نیاش کرد در ا  یحال  یزبان  یزبان ب  با

کس آمد  ینفر  و  باشد..با    ی رفت  مرد  اگر  ..خصوصا  ندارد 

باالخره    ی جور  استیس برزو  که  کرد  مطرح  را  درخواستش 

را خواند   تیشد برق رضا  یم  شی داخل آمد ..از چشمان قهوه ا
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 ود،از هم اگر ب  ی د ی ،ترد  سی و خوشحال بودم با آمدن خاله فرنگ

 د ی شد از مدل لَم دادنش فهم  یرا م   نیرفت ..خسته بود و ا  نیب

  ک ی  شی داشتم..اول برا  ینیریته دلم احساس ش   می..دروغ نگو

 .. شربت خنک آوردم و سپس گفتم وانیل

مهمون بودن ..هنوز شام دارم  من  شی و مادرش پ  لوفریامشب ن-

 واست گرم کنم؟

 ..زد  طعنه

ع  - بساط  مه  ش یپس  نوشت  شده   استیو  خوندن  درس  و 

 ... بهونه

به گمانم آن بغض چنبره زده  طرز فکرش خشکم زد .   ن یا  از

گلو ،هم  میدر  م  نیهم  نه  که  داشت  را  نه    دیبار  یحس  و 

شد..تالش کردم خودم را نبازم و سکوت کردم تا   ی برطرف م

بحث  کی  ن یهم که    انمانیم  ی امشب  گونه  ندهد..همان  رخ 

کردم گرسنه بود و تمام ظرف سوپش را خورد و بعد   یتصور م
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از کمد در آوردم و   یی..پتو  دی دراز کش  نیزم  ی جا رو  انهم

ته    ی هوس بوسه زدن بر رو  ار ی اخت  یکردم ..ب  میتنظ  ش یرو

شد گفت،از   یم  یکه مدت  یجانم افتاد..همان عادت  به  ششیر

افتاده بود..حرف دلم را با گوش جان پذ و تند و    رفتمیسَرَم 

با    دمشیبوس  عیسر ناگهان  کیو  ا  یحرکت  در  را    تاقخودم 

که شاخ    یشود...دلتنگش بودم ..دلتنگ  داریپرت کردم تا مبادا ب

  ت یو رها  دیچسب  یم  تیگلو  خینا غافل ب  یو دُم نداشت وقت

 ....کرد ینم

***** 

 ی را هم جا  نیاز خواب برخواستم برزو رفته بود.ا  یوقت  صبح

چسبانده    خچالیکه به    یادداشتیداد و هم    یاش نشان م  یخال

  شب یحوصله ام کرد ..با وجود زبان تلخش د  ی بود..نبودنش ب

نبود..کالس داشتم و    ی کرده بودم..چاره ا  ی را در ارامش سپر

م   دیبا م   یآماده  تماس  مجدد  خودش  حتما   ی شدم 
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  دنم یو به محض د  دیکش  یانتظارم را م  اطیدر ح  لوفریگرفت..ن

 .. را استارت زد نش یماش

  لو؟یامروز ن یچرا دمغ-

 .. آمد رونی ب اطی همان دنده عقب از ح با

از    گهیشروع بشه ..د  ی آدم آهن  هی  دن یصبحِ آدم با د  یوقت-

 .. ستیبهتر ن نیا

  موت یصورتش زوم شد..ر  ی رو  یمتعجبانه و پر از سوال  نگاهم

 ...گاز گذاشت ی را رو شیرا فشار داد و پا 

که    دم یرو د  یبرادر جنابعال   اطی صبح موقع ورزش کردن تو ح-

 .. عصا قورت داده بود  ی مثل اون سر

شد..نکند باز بحثشان شده باشد!   یگشاد تر نم  نیاز ا  چشمانم

رُخش زل زده بودم .رد نگاهم را گرفت و    میطور به ن  نیهم

 ..کشاند ی اصل ابانیفرمان را به داخل خ
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 چ یبرادر شما ه  ن یگم؟ ا  ینگام نکن ..مگه دروغ م  ی طور  نیا-

  ی جمله    هی  ،نه ی لبخند  هی..نه    ستین  هیبق  هیشب   زشیچ

 ....هم یم ..اصال آدم آهنرفتار با خان هی،نه  یدرست و حساب 

 ...لب زدم یتصنع  یدستش کردم و با اخم  ی روانه  یمشت

 .....ادامه بدهزمیاصال خجالت نکش عز-

 د یرا پشت گردنم انداخت و با ناز خند  دستش

  ی شیچقدر با مزه م  ی د  یصورتت و حالت م  ی جور  نیا  یوقت-

 ...انجام بده   گهیبار د هی...جون من سویگ

نگفت   ی زی چ  گری..او هم د  دمینثارش کردم و خند  ی ا  وانهید

دادن کوتاه   حیتوض  کیدلم    یبه سکوت گذشت ول  یو فضا کم

 م یبرا  شی که هنوزم که هنوزه رفتار ها  ییخواست از برزو  یم

 ...نشده ی عاد

 [05.04.21 07:08] 

 ۱۰۲_پارت#
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که   یکن  یم  دای پ  ی کدام خواهر  یول  شیام سر جا  ی دلخور

برا برادرش ضعف نرود حت  ی دلش  که کم در    ی برادر  ی تک 

 ....حقش جفا نکرده

ا- کلمه   یواقع  ی به معنا  یحام  هی ....لوینبود ن  ی طور   نیبرزو 

تو خونه حضور داشت انگار زلزله    یشد..وقت  یبرام محسوب م 

گفت    یمادرم م  یاز بس که پر شور و نشاط بود ..گاه  ومدی  یم

 ی..نم  مینفس راحت بکش  هیتا از دستت    رونی دو ساعت برو ب

 ...هامون برگشت یدفعه ورق خوش  هیدونم چرا 

 ..شد لیبه سمتم متما یکم

  نداشتم ی بغض نکن ترو خدا...من منظور -

نکنم    نکهیا  ی برا بسته   کی ناراحتش  و  باز  را  چشمانم  دور 

 ...کردم 

بد  دیبا  یول- تعر  شویزندگ   اناتیروز جر  هی  ی قول   ف یواسم 

 ....یکن
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 ... میاونم چشم...فقط االن تند تر برو تا ال اقل به کالس برس-

 .. گاز گذاشت تا انتها فشار داد ی را رو  شیپا

 ....دختر ی حاال به کُشتنمون ند-

و سراپا گوش شده و    میبعد ما در کالس نشسته بود  یساعت

آخر درس   ی ....در واقع جلسه    میبه دهان دکتر چشم دوخت

 .... بود  ی تئور ی ها

با- قوت حساب   هی  دیخوب  ..م  یخدا  بگم  همتون  دونم    یبه 

تمام پروژه  یخستتون کرده ول ی دوره حساب نی فشرده بودن ا

 یکه بهش نقد وارد م   ییبود و اونجاها  یعال  تونی گروه  ی ها

 ... میشد رو هم تذکر داد

 ...خارج ساخت فشی از ک ی تازه کرد و برگه ا ینفس

 یکارگاه عمل   کی که شماها رو با    دهیخوب االن وقتش رس-

که هم حال و احوالتون عوض بشه و هم خودتون    میمحک بزن

کن اثبات  تصمدی رو  ه  م ی..با  از سمت    د یاسات   اتیاتخاذ شده 
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اطراف    ی به روستاها  دیپنج نفره با  ی شماها در قالب گروه ها

و هم   دیبد  گانی م خدمات راتا هم اونجا به مرد   دیر  یتهران م

 ی در آخر کار گزارش هر پرونده رو که هم شامل صحبت ها

است و    شانیمشاوره دادن شما به ا  ی طرف مقابل و هم نحوه  

  ر ی ..من و سا  دیدی م  لیتحو  ینقد و بررس  ی به استاد مربوطه برا

 ....میکن یم  یهمکارانم به عنوان استاد ناظر با شما همراه

 استاد؟ مشاوره آخه روستا؟ -

 ن یو انگار استاد اصال از ا  دیدلزده پرس  یرا مجد با حالت  نیا

 ....که بالفاصله جواب داد  امدیسوال خوشش ن 

جا انصراف بده    نیتونه از هم   ی ،م  ادیخواد ب  ینم  ی هر کس-

 ....رهی گ  یدوره بهش تعلق نم  انیپا  ی   نامه یگواه  گهی..البته د

  یحالش را گرفت چون گوش  یاستاد حساب  ی جمله    نیا  ظاهرا

و مشغول شد...استاد هم  برگه را باال گرفت    دیکش   رونیاش را ب

 ...شد رهی پر از سوال بودند خ یکه همگ یو روبه کالس



358 

 

مورد نظر نوشته شده که   ی گروه ها و روستا  یاسام   نجا یدر ا-

وا به  اتمام صحبتم  از  م  تیبعد  کن  یبرد  مالحظه  تا    د یزنم 

و مدت اقامت    د یآماده شدن فرصت دار  ی ...فقط سه روز برا

  هست؟ یسوال  ایشما در اونجا ده روزه...آ

در کالس به   یسر درگم  یداد کم  یدر کالس نشان م  همهمه

  ری من انقدر خوشحال بودم که وصف پذ  یخورد ول  یچشم م

فراتر از تصورم   ی زی چ  یواقع  ی مشاوره    کی  ی نباشد ..تجربه  

  ش ی ها محقق شود..حاال شهر و روستا  ی زود  نی زد که به ا  یم

کشاند و   کمیخودش را به نزد  لوفرینداشت...ن  تیچندان اهم 

 ...در گوشم پچ زد 

  م یفتیخدا کنه من و تو باهم ب-

 ...همن که از خدام -

 روستا  ادیمجد و عمرا ب ی دید-

  دوست داره بکنه ی به ما چه ..هر کار-
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  با خنده زمزمه کردم و

 ....هم چه بهتر ومدیاصال ن -

چرخاند  نایم  ی صدا  با سمتش  به  را  داشت   میسرمان  که 

 ...کوفت  یدستانش را به هم م  یزد و با خوشحال  یم  مانیصدا

 ...میگروه هیتو  یی..سه تا شهینم نیبچه ها بهتر از ا -

خواسته امان اجابت شده بود آن قدر    ی زود  نی به ا  نکهیا  فکر

..بعد   میرا بغل کرد  گریهمد  لوی زده امان کرد که با ن  جانیه

 .. لب زدم  نایشانه اش برداشتم و رو به م   ی سرم را از رو

  هستن؟ ایک  گهیدو نفر د-

 ...یاوشیمجد و س  ی اقا-

...آه از دیدو نفر خواب نیاسم ا دنی ام با شن یباد خوشحال تمام

از    یهم پوف  لویشد ..ن  یبدتر نم  نیاز ا  گرینهادم برخواست د

ادامه دار نبود ..دستم    اد یامان ز  ی..خوش  دیکش  یتیسر نارضا

 ...میآمد رونی ب یخداحافظ  کیو بلندم کرد و با  دی را کش
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ب- مجد  که  نخور...عمرا  شو  ا  اد یغصه  مورد  پسره    ن ی..در 

وجود داشته    یراه   دیهم برو با استاد حرف بزن ..شا  یاوشیس

 .. باشه

 ...گره خورده بود  نهیدر س نفسم

بگم؟ هان ؟بگم چون   ی...برم به استاد چلوفری ها ن  ی ساده ا-

خواستگار  شونیا من  خوشم  ی از  ازش  من  و    ادینمکرده 

همه با تو    نین اگه م  ی..اونوقت نم  گهی گروه د  هیتو    نشی،بذار

 ن یچن  ی حاال اومد  ی وفق بد  طیحرف زدم که خودت و با شرا

  ؟یکن  یم یدرخواست

 [05.04.21 07:34] 

 ۱۰۳_پارت#

 نا یفراموش کردم از م   یشده بود که حت  ریذهنم درگ  نقدریا

شده   یمیدانم چرا دلشوره طناب ضخ  ی نام روستا را بپرسم..نم

 نقدرینه ا  ی..هوا گرم بود ولچاندیپ  یرا م  میبود و اطراف گلو
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را در دستم جا به جا   فمیداشته باشم...ک  یکه من حس خفگ

 ..گفتم لوی کردم و رو به ن

 ی دیسع  ی خوب تو زودتر برو که مادرت منتظره..منم برم آقا-

 ..آورده دیبهم زنگ زده چند تا کتاب جد 

 ..میری خوب با هم م-

خاله   ی کم راه برم...بعدش هم مگه امشب خونه    هیخوام    یم-

 .. جون و معطل نکن س یبدو برو فرنگ د،یست یات دعوت ن

 ...بچه ها کرد و مظلومانه سر تکان داد هی را شب   صورتش

  تنهات بذارم  ادینمآخه دلم -

عصبان  یکم  یشینما با  و  دادم  هولش  جلو  سمت   ی تی به 

  لب زدم یساختگ

 ...کنه واسه من  ی ه خودشم لوس مدختر گنده ..چ  نمی برو بب-

.راهم را به سمت   میو از هم جدا شد  دیو گونه ام را بوس  دیخند

رساند   یم  مهیداشت خودش را به ن  وریانقالب کج کردم .شهر



362 

 

  ی صورتم م   ی هم چنان هوا گرم و سوزنده بود و عرق رو  یول

  م یگرفته امروز را مستق  میتصم  دیکردم خورش  ی نشاند .تصور م

..کالفگ بتابد  و    رهیبر حالم چ  یبه من   مان یآن پش  کیشد 

ول آمدن  از  ا  یشدم  فکر  ها  دیشا  نکهی با  در    دیجد  ی کتاب 

لحظه از ذهنم    کیرا ادامه دادم..  رمی روستا به دردم بخورد ،مس

شد و هم   یم  ی..هم رفع دلتنگ   رمیگذشت با مادر تماس بگ

زمان   .با  یم  ادم یگذر  م  دیرفت  هم  را  رفتنم  دادم    یخبر 

خارج کنم   فمیبغل ک  بیرا از ج  یکه خواستم گوش  نی..هم

 ی به کتفم زد .جور   یمحکم  ی تنه    یکس  هیصدم ثان  کی،در  

به زم از دستم رها شد   یاصابت کردم و گوش  نیکه محکم 

ا در آورد نشست و آه و ناله ام ر  می.درد در تمام استخوان ها

سوخت    ی.به نظرم کف هر دو دستم زخم شده بود از بس که م

و    ینوزده ساله بود گوش  ههجد  ی ...ان فرد که به نظرم پسر

  ز یچنگ زد و پا به فرار گذاشت ..انقدر همه چ  ن یرا از زم  فمیک

آوا  عیسر افتاد که شوکه شده بودم و  ام   ییاتفاق  از حنجره 
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 تم ی وضع  دنیشد با د  یرم رد مکه از کنا  یشد ..خانم  یبلند نم

  رند یاز چند عابر خواست آن دزد را بگ   ادیو با فر  دیبه دادم رس

داشت گونه ام   میچشم ها  یترس ول  ایدانم از درد بود    ی..نم

و با کمک همان خانم بلند شدم    یکرد ..به سخت  یم  ی اریرا آب

 ... از مغازه ها که بسته بود نشستم یک یپلکان  ی و رو

  نشکسته؟ تییدخترم؟جا یخوب-

تکان دادم ...بغض   ینف  ی را به چپ و راست و به نشانه    سرم

 ...د یرقص یم میگلو انیگردباد شده بود و م

  گرفتنش نکهیخوب خداروشکر...مثل ا-

پسر را مرد که اطراف ان   ی تعداد  انینگاهش را گرفتم و م   رد

که او را به باد کتک   دمیمجد را د  ی احاطه کرده بودند با ناباور

 ی شده بود ،خدا م  دا یگرفته بود ..از کجا دوباره سر و کله اش پ

دانست ..بلند شدم و لنگان لنگان خودم را به آن ها رساندم  
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ثان ه  نایقی  دمیرس  یم  رید  ی ا  هی..اگر  آن  با   کل یمجد 

 ..کشت ینوا را م یو تنومندش پسر ب ی ورزشکار

  مجد؟ ی مجد؟ آقا  ی اقا-

که آنجا بود لباسش    یاز مردان  یکی..دیشن  یرا نم  میصدا  اصال

توجهش    "خانم با شما کار داره  نیا"  نکهیو با گفتن ا  دی را کش

پسر کرد و به   ی نثار پهلو  گرید  ی را به سمتم جلب کرد..لگد

 ...سمتم برگشت

 .رو  چارهیب دی ؟کشت دیکن یچکار م  دیدار-

اش را پاک کرد و نفس    یشانیپ   ی رو  ی پشت دست عرق ها  با

 ... گفت دهیبر ییزنان و با صدا

نامرد؟ آقا زنگ   نیچکار کرد ا ی دیاست؟ مگه ند چارهیب نیا-

 ...ادیب س یبزن پل
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هم    یکرد ..گاه  یافتاده بود و با التماس نگاهم م  هیبه گر  پسر

 ی زی به نظرم سنش از آن چگفت .  یم  دیترو خدا خانم زنگ نزن

  کردم هم کمتر بود یکه فکر م

 ... گم یخفه شو بهت م-

  دمی و به سمتش توپ  اوردمین طاقت

  ندارم ازش یتی..من شکا دیگم ولش کن یمگه نم -

 ...دیشد و بدجور غر کیقدم به سمتم نزد کی

  مگه دست خودته؟ -

  نگاهش کردم تخس 

  ؟ ه یپس دست ک -

 [05.04.21 07:59] 

 ۱۰۴_پارت#
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اش داشت در   یبرزخ  ی   افهیو ق   دیساب  یهم م  ی به رو  دندان

 نگاه گرفتم و رو به پسر تشر زدم  عیکاشت..سر  یدلم ترس م

.. 

...ام- برو  ا  گهید  دوارمیپاشو  سَرت    نیهوس  به  کارها  جور 

 ....نزنه

  برداشتم نی زم  ی را از رو فمیشدم و ک  خم

 ....گم برو یمگه نم-

هم قرض گرفت و با سرعت نور از    گر ید  ی پا داشت و دو پا  دو

که خورده بتواند    یکردم با آن همه کتک  یما دور شد..باور نم

از جلو  نیا محو شود.ول  دید  ی طور  ا  دهیترس  یما  و   نیبود 

 ی زی چ  گریمردها که ظاهرا د  ری شک  موثر بود....سا  یترس ب

  نش ی خشمگ  اهمتفرق شدند ..نگ  یکی  یکی  دندی تماشا ند  ی برا

  ی شعله م   نیآتش  ی صورتم کرد .چشمانش مثل دو گو  خ یرا م

 ی کردم نسبت به او ب  ی..مانتو و شلوارم را تکاندم و سعدیکش

 ... توجه باشم
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 نجا؟ یا  ی ایها که هفت روز هفته م  یکتابفروش  نیداره ا  یچ-

 ابون؟ی خ  نیتو ا  یفتیساعت روز تنها راه ب   نیگه اصال ا  یم  یک

  هان؟

 ن ییمن تع  ی برا  ی ..به چه حقاوردمیبلندش را تاب ن  ی صدا  تن

 .. کرد؟ جسور به سمتش برگشتم یم فیتکل

کارهام دخالت    هیفکر کنم  - تو  ندارم  بودم دوست  بار گفته 

  گه ید  یسرگرم  هیبهتره    دیکاری ب   نقدریاگه ا  ..نگفته بودم؟دیکن

 ...دیکن  دایواسه خودتون پ 

هم فشرد و انگشتش را مقابل   ی رو  ضی را پر غ  شیها  دندان

 ..چشمانم تکان داد

مثل   یدنبال آدم  ادیو نه خوشم م  کارمیخانم ..من...نه ب  نیبب-

هست که به برادرت   یقول رفاقت  هیتو باشم..همش به خاطر  

  فهم شد؟ ریدادم ،االنم مجبورم عمل کنم ..ش
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باز خودم را از   ی به عقب رفتم ول  یو کم  دمی لحنش ترس  از

اش کنم    یخواست عصبان  یبدجور دلم م.  نداختمی تک و تا ن

  م ی را در تن صدا  میانرژ  ی تا دست از سرم بردارد ..پس ته مانده  

 ... ختمیر

گم   یو م  دمیخوب..من آمار امروز و خودم به برادرم م  یلیخ-

 ... من صرف نظر کنه ی از استخدام شما برا

حرف ها   نیبشر پر رو تر از ا  نی ا  یکه بروم ول  دمی را کش  راهم 

 .... بود که طعنه ام سبب شود دست بردارد

 ....بهت شک داره نقدریکه ا ی کرد ی حتما کار-

دانست برزو    یدم ..خدا مجگرم سوخت اغراق نکر  میبگو  اگر

رحمانه قضاوتم    یطور ب  نیبه او گفته بود که ا  ییها  زیچه چ

را به سمتش برگرداندم    میحد و حصر رو  یب  یت یکرد...با عصبان 

رفته را بازگشتم ..متوجه حال بَدم شد و پوزخند   ی و قدم ها

 ...زد
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 ...هم روش گهیبار د هی.. ی بار زد  هینداره ..شما که  یبیع-

 ... اشاره به صورتش کرد و

و   ستم یشرم و خجالت توامان باعث شد همان جا با  احساس

کنم ..هنوز که هنوز بود با فکر آن روز دستم  را گم  میدست و پا

....خودش از اوردیب  میخواست به رو  یشد ..دلم نم  یمور مور م

 ...وارد شد زی در مسالمت آم 

خرم و واست   ی..خودم م کتاب هاتو بده به من  دیخر  ستیل-

 ...رسونمت یم میاون سمته..بر نمی..االنم ماشارمشیم

  م یبار بر سرعت قدم ها  نیحرف مجدد راه افتادم و اتفاقا ا  یب

 ....افزودم ..تند و با حرص خودش را مقابلم انداخت

لجباز - جواب    ی چه  من  خداشون هست  از  دختر....همه  تو 

سالمشون رو فقط بدم ..حاال اونوقت دو ساعته دارم با تو چونه 

 ... زنم یم
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را به جلو شوت   ش یپا  ی و سنگ جلو  دیکش  یبلند و عصب  یپوف

نترس گذشت،  فکرم  دارش   هی  د یکرد...از  مارک  کفش  موقع 

تا انتها  سرم را    ی....از فکر خودم خنده ام گرفت ولفتدیخش ب

ج  نییپا .از  نشود  متوجه  تا  ج  بیدادم  تلفن    نشیشلوار 

 ... و هم زمان گفت دیکش رونیهمراهم را ب

 ....ی ریبگ یتون یکه م  نوی...اایب-

حبس    نهی .تازه توانستم نفس در سقهر گونه رفت..  ی با حالت  و

ربع ساعت انگار چند روز طول    نیشده ام را آزاد کنم ..کل ا

 یبه گوش  یبود..نگاه  نیکه سخت و سنگ  نقدریبود ا  دهیکش

آن شکسته بود و    ی لبه    یام انداختم ..خوشبختانه فقط کم

دست داده    از   د ی خر  ی ام را برا  زهی صفحه اش ...انگ  ی قاب رو

گرفتم و خودم را به خانه رساندم    نیاز همان جا ماشبودم .

  کی کرد ..با خوردن    ی م  تمیشده بود و اذ  زخم  یحساب  می..پا

...دلم م  ی خودم را رو  ی مسکن قو انداختم  خواست   یتخت 
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ها  پنجره  که   ی تمام  را  آن سمتش  ببندم خصوصا  را  ذهنم 

 ...کرد یمجد در آن گردش م نایس

 [06.04.21 06:46] 

 ۱۰۵_پارت#

  ی مورد نظر م  ی عازم روستا  دی و ما با  دیروز جمعه رس  سرانجام 

 یلیخ  لوفریبودم نامش اِفجه هست..ن  دهیکه حاال فهم  میشد

با پدر و    یبار در کودک  ک یگفت    یکرد و م  یم   فیاز آنجا تعر

شمال    ی لومتریک  یکه در س  ییمادرش به آنجا رفته ..روستا

کرده بودم    تکه در موردش در ن  یشرق تهران بود و با سرچ

بب  شتری،ب زودتر  کل  سی ..فرنگنمشیمشتاق شدم که   ی جون 

 یم  یدر چمدان گذاشته بود و اظهار نگران  مانیبرا  یخوردن

..خودش هم   میمراقب خودمان باش   شه یاز هم  شتر یکرد که ب

ا پ   نیدر  و  نماند  خانه  داشت  قصد  خواهرش    شی مدت 

انتظارمان    ی ون سبز رنگ جلو  کیبرود...  ی م  رادر دانشگاه 

صبح حرکت کند ..به محض   ۹بود راس ساعت  و قرار    دیکش



372 

 

که زودتر از ما دو نفر آمده    دمی را د  یاوشیو س  نایسوار شدن م

سالم   کیو با    می را به دست راننده داد  لمانیبودند ..ما هم وسا

پرس احوال  متوجه شدم   میکوتاه سوار شد  یو  که  ..ان طور 

خودش   یشخص  نیبا ماش   گر یاستاد همراهمان تا دو ساعت د

بود،   امدهیگذشت و مجد هنوز ن  ۹آمد و چون ساعت از    یم

کردن بود؛در   فی سره در حال تعر  کی  نایراننده حرکت کرد...م

  ی برغان م  ی گفت که به روستا  یمورد دو تا از دوستانش م

کرد که به نظرم    ییقدر خود ستاروند ...در مورد خودش هم ان

ضد    ی هم گاه  لو یاز خود مچکر است...البته ن  ی تا حد  د یرس

تنها   یآمد ..من ول  یاز خجالتش در م  یزد و حساب  یحال م

 ر ی کردم ..در تمام طول مس  یدنبالشان م  یلبخند معمول  کیبا  

راه    ینیریش  نی کردم و هم  یرا حس م   یاوشی س  نینگاه سنگ

توجه به او و    ی کردم ب  یسع  ی کرد ول  یتلخ م  یکم  م یرا برا

  ر ی نمود از مس  یتابلو م  یکم  یتازگ که به    شیعکس العمل ها 

و سرسبزش لذت ببرم...انقدر قشنگ بود   یکوهستان  ی جاده  
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لحظه هم تصور    کیکرد..  یمجسم م  میکه خود بهشت را برا

 نیبه ا  ی شمال باز هم جاده ا  ی از جاده ها  ریکردم به غ  ینم

بب  یقشنگ  یدر جاده ها   ی..برزو عاشق رانندگ   نمیو طراوت 

را نا غافل به زبان آوردم و کنار گوش    کرمبود..ف  ی نیچن  نیا

 ...گفتم لوین

خال  ی جا- رانندگ..یداداشم  عشق  ا  یفقط  جاده    نیتو  جور 

 ....هاست

 نازک کرد  یپشت چشم میبرا

  االن میو کم دار   ی.....فقط همون آدم آهنشششیییه-

 ....ها یکن ی..ولشم نمی لقب و بهش چسبوند  نیا گهید-

 ..و باز به طعنه گفت  د یصدا خند پر

 .....،داداش تو دست اونم از پشت بسته یقربون آدم آهن -

نتوانستم در جوابش چ  ی و صدا  نیتوقف ماش  با   ی زیراننده 

 ....میبگو
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رس- تحو  لیوسا  نییپا  دیی..بفرمامیدیخوب  رو   ل یهاتون 

 ....رسن یهم م ی بدم....االن خود دکتر باقر

 [06.04.21 07:05] 

 ۱۰۶_پارت#

کاش دکتر    ی افسوس خوردم که ا  ی اسم دکتر باقر  دنیشن  با

ا  ی دیحم بود...هر چند  افتاده  ما  لحاظ   شونیبا گروه  از  هم 

سرآمد بودند و اتفاقا خوش خنده بودن    ی اخالق و خوش رفتار

بذله گو دانشگ  شانیها  ییو  ادر  بود..با    ر ی مس  نکهیاه سرآمد 

تا   میبه کمرمان داد  یکش و قوس  ینبود ول  ی آنچنان طوالن

 ... راه در برود ..راننده مزاح کرد و گفت  یخستگ

 ...د یکن فیک دیتون یتا م السهیپر از باغ گ نجایا-

 ...بچه گانه ذوق کرد نایم

  السمیمن عاشق گ ی وا-
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راننده در مورد باغ   ی آقا  حات یحرف ها و توض   نیهم   مشغول

هم به جمعمان   ی که دکتر باقر  م یاطراف بود  نی ا  ی ها  نیو زم 

..د گفت  خوشامد  و  شد  لباس   کیدر    دنشیاضافه  دست 

جالب و   مانیبرا  یشگیهم  ی و بدون کت و شلوار ها  یمعمول

 یرا نشانمان داد و پشت سرش به آرام  ریزد ..مس  یمفرح م

ا  میافتاد  هرا دلنش  ییایرو  نجا ی ..انقدر  نم   ن یو  دلم   ی بود که 

ها    کیخواست   خانه  تمام  ..سقف  بردارم  ازش  لحظه چشم 

و قرمز    ی سبز و قهوه ا  ی از آن ها رنگ ها  یبود و بعض  یربانیش

  ی محل  یافزود ..گاه  یم  شیاز ب  شیاش ب  ییبا یبودند که بر ز

کردند و   یم  کی و خالصانه با ما سالم و عل   میدی د  یها را م

 ی م  گریکدیمتعجبانه وجود ما را با دست نشان    گرید  یبعض

کوچک    طیمح  کی در    بهیدادند ..به هر حال وجود چند فرد غر

..هر داشته باشد   یرا در پ  ییتواند سوال ها  یم   شهیآشنا هم 

پ از چند روز  استاد گفت که  شده و   یاطالع رسان  شی چند 

ا  کیآمدن    انی در جر  تیاکثر به  از تهران    نجا یگروه مشاور 
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زودتر از موعد    ی خوشحال کننده بود که عده ا  یتند و حتهس

کردند..از   یسیگرفتن وقت مشاوره نام نو  ی به  شورا رفتند و برا

صبرانه منتظر    ی کرد و ب  یاندازه قلبم تاالپ و تلوپ م  یشعف ب

  یدست و پا م  االتمیرنگارنگم در خ   ی اهایفردا بودم ..غرق رو

 دم یشن   یها را هم نم  استاد  با بچه   ی ها  حبت ص   ی زدم و گاه

حباب   اریاخت  یسرخوشش به گوشم خورد ب   ی آوا   یوقت  ی..ول

 ده یدرست شن   می اطرافم را ترکاندم تا مطمئن شوم گوش ها

 ...اند

 ...سالم استاد-

ذوق    نای متوجه آمدنش شده بودند و به نظرم م  یهمگ  حاال

 ...بود شهیزده تر از هم 

..شما هم- به جناب مجد کوچک  ماش  شهیبه    ی شخص   نیبا 

  ؟یکن یخودت تردد م 
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اهم  ی   هیکنا  به خنده    تی استاد   با  و   ی مسخره    ی نداد 

  دمش یند  سیدر سرو  یاش دستش را فشرد ..وقت  یشگیهم

ده روز را خدا کمکم کرده و از دستش    نیگمان کردم حد اقل ا

..ا  یخالص م ن  نیا  نکهیشوم    امده یسفر کسر شانش بوده و 

سرم به   ی ابر باال  ی ام مانند تکه ها  یآسودگ  ی ایحاال رو  یول

 .... رفت یپرواز در آمده بود و آرام آرام به آسمان م

 [07.04.21 07:07] 

 ۱۰۷_پارت#

..همان که قرار بود  میمورد نظر رفت   ی همراه استاد به خانه    به

  ی دو طبقه    ی ده روز محل سکونتمان باشد..خانه    نیا  ی برا

ع  ییروستا در  م  یسادگ   نیکه  دل  در  بدجور    ی اش 

حال کوچک   کیباال    ی دادند که طبقه    حینشست..استاد توض

دو اتاق هست و    نییخانم هاست و پا  ی اتاق دارد و برا  کیو  

طعنه رو به مجد    یو سپس با لبخند و البته کم  ونیآقا  ی برا

 ...کرد و دستش را پشت شانه او گذاشت و هم زمان اضافه کرد
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س- پور  نایالبته  کنار  ایو  اتاق  و  هستند  اتاق  واسه    شی هم 

شما باشم ...البته    ش یهست که من قراره شب رو پ   ییوقتها

به   نجایا  یمحل  ی شورا   سی نکته رو هم بگم که به لطف رئ  نیا

باش  یتعداد همگ ..فضا بزرگ و   دی تخت گذاشتند که راحت 

قطب    نجا ی..ادیکن   یدونم احساس ناراحت  یم  د یدل بازه و بع

م  ی گردشگر راحت  شهیمحسوب  به  امکانات  تمام  سهل   یو 

هم معموال ساالنه چند بار    یاقامت  ی خونه    نیالوصول است ...ا

هم    نجا یا  کی..نزدرهی گ  یقرار م  یآموزش  ی گروه ها  ار ی در اخت

 یی غذا  ی شده و زحمت وعده ها  هیمستقل ته  ی آشپزخونه ا

 .. کشه یما رو م

به سمت    میکن  یم  ش یچنان تماشادر سکوت هم   د ید  یوقت

 ..همان خانه اشاره داد

بر- بهتره  کن  یکم  دیخوب  ناهار صداتون    ی ..برادیاستراحت 

واسه    یم اتفاقا  و  برنامه    ی زنم  از ظهر هم   یا  ژهیو  ی بعد 

 ....خواهم داد  حی که به وقتش توض  دمیتدارک د
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داشت و    بیبُرد ش  یکه ما را به سمت باال م  یچوب  ی ها  پله

 ...را در آورد  نایم ی صدا ی اول کار  نیهم

باشه    ی طور  نی کردم ا  یچقدر وحشتناکه ..اصال فکر نم  ی وا-

 یی..سه تامیبخواب  نجایا  دیده شب با  یعنیبودم....  ومدهی..کاش ن

  باهم؟

 ..جوابش را با خنده داد  لوفرین

با هتل پنج   هیترک  ی بر  ی خوا  یم   ی جون ..نکنه فکر کرد  نایم-

 .... ستاره

کرد و دلخور نگاهش را به سقف دوخت که   یحرفش اخم   به

 ... انداخت  یتار و پود م  ادیآدم را 

  د ی چالش جد  هی..  زهی انگ  جانیجالب و ه   یلیاز نظر من خ  یول-

 ... میخودمون رو باهاش وفق بد دیکه با

ب  میها  لباس از چمدان  آو   دمیکش  رونیرا  تا   زانشیو  کردم 

 ..چروک نشوند و ادامه دادم



380 

 

 دیو پر دود و دم ...اتفاقا با  ینیشهر نش  یهمش زندگ  هیچ-

  ی ...حاال هم به جا  میببر  نجای ا  عتیاستفاده رو از طب   تینها

 لم یتا من وسا  دی حرف ها تخت و کمد هاتون رو معلوم کن  نیا

 .. نمیرو بچ 

 ...گفت  ی و بلند دهی کش شی ا نایم

 ....سویگ ی دار ی چه دل خجسته ا-

 .. تخت نشست و گفت نیتر ی گوشه ا ی رو

خواد فقط دوش    یکنم ..االنم دلم م  یو انتخاب م  نیمن هم -

 ... رمیبگ

گذاشت که   یپا به همان حال کوچکاش را برداشت و  حوله

را از تن جدا   شیمانتو  لوی..ن  میبدو ورود از کنارش گذشته بود

 ...رفته زمزمه وار گفت  نایراحت شد که م  الشیخ  یکرد و وقت

 ....نایفقط خدا به دادمون برسه با م-

 ...گفتم
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 ی ..اگه بود جمعمون جمع بود و حساب  هیخال   ایرو  ی چقدر جا-

 ...میشد یاز دستش شاد م

و شماره اش را گرفت   دیکش  رونیاش را ب  یگوش  عیسر  لوفرین

ما را خنداند   نقدریبا او واقعا شادِمان کرد و ا  ی ر ی...تماس تصو

  ی اوش یبود س  دهیفهم  ی..خصوصا وقتمیکه جان حرکت نداشت

شوخ هستند  ما  با  مجد  م  یم  یو  سرمان  به  سر  و   ی کرد 

بار با   رها و ه  یگذاشت ..اسمشان را گذاشته بود خروس جنگ 

 یبه کار م  یهستند لفظ و اصطالحات  نییپا  نی هم  نکهیرار اتک

 د یجد  ی ها  طنتی..ش  رمی شد لبم را گاز  بگ  یبُرد که باعث م 

را قطع   یهمان وقت گوش  دیشناختمش شا  یکرد و اگر نم   یم

با محسن حساب  یم نامزد کردنش  ...ظاهرا  به   یکردم  راه  از 

 ....دَرَش کرده بود

 [07.04.21 07:23] 

 ۱۰۸_پارت#
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بلندگو  ی صدا از  که  رو  ی اذان  شد..با  بلند  روستا   ا یمسجد 

از    یکی..دکتر با    میآمد  نییو آماده شده، پا  میکرد   یخداحافظ

..ما را که د  یاهال از آن مرد عذر    دیدر حال گفت و گو بود 

 ..کرد و با لبخند سمتمان امد یخواه

  اومده خانم ها؟ شیپ یمشکل-

  ی برا  میریاجازه بگ  مینه استاد...فقط اگه اشکال نداره خواست-

 ...میخوندن نماز به مسجد بر

 ...به اطراف انداخت یو نگاه دی به صورتش کش یدست

هستم و    یبچه ها من منتظر کس  دی....ببخشیهم عال   یلیخ -

و   رهیاتفاقا داره اونجا م  ایپور  یکنم ول   تونیتونم همراه  ینم

 ...دیباهم باش یبهتره همگ

خواستم لب به اعتراض وا کنم ..او را صدا زد و با ما همراهش   تا

...هر چند برق چشمان س از خوشحال  یاوشیساخت    ی نشان 

ول تازگ   ی اخم ها  یداشت  به  آمده    رونیب  یدر هَم مجد که 
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پا  گرید  یتیبود،هم، حکا داشتم که  واهمه   ی بود...دروغ چرا 

مانع    ش یدروغ ها  انبا هم  یبه نوع  ایباز کند و    نجایبرزو را به ا

را کند تر کردم تا فاصله    میشود....قدم ها  نجایادامه دادنم در ا 

س با  گوش   شتر یب  یاوش یامان  کنار  را  سرم  آرام  بعد  و  شود 

 .... بردم لوفرین

  زنگ بزنه به برزو آمار بده کنه واسم..االنه که  ریخدا به خ-

  جوابم را داد یهم به همان آرام او

  عاقل باشه دیگم برادر خودت با یم  نیواسه هم-

 کنه  ی زیآبرور  نجایا  ادیکنه ..پاشه ب  کشیوقت تحر  هینکنه  -

... 

 ...درشت کرد میرا برا شی ها چشم

خدا واسش    یها؟ ول   یکن  یفکر م  ییها  زیتو هم به چه چ-

کنم   یرو نم  مونیبار مراعات دوست  نیو گرنه ا  ادینخواد که ب

 ....ارم یو حالش و جا م 
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 ....ی چقدر هم که تا االن مراعات کرد-

 ..ما را به خود آورد ی اوشیس ی صدا

 ....مونم یجا منتظرتون م  نی...بعد از نماز همدیببخش-

 ..به من انداخت و بعد لب زد  ینگاه مین لوین

نش- معطل  کش  دیشا.   دیشما  طول  ما  دعا   م یخواست  دی کار 

 ... میبخون

حرف را از کجا آورده بود...هم خنده   نیدفعه ا  هینبود    معلوم

چرخاندم تا مشخص نشود    یسرم را م  د یام گرفته بود و هم با

 ...اوست چاندنی قصدمان پ

 ... مونم یمنتظر م...من ی ریخانم ام ستیمهم ن-

 ... به سمت قسمت مردان رفت و

 ی ..به مجد که حرجسویگ  دمیند  ی ا  لهیپ  نیتو عمرم آدم به ا-

ا  یول  ستین تو کار  ...ش  یم  یکی  نیآدم  گه   یم  طونهیمونه 
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 ش یسر  گهیول کن د  ادیبهش بگم بابا ما از تو خوشمون نم

.... 

 ... دمیو دستش را کش  دمیخند

 .... شهیشو که االن نماز شروع م طونهیش  الیخ یفعال ب-

 [08.04.21 09:05] 

 ۱۰۹_پارت#

شده   دهیناهار چ  زیم  وانشیقسمت ا  م،دریبه خانه برگشت  یوقت

مجد   ی خصمانه    ی منتظر ما بودند..متوجه نگاه ها  یبود و همگ

کردم   ینم دایکارش پ  ی برا یل یواقعا دل  یبودم ول یاوشیبه س

با هم غذا   یطور بود که هر وعده را همگ  نیبرنامه ا  نکهی..از ا

مقابلم   قینکه مجد دقیکرد خصوصا ا  یمعذبم م  یکم  میبخور

 نا یزد ..م  یابروانش هنوز تنگ تنگ م  نینشسته بود و گره ب

کم و کاست   یرا ب   شیراحت بود..غذا  ی از آن دختر ها  یول

استاد و    ی توجه به رابطه    یب  ی و گاه  دیخند  ی خورد و م  یم

آشپزخانه    ی کرد..بچه ها  یم  ی شوخ  ی ا دکتر باقرب  ی شاگرد
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برا پر  شکم  د  مانیمرغ  م یتدارک  الحق  و  بودند  به    ز یده 

ما    ده ی چ  یآراستگ از  استاد  ناهار  خوردن  از  بود..بعد  شده 

کم کن  یخواست  ساعت    م یاستراحت  راس  ظهر   ۶و  از  بعد 

شو  ن ییپا  ز،ی سوپرا  ی برا برامیجمع  را  خودمان   ی ...امروز 

فردا به   ی و به نحو  میخو کن  دیجد  طیگذاشته بود تا با مح

ا  یطور رسم ا  یروستا آغاز م  نیکار ما در  به    ی شد...عالقه 

..کم نداشتم  ظهر  از  بعد  فرنگ  یخواب  و  مادر  جون   سیبا 

گذشت   یمعمول  ی وقت به صحبت ها  ی   هیو بق  میصحبت کرد

خورد بلند   یاش زنگ م  یگوش  یداشت ...وقت  ی بد  ناعادتی..م

که فکر   ی ..جور  د یخند  یزد و پر صدا م  یبلند با تلفن حرف م

ن که خوب بود، کل روستا از مکالمه  یی پا  ی کنم استاد و پسر ها

او   ..به  آگاه شدند  از دستم    کی اش  که  دادم  دوستانه  تذکر 

د شد..حرف  م  ی نم  ی گریدلخور  مطرح  هم  باز  ...اگر   ی ماند 

شد...ده   ی مدت از من مکدر م  ن یشک خاطرش در ا  یکردم ..ب

 .....شد تحملش کرد ینبود م ی زی روز چ
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*** 

ام را تن زدم..چون قرار به گردش و   یصورت  ی آرامش مانتو   با

  ی ارغوان  زیر  ی را که گل ها  میساتن سورمه ا  ی بود،روسر   حیتفر

ن  دم یداشت ،پوش تازگ  لوفری.با    ک یو    میرفته بود  دی خر  یبه 

و   ی مربع شکل سورمه ا  ی سپورت که خانه هاجفت کفش ا

،ع  یصورت کرد  نیداشت  انتخاب  ست   میهم  اصطالح  به  تا 

 ی سنت  ی ..به قول خودش امروز،همان روز بود...کوله ها  میکن

انداخت  دوش  به  هم  احت   میامان  با  پا  اطیو  ها  پله    ن ییاز 

از ما ممیامد بالطبع آماده شدنش    نا ی..قبل  آمده بود و چون 

 یاز دو ساعت قبل جلو  دیکش  یتر از حد معمول طول م  ادیز

  نکه یبود ..مثل ا  جد نشسته بود ..استاد در حال صدا زدن م   نهیآ

 ....کرد یداشت معطلمان م یحساب

تو   یپسر...خوبه حاال خانم ها حاضر شدن ول  گهید  ایب  نایس-

 ....نه
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 ی شرت کوتاه نارنج  یامدند..ت  رونیمکافات بآقا با هزار    باالخره

انقدر کوتاه و تنگ بود که   شی ها  نیبود و آست  دهیپوشرنگ 

 ن یگذاشت..شلوارش ج  یم  شی به نما  یرا به خوب  شیبازوها

را بست و بعدش به   شیها  یبود ..خم شد و بند کتون  یخی

خجالت    ی اش و مثال به نشانه    یشانی پ  ی مسخره دستش را رو

 ..و در گوشم پچ زد دیخند لوی..ن دیکش

 .....شد انیمجد نما ی ..رخ آقای زیچه عصر دل انگ-

کند و   ینگاهمان م  نایچشم و ابرو به او فهماندم م  ی اشاره    با

کرد  ی از مجد دفاع م  ی ادیها ز  ی بهتر است ساکت باشد..تازگ

 ...مزد و مواجبش  یب لی و شده بود وک

  ا ی..پورانیداره...خانم ها با من ب  ن یماش  نا یخوب حاال که س-

 ...اد یب  نایهم با س

 ...اش دوباره شروع شده بود ی باز دلقک

 ... ارمیتونم خانم ها رو ب ی..من مستاین یاستاد مشکل-
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..و    دیمجد کش   ی کرد و دستش را به شانه    ی خنده ا  استاد

 .. کرد بشی آرام و کوتاه نص   ی چند ضربه 

 ...نکن طنتیش نقدریبرو پسر جون..برو ا-

 [08.04.21 09:25] 

 ۱۱۰_پارت#

ن  یصندل  نایم و  من  و  کرد  اشغال  را  عقب   لوفریجلو 

نممینشست هم  ا  ستیچ  زشی سوپرا  میدانست   ی..هنوز    ن یو 

ربع   یکرد ..بعد از گذشت مسافت  یرفتن را دو برابر م  جانیه

 م یشد  ادهیپ   تشی به تبع  یرا نگه داشت و همگ  ن یساعته ماش

رو وس  کی  مانی..روبه  نامش    عی دشت  گفت  اسناد  که  بود 

اهال  "جیدشت هو" در گذشته  .چون  ا  ی است    ج یهو  نجا یدر 

بودند...دشت    دهیبرگز  شی نام را برا  نیکاشتند ا  یم  ی ادیز  ی ها

قرار داشت و در اطرافش باغ   ی ار ی بس  ی در ارتفاعات  کوه ها

تکه سنگ    کیقرار داشتند ..استاد به سمت    ییبایز  اریبس  ی ها

 ی و آن نشست..از ما هم خواست هر کدام ر  ی بزرگ رفت و رو 
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  ی م   افتیدر آنجا    ی از آن مدل سنگ ها که اتفاقا تعداد  یکی

 ...مینیشد،بنش

 ...میانداز داشت ر یکاش ز فهیکث  یلیخ نجایاستاد ا ی وا-

زند  نیبش- طبی خانم  نبا  عتی..تو  ا  دیکه    زا ی چ  نیدنبال 

ازش استفاده   یو دست نخورده و اصل  ی همون طور  دیگشت..با

و   دمیدر مورد فردا بهتون م  حاتی توض  ی سر  ک یکرد ...من  

  حظ و بهره   نجایرو از مناظر بکر ا  یساعت  کیتا    دیبعدش آزاد

 ...دیببر

نازک   تکه با دست   ش یپا  نییپا  یچوب  را  آن  که  بود  افتاده 

 ..کرد  ی برداشت و با او باز

 شه یشما شروع م  ی صبح کار مشاوره    ۹خوب فردا ساعت  -

بهدار اخت  نجایا  ی ..در  در  رو  اتاق  تا   ارمونی دو  گذاشتند 

  د یبا شما صحبت کنند ..دقت کن  ی به طور راحت تر  نیمراجع

....اول خوب به حرف هاشون دیکن   یوجه قضاوتشون نم  چیبه ه
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و سپس راه کار مناسب هر فرد رو به صورت    دید  یگوش م

تا بازخوردش    دی د  یآن هم به طور موقت بهش ارائه م  شنهادیپ

شغل    نیکنم تو ا  یم  دیسه روز به شما اعالم کنه ..تاک  یرو ط

باشه تا فرد    ی طور  دی و نگاهتون با  دیسراپا گوش باش  دیشما با

 ... کنه  دایو اعتماد رو به شما پ  نانیحس اطم 

 ... رها ساخت  نیزم   ی تازه کرد و چوب را همان جا رو  ینفس

و گزارش  کارتون رو من    جهیو نت  دیفردا دو به دو با هم هست-

ساعت   روز  در  ۸هر  حتما  یم  افت یشب    ی صدا  کنم..حتما 

  ن یتا من بشنوم و هم  دیکن  یمراجع و خودتون رو ضبط م

به نظرتون   ی .. اگر راهکاردیکن  یهم م  ی بردار  ادداشتیطور  

  ت ی لچون تا دو روز با هم مسئو  دیاز همکارتون بپرس  دینرس

از شما دو نفر مشاوره    یکی..هر روز    دیمشاوره رو به عهده دار

..در واقع م  یم  ر ییتغ  ی و روز سوم هم گروه  دهیم   زان ی کنه 

خواهد   دهیو چه با همکار هم سنج  طیشما چه بامح   ی سازگار
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..گاه اتاق هاتون سر م  یشد  کار کردن    ی زنم و نحوه    یبه 

 ....شما رو مشاهده خواهم کرد

 ....ستادیسرم ا ی بلند شد و باال سپس

هم با   نایو م  لوفریناتاق همکارند ..  کیدر    ایو پور  سویفردا گ-

 ....دیکن  یچکار م  نمیبب.  گهیهمد

حال   مجد در  و  بلند شد  کنترل شده    یم  یسع  کهیهم  کرد 

 .. حرف بزند لب زد

  ام ی استاد؟نکنه نخود  یچپس من -

حرف  نیا- با   ی ...براهیچه  فردا  ..و  دارم  برنامه  هم  تو 

 ... ی ری آمار بگ ی سر هی..قراره واسم یخودم

به خنده افتد و نجوا    لوفریبود تا ن  یآمار کاف  ی کلمه    نیهم

 ..کند

 .. آدم دست به آمار دادنش خوبه نیا دهی استاد هم فهم-
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زدم ..به گمانم مجد متوجه شده    شیبه پهلو  یآرام  ی   ضربه

 ...کرد یبا چشم غره نگاهمان م نقدریبود که ا

 [09.04.21 09:03] 

 ۱۱۱_پارت#

بود که از    نیاش نشان از ا  یشان یابرو ها و پ  دن یچ یهم پ   در

در واقع   یرسد...ول  یبه نظر نم  یراض  هیاول  ی انتخاب ها   نیا

  ی فرق  یاوشیمن هم خوشحال نبودم ...بودن چه با او و چه با س

..استاد به ما لقب    میبود  ریناگز  یبود..ول  ندیکرد و ناخوشا  ینم

نبود و کاش آن دو    ی بازگونه بچه    چیه   ی همکار داد؛پس جا

کردند ..بعد از اتمام صحبت ها من و    یرا درک م  نینفر هم ا

 یساکت و آرامبخش   ی ..فضامی شروع به قدم زدن کرد  لوفرین

کرد   یم لیپرنده ها حال خوشمان را تکم ی صدا یبود و گاه

بود..ا استاد  با  کامال  غافلگ   کی   نجای..حق  کننده   ر یمکان 

م در   زیر  ی هاگل    ی شد..تعداد  یمحسوب  زرد  و  بنفش 

و همراهمان به    مین یدادم بچ  شنهادی پ  لویبود که به ن  رمانیمس
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کار دو برابر شود ،با   جانیه  نکهیا  ی ..قبول کرد..برامیاتاق ببر

  شتر یاز گل ها ب  یسهم چه کس  مینی بب  میهم مسابقه گذاشت

شده    ده یچ  ی گذاشتم و گل ها  یسر به سرش م  یاست ..گاه

کرد ..انقدر   یو دنبالم م  دیخند  یزدم..او هم م  یاش را قاپ م

 ی هم از کس  نقطهک ی  یحت  گریکه د  میاز بچه ها دور شده بود

  ن یاول  ِیادگاری  ی تا بماند برا  می هم عکس گرفت  ینبود ..کل  دا یپ

بود و   نایزنگ خورد .مام    یمسافرت کوتاه دو نفره امان...گوش

ما خواست سر ر.  میبرگرد  عیاز  برگشت  وقت  نظرم   ده یسبه 

مجد از استاد خواست تا   میشو  نیسوار ماش  نکهیبود...قبل از ا

برو برگرد موافقت   یو او هم ب  می ریبگ  یعکس دسته جمع  کی

و با    ستمی کار ن  ن یاز ا  یفهماندم راض  لوفریکرد ..با نگاهم به ن

مانده بود عکسم در    نمیکند..هم  ی خواستم کار  یزبان  یزبان ب

که   دیرس  یهم به نظر نم  دیبعآدم باشد..هر چند    نیا  ی گالر

 .برزو ارسالش کند  ی بخواهد برا

 م؟ یخانم فه دی ایپس چرا نم-
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نباشم   ی دانستم به عمد نامم را صدا زده تا دنبال بهانه ا  یم

بار قرار بود آمارش را به همراه عکس و مدرک بفرستد    نی...ا

ها چشم  از  که  خدا  م  شی..به  اثبات   دی بار  یشرارت  ،فقط 

از    مانیبرا  شیساعت پ  کی  نی استاد که تا هم  شیکردنش پ 

جزو   اراچها سخت بود...ن  یگفت و دوست  یاحترام متقابل م

انداختم    ری شد سرم را ز  یکه م  ییو تا جا  ستادمیها ا  نیآخر

 ...آمد یکار که از دستم بر م کی نی..هم

 [09.04.21 09:16] 

 ۱۱۲_پارت#

شده بود و به گمانم    کی تار  م،هوایدیبه محل اقامتمان رس   یوقت

اسمش را    لویتوافق دو نفره با ن  کیاذان را هم گفته بودند...در  

 ی نقل  ی خانه ها  هیشب   نکهی به خاطر ا  دی...شامیکلبه گذاشته بود

مصالحش    ی از اندازه    شیبه خاطر مصرف ب  ایوسط باغ بود و 

سرو شده   وانیا  ی رو  یچوب  زیهمان م  ی از چوب...شام هم رو
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که از همان ابتدا به ما چشمک    ینگ و لعاببود..آش خوش ر

 ...می شروع کرد یمعطل یو ب میزد...گرسنه بود یم

  ؟ی خور یتو چرا نم نایس-

بود   ی سمت خود بد قلقش جمع شد..از آن مدل افراد  حواسم

با ثان  دیکه  م  یکس  هی هر  توجه  او  م  یبه  را  نازش  و    یکرد 

 ...استاد چارهی..بدیکش

شوکه شدم مگه   دمشیندارم ..اصال دراستش من آش دوست  -

  فقط آش خورد؟ شهیشام م

  اش لب زد ی توجه به اعصاب خورد یو ب  دیخند نایم

منم مثل تو شوکه شدم..اخه آش فقط به درد عصرانه     ی وا-

 ...کرد شهی نم شیضعف دارم و کار یلیخ  یخوره ول یم

بارَش کند که    ینگاهش کرد و خواست حرف  ضی پر غ  مجد

 ....کرد یدست شی خود استاد پ
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  ی خونه ها   هیشب  نجایرو خودم بهشون دادم ..ا  ییبرنامه غذا-

ن ا  ییها  ی..سخت  ست یخودتون  دارم  دوست  من  و    ن یداره 

تر شدن شماها اثر بخش    ی متفاوت در قو  طیها و شرا   یسخت

  ...باشه

 ...ی رفتم سرباز  یبکشم م  یخواستم سخت  یاستاد من اگه م -

را ترک کرد و به اتاقشان رفت..رفتار   زیبا وقاحت تمام م  سپس

بود..شا  یب انتظارمان  از  دور  اقل من کم  دیادبانه اش    ی حد 

باز هم    ی داشتم ول  ییآشنا  تشیشخص  ی ایبا زوا  هیاز بق  شتر یب

م چ  ی تصور  بزرگتر    ی زیرفت  حرمت  و  استاد  احترام  از 

 ی به ادامه    البخند کوتاه ما ر  ک یبشناسد..هر چند استاد با  

مجد   نا یبود که رفتار زشت س  نی ا  قتیحق  یشام دعوت کرد ول

 ... همه را کور ساخته بود ی اشتها

 [10.04.21 06:50] 

 ۱۱۳_پارت#
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  ن ی ماراتن سنگ  ی خود را برا  دیبود و ما با   دهیشنبه فرا رس  صبح

 ی ول  یرسم  ی. استاد خواسته بود همگمینمود  یامروز آماده م

 ی .مسافت کلبه تا بهدار  میحال خوش پوش ظاهر شو  ن یدر ع

هم  یطوالن  نجایا ،به  صبحانه    ن ینبود  صرف  از  بعد  خاطر 

  اد یز  جانی ه  ت.قلبم از شد  میکنار هم راه افتاد   ادهیپ  ی،همگ

م تپش  پر   ق ی عم  ی توانست شاد  ینم  ی ز ی چ  چ ی..هدیتپ  یو 

 ی هوا هم عال  یکند ..انگار امروز حت   فیتوص  یقلبم را به خوب

به ساختمان مورد نظر    ی..وقتدی رس  یبه نظر م  شهی تر از هم

و دو    ستیب  ای  ک یو    ست یاز ب  شتر یکه ب  یپسر جوان  میدیرس

،دست دکتر    نجاستیا  ی ها  یزد و معلوم بود از محل  یسال نم

 ..کرد یفشرد و خودش را معرف یرا به گرم

عل  - غالم  آقا  یمن  ا  ی هستم  شما    نجا یدکتر...خوشحالم 

باشم   نجایا  یمدت منش  نیمنو مامور کرده تو ا  دی..س  دی هست

 ...انجام بدم  دیخواست ی و هر کار
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 نیبود و هم ام  نجای..هم ،امام جماعت امیشناخت  یرا م  دیس

کرد..استاد    ینم  غیبهشان در  ی کمک  چیمردم روستا که از ه

 ....گفته بود مانیاز او برا یلیهم خ

باش- ل  یزنده  جون...پس  دست   نی مراجع  ستیپسر  امروز 

  شماست..درسته؟

تر داخل    عیکرد و به همراه استاد سر  دییبا سر تا  یعل  غالم

نظر  اظهار  کس  دهد..هر  نشانش  تا  ا  ی رفتند  مورد    نجا یدر 

 ..گفت یم نا یداشت..مثال م

  ه؟یچ  نایمشکالت ا یعنیاسترس دارم بچه ها.. یلیمن خ-

سرمون خراب نشه برو خدارو شکر کن   ی که رو  ن یهم نجایا-

 ...کش   شی..مشاوره دادنت پ

 ....نگاه ناراحتش را به او داد  یاوشیرا مجد گفت و س نیا

 ...شهیشنوه..ناراحت م یم  یدفعه کس هی آروم بگو بابا...-
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فرو   ش یها  بیشانه باال انداخت و دستش را درون ج  ال یخ  یب

  .برد

اصال حوصله   - بشنوه..من  باز  نیا  ی خوب  رو    ی مسخره  ها 

 ....باشم و گرنه  نجایکه مجبور شدم ا فیندارم...ح

 م یدارش را درست سمت من پرتاب کرد ..دست ها  یمعن  نگاه

نامحسوس دستم    لوفری...ندیرنگم پر  دیدانم شا  یزد و نم  خی

 ی خودم را به خدا م   دیاندک آرامم کرد..با  ی را فشرد و با فشار

 یطور م  نیمن را ا  مشیمستق  ریغ  ی ها  دیتهد  دیسپردم..نبا

 ...ترساند

 ...دمیخواب ی ...دوست داشتم هنوزم منایمن س نیع ی وا-

حت  نه ما،  ا  یتنها  از  هم  مجد  اسم   نای م  نکهیخود  با  را  او 

کوچکش مخاطب قرار داده بود،رسما جا خورد ..خصوصا با آن  

برد..خوشبختانه با   یبه کار م  ی که همراه هر کلمه ا   ی عشوه ا

  دا ی استاد که ما را به داخل فراخواند آن بحث ادامه پ  ی صدا
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جاه به  تهَش  و  سر  نبود  معلوم  وگرنه  برسد   یخوب  ی ا نکرد 

گزارش    ی اد و متذکر شد برگه هارا نشانمان د  مانی...اتاق ها

هر نفر حدود   ی هر کداممان قرار داشته شده و برا   زیم  ی رو

در اتاق اول را باز    یاوشی...سستی وقت کاف  قهی چهل و پنج دق 

  ن یاول  یاول رفتنم بفرما زد .وقت ی دست برا ی کرد و با نشانه  

شد گذاشتم   یم   ی قدم را به اتاق که گمان کنم دوازده متر

کوچک سر   ی و دلهره ا  ستم ین  ی من هم مستثن  دمیتازه فهم

ا  میتاپا ..دلهره  گرفته  فرا  ترسناک   ی را  کنار  در  که 

 ی هم ول  ی در راستا  یکوچک چوب  زیزد...دو م  یم  نیریبودن،ش

مقابلم   ی پنجره  ی که رو یفاصله و دو گلدان شمعدان یبا کم

که   ی.امکانات کمشد ...  یرا شامل م  نجایا  لی بود، تمام وسا

  ی را شامل م  ای دن  ی ها  لیوسا  نیمن تمام گران بها تر  ی برا

 ....شد

 [10.04.21 07:09] 
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دوم رفت و هم زمان    زیکامل به سمت م  یبا فروتن  یاوشیس

 ..لب زد 

بد - مشاوره  شما  رو  فه  د یامروز  رو    میخانم  نکات  من  و 

 ... کنم یم ادداشتی

امروز را به خودش محول   ی تعارف کنم و مشاوره    خواستم

لبخند در صورت   مینما با  ها   یکه  برگه  را    زش یم  ی رو  ی که 

 ...کرد ادامه داد  یمرتب م

 د ی رینظ یگروه ب  نی...به نظر من شما تو ادیاصال نگران نباش -

..فقط به اون   دید یمدل از خودتون رو ارائه م نیبهتر نایقیو 

 ..د یگه ،گوش کن یکه قلبتون م ی زیچ

به مذاقم خوش آمد و اعتماد به نفس از   فشیچرا،تعر  دروغ 

و در    طیشرا  نیدست رفته ام را به من برگرداند..به نظرم در ا

ها کامال به جا و    فیتعر  نیشده به قلبم ا  یحال مستول   نیا

 یداشتم حت  اجی نفر احت  کیاز جانب    دنشی..به شنمناسب بود
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از او مصادف    ی ار..سپاسگزبوده باشد   یاوشی رد،ساگر آن ف ام 

نفر از راه    نیاول  نکهیو اطالع ا  یشد با داخل آمدن غالم عل

هدا  ده یرس داخل  به  کردم  درخواست  او  ..از   تش یاست 

..دختر    دمیکش  یقیکند..مقنعه ام را مرتب کردم و نفس عم

و محجوب پا به اتاق گذاشت و در    ریسر به ز  ییباینوجوان و ز

آرام به  بست...ب  یرا  که    اپشت سرش  کردم  دعوتش  آرامش 

و جواب سالم آهسته اش را بلند   ندیمقابلم بنش  یصندل  ی رو

  ی کم رو و خجالت  ی ادیپاسخ گفتم...به نظرم ز  یو با سرخوش

زم مدام  م   نیبود،چون  نگاه  مستق  یرا  اصال  و  ما   میکرد  به 

خجالتش آب    خیابتدا    دیبا  نکهیس ادوخت ..حد  یچشم نم

منتظر    یدخالت  چیهم بدون ه  یاوشینبود...س  ی شود کار سخت

تماشا بود و در سکوت  العمل من   دی کرد...با  یم  مانیعکس 

 ...کردم یخودم شروع م 

  ه؟ی اسمت چ یبگ ی خوا ی،نم بایخوب.. دختر ز -

 ..سرش را بلند کند زمزمه وار گفت  نکهیا بدون
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 .....ایرو-

دوست دارم که   هیمنم    یدونست  ی...میبه به چه اسم قشنگ -

 ...و البته مثل خودت خوشکله استیمثل تو اسمش رو

باز به همان حالتش    ی.ولکوتاه سر بلند کرد و لبخند زد   یلیخ

  ی همراه  یبود که چرا تنها آمده و کس  نیبرگشت...تمام فکرم ا

 ...اش نکرده

به    دیبا  میبا هم حرف بزن  میخانم من و شما اگه بخوا  ایرو-

،من    نه ییکه شما همش سَرت پا  ی نجوری..ا  مینگاه کن   گه یهمد

 ...ادیکنم از من خوشت نم یحس م

 ..گارد گرفت و واکنش نشان داد عیسر

ا- اصال  خستین  ی نطورینه  بودم   یلی...من  شما  منتظر 

 ........فقط...فقط

 ... تا کمکت کنم هی..بگو مشکلت چزمیعز یفقط چ-
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  ی زد...به نظرم م  یدو دو م  یاوش یمن و س  ی به رو   چشمانش 

 ...مضطرب است ی ادیز  دیرس

  تنها باهاتون حرف بزنم خانم دکتر؟ شهیم -

ام را با بلند کردنش کنار    یبلند شدم و صندل  زمیپشت م  از

  زده اش را گرفتم خ یگذاشتم ..دستان سرد و  ایرو

آقا هم همکار من هستند و ما   نی...ا  ستمی..من دکتر ن  زمیعز-

که   یی..تموم حرف ها  میتا به تو کمک کن   میی جا  ن یهر دو ا

 ....مونه یم یخودمون سه نفر باق نیب یگ  یاتاق م نیتو ا

 [11.04.21 06:53] 
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 ..اشاره کرد و با بغض گفت یاوشیدست به س با

خواد صدامو ضبط کنه ..اگه بابام بفهمه اومدم    ی آقا م  نیا  یول-

 ....کُشه  ی..منو م نجایا
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بس  یخجالت  ی همه    با حواس   اریبودنش  و  بود  باهوش 

استادمان    ی نوشتن و ضبط برا  نیدادم ا  نانیجمع..بهش اطم

  ست ی هم قرار ن  گریکس د  چیه  یهست و نه تنها پدرش که حت

تکلف   یشد و به حرف آمد..با او ساده و ب  یبشنود. ناچار راض

  ی مانند گلوله ها   شیداد..اشک ها  یجواب م  شتریحرف زدن ب

آمدند ..از پدرش گفت که به   ی صورتش فرود م  ی رو  دی مروار

به پسر عمو قلبا    ش یزور قرار است  شوهرش دهد و خودش 

دوست دارد درسش را تمام کند و دکتر    نکهی..ا  ستین  یراض

  یبا متانت و خانمانه حرف م  یشود..فقط پانزده سال داشت ول 

  طور که حاال شک داشت چ  شیپدر و عمو  ادیزد ..از اختالف ز 

که به    ی زیشده ..از هر چ  شیپسر عمومنجر به ازدواج او با  

م کنارش    دی رس  ینظرش  مدت  تمام طول  کرد...در  صحبت 

را به زبان   شی نشستم و اجازه دادم تمام و کمال درد و دل ها

حرف دکتر    ادی  ی ول  رم ی ام را بگ  ه یگر  ی آورد..سخت بود جلو

 د ینکن  ی با مراجع هم درد"بار گفت    کیافتادم که    ی دیحم
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نسوزان  شی،برا بهتر  د،یدل  با    نیفقط  متناسب  را  کار  راه 

اخت  طشیشرا حالم    یوقت  نی هم  ی .برا"  دیبگذار   ارشیدر 

 قه یآوردن آب ،اتاق را در حد چند دق  ی منقلب شد به بهانه  

 یاوشیبرگشتم او هم آرام تر شده بود و س  یترک کردم .وقت 

  ی م  ارفرا به سمتش تع  زیم  ی رو  ی دستمال کاغذ  ی جعبه  

 ...و به دستش دادم  ختمیر  شیبرا یآب وانیزد ..ل

مشکلت با    یول  یینجایدونه تو ا  ینم  یدرسته که االن کس-

 ی هست  متیتصم  ی ..اگه واقعا رو  شهیهم حل نم  ی پنهون کار

 ی م  یخودت چ  یبدون  دی..اول بایبه همه اثبات کن  نویا  دیبا

و    یاز خودت مطمئن بش  دی..بای دار  ییو چه برنامه ها  ی خوا

پ ..من  آرامش ص  نهیا  شنهادمیبعد  در  پدرت  با   حبتشخصا 

با شجاعت باهاش    یگفت  نجایکه االن ،ا  یینایا  ی ...و همه  یکن

  ن ی شدن در اتاق همه رو به ا  م ی..فرار کردن و قا  ی مطرح کن

..من    ی ندار  یمخالفت  چیه  هیبق  میرسونه که تو با تصم  یباور م

 چ ی،پشت ه  ی قدم بذار  ی خوا  یکه م  یراه  ی خوام تو،تو   یم
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 چی..اگه جواب داد که ه یکس خودت و پنهان نکن  چیو ه  زیچ

به من خبر    ی به نحو   ایو    ایمن ب  ش یپ   گهیو گرنه سه روز د

  یکس  دیبار با  ن یا  نا یقی..  هیدوم چ  ی بده تا بهت بگم مرحله  

 ... کارو کنه که پدرت بهش اعتماد صد درصد داره نیا

رفت..من    رونی ب  یآمدن خوشحال و راض  ی عکس لحظه    بر

دست زدن   ی نفس تازه کردم که صدا  یهم چون او با آسودگ

و   یاوشیس به سمتش چرخاندم  را  بلند شد...متعجبانه سرم 

 ...نگاهش کردم  یسوال

 ی روانشناس حرفه ا  کیمثل    قای..دقمیخانم فه  دیبود  یعال-

کرد بادیعمل  ا  دی..واقعا  تا  کنم  رو    نیاعتراف  انتظارش  حد 

 .. نداشتم

نفس- ددیکن  یم  یشکسته  هم   ی طور  ن یا  گهی ..البته  ها 

 ...ستین
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کنار پنجره   ی گلدان ها  ی را پا  وانیآب درون ل  ی   ماندهیباق

 ..کردم و ادامه دادم  یخال

 ...شه یم یچ جهی نت نمیبب دیبا -

 ..اش جابه جا شد یصندل  ی رو یکم

  جهینه به نت میدرست ما موظف به عمل  -

 زمیبدون نگاه کردن به او به سمت م   ی سمتش برگشتم ول  به

 ... آمدم

کنه کار و عملمون رو   یهست که معلوم م  جهینت  یبله...ول-

 ..نه؟ ای میدرست انجام داد

  ا یکرد    دییتا  دمیباال انداخت و نفهم  ی استدالل من شانه ا  از

 ..... بیتکذ

  رو بفرستم داخل؟ ی خانم دکتر..نفر بعد دیببخش-
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با  خنده کنم  گرفت..فکر  من   یم   هیاعالم   کی  دیام  که  زدم 

 ک ی گفتم و او هم ،همراه با    یرا به غالم عل   نی..ا  ستم یدکتر ن

 ....زدم شی رود که مجدد صدا  رونیخواست ب د یببخش

آب با    پارچ کی  زی م  ن یا  ی لطف کن هر روز رو  ی آقا غالم عل-

 ....قرار بده ...الزمه وانیچند تا ل

 ....چشم..خانم دک-

ا  چشم ببخش  یمصلحت  ی غره  چند  و  با خنده  او  و    د ی رفتم 

 ....رفت رونی پشت سر هم ب ی دوباره 

 [11.04.21 07:11] 
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  امده ینفر آخر ن  یهم صحبت کردم ول  گریظهر با دو نفر د  تا

ا آمده و نتوانسته حاضر    شیپ  یمشکل  دیشا  نکهیبود..با فکر 

خواستم اگر عصر آمد نوبت نفر آخر را به او  یشود از غالم عل 

گفت و هم   یمنوال ..چشم  نیفردا صبح هم به هم   ایبدهد و  
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ن م  لوفریزمان  خ  نایو  رو  روبه  اتاق  از  شدند..خسته   ارجهم 

رو  ی دینباش راه   میدیپاش  گریهمد  ی به  کلبه  سمت  به  و 

 ... میافتاد

شما هم   د یمسجد ..اگه دوست دار  رمی من دارم م  میخانم فه-

 .. دیایب دیتون یم

  ک یاز    رمانیموافقتم را اعالم کردم و مس  لوینگاه کردن به ن  با

چند قدم از ما جلوتر    یاوشیجدا شد..س  نایبه بعد با م  ییجا

 .. افتاد

 ؟نا ی م ای ی امروز تو مشاوره داد-

 ... در هم رفت یبه آن لوین ی ها اخم

اجازه رو به من داده باشه..حاال خوبه   نیدرصد فکر کن ا  هی-

به محض رفتن تو اتاق همه   یهمه ناز و ادا اومدا ول  نیصبح ا

تو اون اتاق باهاش    گهید  ی   قهی و دست گرفت...اگه ده دق  یچ
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از از خود مچکر و    ی ادی شدم ..دختره ز  یم  وونهیموندم د  یم

 ...ه یخود راض

کردم با فشردن شانه   یلبخند زدم و سع  کیجوابش تنها    در

کم رو  یاش  سمت  هنوز  ...فکرم  کنم  م   ا یارامَش   یپر 

برا دیکش درگ  نیا  ی .هنوز  از   ی ریجور  بود...بعد  کوچک  ها 

.استاد و مجد هم آمده بودند    م یخواندن نماز به کلبه برگشت

 ا امروزش ر  ی گرم گرفته بود و مشاوره دادن ها  یحساب  نای.م

و    میما هم نشست  نیکرد .در همان ح  یم  فیبا آب و تاب تعر 

پشت   ی امان با استاد به خاطر صحبت ها  یسالم و احوال پرس

آن همان طور که   کیکوتاه و خالصه وار گذشت .  نایسر هم م

گذاشت رو به مجد کرد و    شیموها   ی اش را رو  یآفتاب  نکیع

 ...دیاش پرس  مانهیهمان لحن صمبا 

  نا؟یامروز س ی تو چکار کرد-

داد و  یاش را به صندل هی..تک امدیبار بدش ن نی او هم ا ظاهرا

 ...حالت لَم دادن گرفت
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بروشور درِ خونه    ی سر  کی..اول    میبابا تا ظهر االف بود  یچیه-

جور مزخرفات    نیو ا  ی فرهنگ ساز  ی ها پخش کردم...مثال برا

 .... ..کال حوصله سر بر می..بعدم با استاد تو شورا جلسه بود

اش زنگ    یگوش  شی پ  قهیچند دق  ن یخوب که استاد هم  چه

صحبت    نیخورد و جمع را ترک کرد...و گرنه معلوم نبود هم

 ... کند فیچشم استاد هم تعر ی پرده اش را جلو یب ی ها

بگم تا مدت ها سوژه    ریو واسه اشکان و ام  اناتیجر  نیاگه ا-

 ...کنند یام م

  یتمام  شانیها یهم بودند.لودگ تی..فدیخند  ش ی پا به پا نایم

ا چرا  که  بودم  عجب  پذ  نینداشت..در  را  .؟.چرا رفتندیرشته 

در آن وقت    ستندیقائل ن  شیبرا  یدوستش ندارند و ارزش  یوقت

بود..در کنار    یشاگرد زرنگ   نایکنند..؟ حد اقل م  یم  یگذران

مجد ...اصال   یولخواند    یادا و اصولش درسش را م  نیا  ی همه  

 ی ایکه فاصله اش تا دن  ییایکرد..دن  یم  ریس  ی گر ید  ی ایدر دن

 ... شد  یمن چند کهکشان محسوب م
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کم   نمانیروت  ی برنامه    طبق و  ناهار  از  به   یبعد  استراحت 

 ی ..ساعت عصر ها از چهار تا هفت را شامل ممی برگشت   ی بهدار

گزارش آن روز را  دیتا  هشت را با  مانده یساعت باق  کی شد و  

باز هم چند نفرمینوشت  یتمام و کمال م  ...استاد  امدندین  ی . 

ما آن ها    ندترس  یم  یبعض  یاست و حت  یگفت به علت ناآگاه

  ن ی از ما و شغلمان نداشتند و ا  ی.درک درست  م یکن  ی را بستر

واضح حل   نقدریما ا   ی که برا  ی کامال قابل درک بود.مسئله ا 

و حاال حاالها   دی رس  یبه نظر م  نحلیال  گرانید  ی شده بود،برا

. آن شب چنان خسته بودم که  دیطلب  یم  یتالش دسته جمع

از   پا  ک یبعد  سر  خواب    هوشی ب  ییدوش  چه  البته  و  شدم 

  م یبرا  لوفریرا از سر گذراندم. صبح بعدش ن  ینی دلنش  و   ری دلپذ

از من و تالش   ی اوشیشام چقدر س   ز یم   ی کرد که پا  ف یتعر

  خته ی و مجد را بر هم انگ  نایکرده و عمال حسادت م  فی تعر  میها
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که   ی تمام حواسم را دادم به کار  د،یجد  ی ...با شروع روز کار

مشاوره    یاوشیکه امروز س   ییاز آن جا   ومن بود...  ی بر عهده  

شد...با دقت تمام نکات و   یسهم  من م  ی کنار  ز یداد ،م  یم

کردم ..او هم با آرامش حرف    یم  ادداشتیها را    ی کار  زهیر

با    یکردم روانشناس  یزد و چنان مسلط بود که گمان م  یم

م آرامش  به  را  مراجعش  است..اول  تجربه  ها    د یطلب   یسال 

قدر فروتنانه    نیدر برابر همه ا  نکه یداد واز ا  یم   زهی ،سپس انگ

مقابل مجد    ی بود...کامل نقطه    یکرد ،باعث خوشحال  یرفتار م

کوچک   ش یبا ادب بود؛او برا  یاوشیشد..هر چه س   یمحسوب م

  ش ی ب  تیمیروزها صم  نیکرد و ا  یو بزرگ و مرد و زن فرق نم

تذکر   یزد...حت  یحالم را به هم م  شتریب  نایاز اندازه اش با م

هم به گوشش بدهکار نبود   یبر لباس رسم  یاستاد مبن   ی ها

 دم یپسند  ی..اغماض استاد را نم  د یپوش  یچنان جلف مو هم 

خواست اعتراض کنم حاال که به اصرار پدرش همراه    یو دلم م

 ی کند ول  ت یو رعا  ردی گروه را بپذ  ن یقوان  دیما شده ،حد اقل با
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  ی تلفن همراهش حرف ممقابلم با    یبود..گاه  ده یفا  یب  نایقی

م  و احساس  کند که من فکر    یوانمود م  ی کردم جور  یزد 

کارها برزوست..با  با  م   یفقط حرص  شی کنم  م   یام  و    ی کرد 

 ....اعتراضم را بشنود یخواست به نوع

فه- دق  د؟ یی....کجامیخانم  م  قهیچند  صداتون  دارم    ی است 

 ....کنم

س  به جلو  یاوشی دست  م  ی که  تکان  خورد..نگاه    یچشمم 

 ...کردم 

 اومده؟  شیپ یاصال متوجه نشدم..مشکل دیببخش-

 .. و کُتَش را برداشت و کنار در قرار گرفت فیک

 ......کارمون تموم شدهمینه ..بهتره بر-

..متوجه نگاه    می اول به مسجد و بعد به کلبه رفت   روزی د  مطابق

  ی ببر زخم  کیمثل    وانیا  ی مجد بودم که از باال  یشکارچ  ی ها

گذرد   یدر کله اش چه م  دمیفهم  یکرد..کاش م  یما را رصد م
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ا ها  نیکه  در چشم  پ  شیطور  دق  یم  داینمود    قهیکند....به 

بود ..به   ودشارسال شد که از طرف خ  میبرا  یامکیپ   دهینکش

 ....مضمون نیا

 .....،کار واجبت دارم  اطیاون طرف ح ا یبعد ناهار ب-

 [12.04.21 07:15] 
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ها  نکه یا  از تازگ   شیفعل  به  م  میبرا  یرا  کار  به  بُرد    یمفرد 

م  ی ،کفر ا  ام یکرد..پ  یام  بدون  و  پاک کردم  محلش    نکهیرا 

حرص بخورد    شتریب  نکه یا  ی بگذارم بعد غذا به اتاق رفتم ..برا

را هم خاموش کردم تا مجدد مزاحمم نشود..مشاوره   ی،گوش

افراد    ی سر  کیتر و خسته کننده تر بود .    یعصر طوالن   ی ها

ل  دیجد ا  ستیبه  و  بودند  شده  م  ن یاضافه  داد   ینشان 

اعضا  حاتیتوض به  شده  ماه  ی داده  دادن  نشان  و   ت یشورا 

 اقشانیکارِ ما به مردم افاقه کرده و لحظه به لحظه اشت یواقع

به ال  ی م  یشود...چه کس  یم  شتریب ادعا کند در ال    ی تواند 
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  ست؟ ی ن  ختهیبه هم ر  وکور    ی از گره ها   ی روزها اثر  نیا  یزندگ

دارد که حد    یشک مشکل  یب  ستش یبسته به مدل ز  ی هر نفر

مراجعه    نیچه بسا ا  یول  ستی اقل از نظر خودش قابل حل ن

شده    بسته  ی از آن چند گره    ی کیبه مشاور بتواند حد اقل    ی 

باز  کند...به محض رس  یزندگ  ی  را  استاد    دن یاش  به کلبه 

 ...دیخند یزد و با شوخ میصدا

  ی بخور و بعد خستگ   ایها ..ب  ی؟امشب بدون شام نخواب   سویگ-

 .... در کن

صندل  یچشم   ن،یشرمگ تنها  و  جا  ماندهیباق  یگفتم    یی که 

کرد و    زیخودش و مجد بود،سهم من شد...استاد چشم ر  انیم

 ...به طرف مجد برگشت

  ؟ی خور یشده ؟چرا نم  یدوباره چ  نایس-

 ....بشقابش رها کرد انیرا م  قاشق
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درست شده باشه...خوشم   یکه مدل محل  ی زی من کال هر چ -

 .....ادینم

 د یپا برهنه وسط صحبتشان دو نایم

نباش- نگران  نمدیاستاد  ا  ی...گرسنه  ...تو  مدت   نیمونه 

 ... رو آباد کرده  نجایا یو جگرک یچیساندو

 ی چه اخم وحشتناک  نمیتوانستم بب  یچشم هم م  ی گوشه    از

  گر ید  ی کلمه    کیشام    انیکه تا پا  ی کرد ..طور  نایم  بینص

 گفت یو به شوخ دینزد....استاد خند یهم حرف

نم- بزرگ  مجد  دکتر  سوسول  نیچن  ادیبه  تربر  یپسر   تی و 

  کرده باشه

 دمیکه به نظرم فقط من شن  ی زد و آرام جور   ی پوزخند تلخ 

 ..لب زد 

 ..نهی خونه بوده تا بب یدکتر مجد بزرگ ک-
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کالمش    ادیز  ی آهستگ  دمیمتوجه منظورش نشدم ..شا  قیدق

سوز    یکنم ول  یبرداشت   نیرا نشنوم و چن  ی باعث شد کلمه ا

 ....به حالش سوزاند یدلم را فقط کم شیصدا

 [13.04.21 07:04] 
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اتاق   کیمتوجه شدم من و مجد با هم در    یصبح وقت   امروز

نزد  میهست و  برخواست  نهادم  از  ب  کی،آه  در  اشکم   د یایبود 

 تم یتواند اذ  ینم  ی کار  طیداد که در مح  یام م  ی دلدار  لوی.ن

ول .م  یکند  نگران بودم  حضورش و   دمی ترس  یمن به شدت 

 سبب اش    یو کالم  یلفظ  ی در مورد من و آزار ها  شیها  ریتعب

هم با هم    لوفریو ن  یاوشیشود ،تمرکزم را از دست بدهم ..س

که دمغ   شبیبا استاد همراه شد...مجد بر عکس د  نایبودند و م

  نی..بر عکس ا  د ی رس  یبه نظر م  یو گرفته بود،خوشحال و راض

 ی ادیو کاله نقاب دار بر عکسش ز  شرتیدو روز گذشته که ت

  ی بود و بخش  دهی وشپ  یبلند آب  نیآست  راهنیزد،پ  یدر چشم م
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با    شهیخوردند. مثل هم  یوول م  یشانیپ  ی آزاد رو  شی از موها

جا به  و  بود  گرفته  دوش  تلخش  مارک    ی ها  یکتون   ی عطر 

 یم   رهیرا خ  ی ا  نندهیاش چشم هر ب  یدارش کالج براق مشک

امروز   ی مشاوره    ی کرد. در ابتدا ازش خواستم که خودش را برا

جور کار ها را    نیا  ی   هو گفت حوصل  رفتیآماده کند که نپذ

 ن یام نشستم و انتظار اول  یصندل  ی تفاوت رو  یندارد .من هم ب

 هی اش تک  یبه صندل  نهی..او هم دست به سدمی مراجعم را کش 

  رهی خ  رهی داد و خ ی را تکان م شی پا  کیتفاوت که  نیداد ، باا

هم معذبم کرده بود و هم   نشیکرد..نگاه سنگ یبه من نگاه م

آخر   خشم   اوردمین  طاقت ناراحت..دست  با  شده   یو  کنترل 

 ...دمیپرس

  مجد؟ ی آقا  دهیم یکار ها چه معن نیا -

حرکت    نیرا باال داد .ا  شی را به ندانستن زد و شانه ها  خودش

 ی کرد..ب  یم  کی بدجور داشت اعصابم را تحرهم    شینَنو وار پا

من کنترل خودم را از دست   نکهیخواست ..ا  یرا م   نیشک هم
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را    وانیاجازه گرفت و وارد شد..پارچ آب و ل  یبدهم ...غالم عل 

.هنگام خروجش    شتگذا  زیم  ی همانگونه که خواسته بودم رو 

 ...دمیپرس

  عصر؟  ایصبح هست   یلیخل ایرو ی ساعت مشاوره  -

 ..چانه اش را خاراند متفکر

 ....نوبت ندارن امروز -

و مرا از حالش و   دیایشدم و دلواپس. قرار بود امروز ب متعجب

در درونم   ی ادیز  یکه با پدرش داشته آگاه کند .ناراحت  یصحبت

نفر پا    نیاول  نکهیکردم مسلط باشم .خصوصا ا  یسع  یول  دیخز

سال که از دستان زبر   یحدود س  ی به اتاق گذاشته بود .مرد

 ی جمله    همانشد حدس زد کشاورز است .با  یو چروکش م

 ....شد  دایکرد و رنج در تمام کلماتش هو هیاولش گر

کن- کمکم  خدا  ترو  ادیخانم  خودم  واسه    ستم ی ن  نجای..من 

..تا االن هر چقدر حامله   می..مشکل زنمه...پنج ساله ازدواج کرد
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هم   ی آخر  نیاز چهار ماه نتونسته نگهش داره ..ا  شتریشده ب

 م یزندگشده .  وونهید  خیسقط کرد ..از اون تار  شی شش ماه پ

شکنه ..از صبح   یم  ادیدم دستش ب  یو تلخ کرده ..مدام هر چ

خوره   یزنه ..نه غذا م  یگوشه تا شب ...نه حرف م  هی  نهیش  یم

 یراه حل  دی..خودم اومدم شا  ادی ب  نجایکنم ا  شی...نتونستم راض

 ...د یپام بذار  شیپ

تفاوت اتاق را ترک کرد ..انگار نه   یمجد زنگ خورد و ب  یگوش

ا دوختم    یتیمسئول  نجایانگار  مرد  به  دوباره  را  .نگاهم  دارد 

گرفت تا بتواند قوت قلب   یخودش آرام و قرار م  دی..ابتدا با

همسرش هم باشد...بعد هم آدرس خانه اش را گرفتم و قول  

..تا همسرش را    نمسر بهشان بز  کی   نجایدادم امشب بعد از ا

شد حدس زد به کدام    یزدم نم  یو با او حرف نم  دمید  ینم

د شده..شااختالل  ساده   یافسردگ  کیفقط    دیچار 

  نکه ی ..خروجش مصادف شد با برگشتن مجد به اتاق..مثل ابود

 ....نشست و حرصم را درآورد  یباشد،با سرخوش  فتادهین  یاتفاق
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  ی بردار  ادداشتی  دیموقع مشاوره با  دیدون  یمجد شما نم  ی اقا-

 ....ستیمجاز ن طیشرا نی؟تلفن صحبت کردن در ا دیکن

 .... بلند هم نکرد یسرش را از گوش یحت

با  یوقت- آدم  واجبه،  دار  د یکار  تو  ضمن  ..در  بده    ی جواب 

 ....پس حواست به کار خودت باشه ی د  یمشاوره م

او مثل آب در هاون کوب  حرف با    ی روز  دیبود...شا  دنیزدن 

شک بحث کردن    یب  یداده ول  جه یکار نت   نیگفت ا  یم  یکس

را   ی برسد....برگه ا  ییکه به جابا مجد محال اندر محال بود  

را که نوشتم در    یگذاشتم و متذکر شدم مطالب  زشی م  ی رو

 ی وجهبه درخواستم ت  نکهیبدون اکند .  سیاوراق خودش پاکنو

 ...رها کرد و حق به جانب لب زد  زی م  ی اش را رو  یکند گوش

  ؟ی ومدیکارت داشتم ن  روزیچرا د نمیبب-
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م  واقعا تجاوز  خودش  حد  از  داشت  را    یکه  کرد...خودکارم 

  ی بلند شد و باال  عیبرداشتم و خودم را مشغول نشان دادم .سر

 ...دیو خودکار را از دستم کش  ستادیسرم ا

  شنوه؟ یبا توام....مگه گوشات نم-

 [13.04.21 07:30] 
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ا  کی  نفسم ترس  بدنم سست شد...از  و  آمد  بند    نکهی لحظه 

  ی به سخت   ندیبب  تیوضع  نیوارد شود و ما را در ا  یاالن کس

 .... بلند شدم و با تته پته گفتم

 .... ستی حرف ها ن نیا ی نجا،جایکنم...ا یخواهش م-

 ...فتمیبود پس ب کیبه سمتم برداشت ..نزد ی گرید قدم

که حرف   ایسر و صدا ب  یگم ب  یم   یوقتشه هان؟وقت  یپس ک-

 ...ره  یتو کله ات نم
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قادر نبودم آب دهانم را قورت    یخشک شده بود و حت  دهانم

  یحق  چ یبود و بدون ه  ستاده یا  میپر اخم روبه رو  نکه یدهم .از ا

عطرش    ی شد و بو  یکرد ،حالم داشت بد م  ی باز خواستم م

ف  احساس ضع   نکهیکرد...از ا  ی حال بدم اضافه م  نیهم بر ا

بودم   یانآمد از خودم عصب یاز دستم بر نم ی کردم و کار  یم

و در صورتش بکوبم    اورم یباز دستم را باال ب  نکهیتوان ا  ی..حت

  ن ی هم،از من سلب شده بود...چند تقه به در خورد و من را از ا

برگشت و من    ش ی نجات داد .چون بالفاصله سر جا  تیوضع

...دست آزاد کنم  را  توانستم نفسم  مانتو  یتازه  و   م یبه مقنعه 

 ی مقابلم کردم..از گوشه    زنحواسم را جمع    ی و همه    دمیکش

و مقابلم گذاشت   ختی آب ر  یوان یکه بلند شد و ل  دمیچشم د

زد لب  آرام  زمان  هم  نمودار    ی زی.چه چ"بخور "و  در صورتم 

کردم   یخودم هم حس م  یحت یدانست ول  یشده بود،خدا م 

کند...با تمام   یاست و مور مور م  ی تمام تنم در حال گر گرفتگ

به سمت    لوفریو ن   یاوشیبا س  روز ،مطابق هر    ن یشدن مراجع
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ما دست به    ی   رهیکردم به مجد که خ  ی...سع  میمسجد رفت 

 گر یتوجه نکنم ..د  د یرس  یبه نظر م  یبود و عصب  ستادهیا  وارید

اگر قرار بود به برزو    یبودم ..حت  دهیرا به تنم مال  زیهمه چ  یِپ

برا بزند هم  تا م   ی نم  یفرق  میزنگ    ی کرد..استاد سپرده بود 

 یاوشیبودن با س  ریو من ناگز  م یتردد نکن  ییجا   ییتنهاشود  

آمد   یبودم ..هنوز قلبم از حرکت صبحش اشفته بود و بدم نم

موقع آمدن به کلبه دم   یوقت  ی...ولرمیحالش را بگ   ی به نحو

،ب  میدر جلو دارد  کار  من  با  بمانم چون  و گفت  گرفت   یرا 

صبح    یرا گم کردم و همان رخوت و سست  میدست و پا  اریاخت

غالب شد....س ن  یاوشیبر من  و    لوفریو  کردند  نگاهم  معنادار 

 ... داخل شدند

  اخه؟  میدار  ی شما؟ ما باهم چه کار   یکن  یم  ی طور  نیچرا ا-

 ...دیبه هم چفت شده اش غر ی دندان ها  ی ال از

  ن یبا ا  دیحتما با  ؟ینمازت و داخل اتاقت بخون  یتون  یتو نم-

  ور و اون ور ؟ نیا یفتیپسره هر روز راه ب
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مشاهده امان نکند و سپس    یبه اطراف کردم که کس  ینگاه

 ... باال رفت  میصدا ی تا حد

و همراه   کننیلطف م  یاوشیس  ی مجد...اقا  ی مودب باش آقا -

شما    ی که برا  نم ی ب  ینم  یلی...در ضمن دل  انی مسجد مما تا  

 .... بهتون نداره  یربط  چیبدم..چون اساسا ه حی کارهام و توض

 که به داخل بروم که دستش را به در زد و مانع شد  دمیچرخ

.. 

 ی دیلرز یدوباره....صبح که از ترس مثل موش م ی شد ریش-

... 

 ... جواب بگذارم یتوانستم ب یرا نم تمسخرش

گم دستت   ی...دستت رو بردار..بهت می شعور  ی ب  یلیواقعا خ-

 .....رو بردار

اش باال رفت ،مجبور شد کنار بکشد.    یعیکه از حد طب  میصدا

باز    یاستاد کِنِفَش کنم ول  شیاالن پ  نیخواست هم  یدلم م
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اخطار    کیاش اصال خوب نبود و    یلیتحص  تینتوانستم ،وضع

شا م  شی برا  دیهم  تمام  و   عی شد...سر  یگران  رفتم  اتاق  به 

ناهار   کهگفتم    لوفر یبه ن  دمیهمان طور که با لباس دراز کش

 ... د ی خورم ..کنارم نشست و پتو را کنار کش ینم

 .. ی رنگ به رو ندارخورم. یکه نم  یچ یعنی.. نمیپاشو بب-

 ...خواهشا ولم کن لوین-

 زده؟  یمجد حرف نیبازم ا-

  م؟یلطفا بعدا حرف بزن  شهیم-

ب  میصدا که  بود  و خواهش  عجز  از  پا  الیخ  یپر  و    ن یی شد 

اعصابم خط    ی مجد رو   یو گاه  نا یم   ی خنده ها  ی رفت...صدا

خورد ..از   یحالم به هم م  شیانداخت..از خودش و کارها   یم

ز ب  اد یغرور  ب  ی تیشخص  ی و  م   شتریاش  به   ادم یآمد..  یبدم 

گوشه    شبید چطور  که  م   وانیا  ی افتاد    ی م  گاریس   نایبا 

قلوه میکش ا  یدند و دل و  به  اقل    ی کی  نیدادند...کاش حد 
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چن چند  بماند...هر  لوحه    ییها  زیچ  ن یمتعهد  سر   ی در 

فکر   یداشت ...وقت  ییشده بود و نه معنا  فینه تعر   شی زندگ

با  یم عصر  که  م  دیکردم  چندشم  کنم  تحملش  اتاق   یدر 

  ی ادیبم زنگ دار ز  ی صدا  نی..ا  دمیسرم کش  ی شد...پتو را رو

 ....کرد یم  تمیاذداشت 

 [14.04.21 06:58] 

 ۱۲۱_پارت#

بسته   کی  لوفری ن  ،ی از ظهر قبل از مراجعت به دفتر بهدار  بعد

 ...به دستم داد و مهربان لب زد  تییسکویب

 ....یداشته باش تا شب ضعف نکن نویحداقل ا-

 ی بهش چشم دوختم .چه خوب که خدا او را برا   قدرشناسانه

ب  ی روزها  نیا ..که  بود  فرستاده  هوا  دیایمن  داشته   میو  را 

ماند و بر   یم  ی استاد گفت که امروز با ما در بهدار   یباشد..وقت

و درشت   زیر  ی ها   یکند،قلبم پر از خوش  یکارمان نظارت م
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  لوفر یو ن  یاوشی را راحت ساخت ..اول به اتاق س  الم یشد و خ

مشاوره   دادن  از  قبل  و  رو  ی رفت  که  بود   یصندل  ی دومم 

 ....انداخت ی گری د ی را رو شی پا  کیاتاق نشست و  ی گوشه 

کن - ا  دیفکر  اصال  انجام    ستمین  نجایمن  رو  خودتون  ..کار 

آقا    یلیخ  دنتی مدل لباس پوش  نی...با انای...در ضمن ..سدیبد

 ....باش پسر  ی طور نیهم شهی،هم یرس یتر به نظر م

شد بهت بگم  یکاش استاد م"در دلم زدم و گفتم  ی پوزخند

پوش لباس  طرز  به  بودن  آقا  ن  دنیکه  مجد "ستی صرف   ....

اش قرار داد و    نهیس  ی دستش را رو  فیتعر  ن یسرخوش از ا

 ...خم شد یکم

 .....آقا  میمخلص-

از دکتران به نام   ی کردن در برابر استاد   صحبت که خودش 

ضرب المثل    ادیسخت بود..  یلی شد، خ   یرشته محسوب م  نیا

خودم را آرام کردم     ی.ول"افتاده بودم  ی و ملق باز  ی قاز  ی جلو"
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از عهده اش   یبه خوب   دیجور امتحان است و با  کیهم    نیکه ا

ب خودشان   از...پس مسلط هر آن چه را که تا کنون    میایبر 

  اریبس  ی با تئور  یآموخته بودم،پس دادم...هر چند طرز کار عمل 

در آخر با چشمان پر نور استاد روبه    یوقت  یمتفاوت است ول 

...چون    میایتوانستم از عهده اش خوب بر ب  دمیرو شدم ،فهم

موقع    نی....بهتردیرا در هر پلک زدنش د  تیشد برق رضا  یم

صبح و آمدن مرد کشاورز    ی طلب درخواستم بود،ماجرا  ی برا

 ...گفتم تایکردم و نها فی را تعر

سر به اون خانم بزنم   کیمن االن    دیاگر اجازه بد  نیواسه هم-

 ....بشم شیمتوجه مشکل اساس کیتا از نزد

 ...سکوت کرد هیو چند ثان دی به صورتش کش یدست

..چون فرد در    سویکار درست باشه گ  نیا  ستمی من مطمئن ن-

با  ی وهله   ..اگه   یخودش قصد درمان داشته باشه..ول  دی اول 

احترام    صتیخانواده خاصه، من به تشخ  نیا  طیشرا  یگ  یم

 ...همراهت باشه  نایو س  ی ذارم ..فقط بهتره تنها نر یم
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 ... قلم را کم داشتم ک ی نیهم فقط

 ...رمیم رلوفی..من با ن ستینه نه استاد..الزم ن-

 ..سمت در اتاق رفت و هم زمان گفت به

پس بهتره تا آخرش   دیمشاوره بود نیچون هر دو با هم در ا-

 .....دیادامه بد گهی هم با همد

 می منتظرتون هست  گهیساعت د  کیتا    نکهیبا گفتن ا  سپس

سوزن ،سوراخش    ک یکه با    یرفت ...مثل بادکنک بزرگ  رونی،ب

مجد    ی...ولدیاستاد،خواب  تیام از رضا  یکنند،تمام باد خوشحال

و پوزخند به    نهی داده بود و دست به س  واریاش را به د  هیتک

را م آوار شده  ،منِ  فهم  ی..م  ستی نگر  یلب  ایشد  از   نکه ید 

طور گرفته شده،چقدر خوشحال است و گرنه او را    ن یحالم ا

را که صبح در دفترم نوشته بودم   یکارها ..آدرس  ن یچه به ا

زدم...ظاهرا همه رفته بودند و    رون ی اعتنا به او ب  ی،برداشتم و ب

توجه به مجد که حس    یما را گفته بود....ب  انیالبد استاد جر
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،راه افتادم....به نظر   دیآ  یم  رمکردم درست از  پشت س  یم

بر سرعت   ی.کمدور باشد ..  یلیآدرس خانه اشان خ  دیرس  ینم

 ... دیافزود و با طعنه خند شی قدم ها

 ....خانم دکتر  امیصبر کن ..منم ب-

آدرس نوشته بود   ی اش گرفتم ..رو  دهیندادم و باز ناد  محلش

آب زدم   یدر  ته کوچه حدس  و  به سر  نگاه کردن  با  و  رنگ 

 .. ام ستادهیباشد که االن مقابلش ا  ینیهم

 [14.04.21 07:22] 

 ۱۲۲_پارت#

  مان یکه آقا رضا در را برا دیطول نکش یلیرا فشردم و خ زنگ

ما را به داخل    ییباز کرد و چون بالطبع منتظرم بود با خوشرو

کوچک و ساده اشان گذاشتم ،در   ی پا به خانه    یفراخواند...وقت

در خودش چمباتمه زده بود   ی که جور   دمیرا د  ینگاه اول زن

که انگار سال ها    دییپا  یو با آن چشمان درشت رو به رو را م
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  شی پا  ی رو  یمیقد  یی..پتونشده   ره یخ   ییجز به آن نقطه به جا

 .. زد یم  شتریبود و ظاهرش از سنش ب

 ....مهمون اومده نی طوبا جان..بب-

شوهرش که حاال کنارش نشسته بود و داشت به    ی صدا  یحت

...رد  دیایکرد هم باعث نشد از موضعش کوتاه ب  یما اشاره م

عکس    کی که    دمی مقابلش رس   ی نگاهش را گرفتم و به طاقچه  

تازه سقط شده    ی شد حدس زد مال بچه    یکه م  یسونوگراف

خورد ..از آقا رضا و مجد    یآن به چشم م  ی باشد، رو  یاش م

نارضا  خواستم نگاهش  بگذارند..در  تنها  را  ا  یتیما    ن ی از 

م  شنهادمیپ ول  یموج  را   یوقت  یخورد  دستش  طوبا  همسر 

و درست   دمیرفت ..خودم را جلوتر کش  رونیب  ر یگرفت ،ناگز

مقابل طوبا دستش را در دستانم گرفتم ..سرد سرد بود...خودم 

و    کتکند ..سا  ی کردم و ازش خواستم با من همکار  یرا معرف

داد ..از عالقه   یدرجه، گردنش را هم تکان نم  کی   یصامت حت

او بدون   نکهیامروزش گفتم ..ا  ی ها   یتاب  یشوهرش و ب  ادیز  ی 
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نسبت   یاکشن  ی اول ر   دیتواند خوشبخت باشد ..با  یبچه هم م

م من  م  یبه جمالت  تا  را    یداد  نظرم  مورد  روش  توانستم 

هم ..به  کنم  ها  ل ی دل  نیامتحان  حرف  و    میتمام  ساده  را 

ب  ینخودما درکش   یتکلف  چیه  یو  و  که هضم  بردم  کار  به 

چنان نداشت و هم  یواکنش  چیاو باز هم ه   یسخت نباشد ... ول

به   ی کرد...فکر  یرا نگاه نم  ی ز یطاقچه چ   ریجز در خط مس 

رس عکس  دی ذهنم  متوجه   عکس  برداشتن   تابا  شدم  ..بلند 

کنم ..به هر    بازالعملش شوم و بعد از همان در،باب گفتگو را  

کس هر  با  یقِلِق  یحال  و  با    دیدارد   را  درونش  به  نفوذ  راه 

دانم دستم اصال به طاقچه و   یو خطا حدس زد...نم  شی آزما

 غیسره ج   کینه ..چون از پشت هولم داد و    ایآن عکس خورد  

فقط    دیکش م  کیو  تکرار  هم  سر  پشت  را   ی کلمه 

پنجره کمرم    زی ت  ی لبه    اکرد...قاتل...قاتل.....به خاطر برخوردم ب

ام به گمانم پاره شده بود که خون    یشانیو پ  دیکش  یم  ریت

دستش را دور    یپوشاند ..از طرف  یطور داشت صورتم را م  نیا
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نداشتم   یحرکت  چیداد...قدرت ه   ی انداخته بود و فشار م  میگلو

شوم کل بدنم سِر   ی خفه م  ی به زود   نکهیو هر آن با تصور ا

  ی برا  میشد و تقال  یم مدام باز و بسته میشده بود...چشم ها

  دم یچشم د  ی .از گوشه  . دیرس  ی داشت به صفر م  دنینفس کش

و طوبا را از    دندی که مجد و آقا رضا با هول و وال به داخل پر

من کنار زدند ..مقنعه ام از سرم افتاده بود و حاال سرفه    ی رو

 کنارم داد نفسم برگردد..مجد    یبود که اجازه نم  یدر پ  یپ  ی ها

 ی شان یبر سر و پ  د یکش   یبلندش خدشه م  ی ها  ادی زانو زد و فر

 .... ام یزخم

 ........نفس بکش ترو قرآنی....خوبسوی....گسویگ-

نام کوچک خواندنم توسط   به  ا یبود    یاتفاق ناگهان  نیا  شوک

را   میکل چشم ها یاهیهم افتاد و س ی رو میمجد که پلک ها

 ..... پوشاند

 [15.04.21 07:46] 

 ۱۲۳_پارت#
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بهدار  استاد به  و  کنم  استراحت  را  امروز  داشت   ی اصرار 

بهانه که مجد   نیو با ا  رفتمینروم..درخواستش را محترمانه نپذ

م خاص   یمشاوره  کار  و  دادن  یدهد  انجام  من  سمت   ی از 

همه را ترسانده بودم   یحساب  شبیکردم ...د  ست،متقاعدشین

 میراب  لوفریوجود داشت ...ن  یاحساس شرمندگ  نیو هنوز هم ا

کرد که مجد چطور هراسان به استاد زنگ زده بود و    فیتعر

طوبا بازگو کرده بود.ان    ی از حال رفتن من را در خانه    انیجر

سراسها   ا  مهیهم  پزشک  همراه  رس  ی باال   نجا،یبه   ده یسرم 

 هیام در اثر ضربه شکسته بود با سه تا بخ  یشانی بودند و چون پ

را بسته بودند..چ در خاطرم مانده بود   شبیاز د  ییها  زیآن 

سِرُم را وصل کرد    یباشد چه کس  ادمیکه    قینه انقدر دق  یول

زمان  ایو   بازگرداندند..ترج  یچه  کلبه  به  را  دوست    حای من 

نه    یرا فقط بخوابم .هنوز هم سر درد داشتم ول  شبیداشتم د

کنم   ی چنان روزم را در تخت سپرانقدر که دلم بخواهد هم

ماند ،مجد  جهینت ینگه داشتنم ب ی برااستاد که  ی ...تالش ها
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و    م یاش امروز برو  یشخص  نیبا اصرار خواست ال اقل با ماش

 نکه یمورد خاص مقاومت کنم ..خصوصا ا  نین نتوانستم درام

بود و خودش هم با ما   یراض  شنهاد یپ  نیاستاد به شدت از ا

حالش هنوز هم از من بدتر بود و   ی ،ول  لوفریکرد...ن  یهمراه

پر باق  یدگیرنگ  خود  قوت  به  بود..م  یمحسوسش   یمانده 

سر    ی شده بر رو  دهیو خون پوش  دنمیبه محض د  شبیگفت د

را راحت    الشیو خ   دمشیهول کرده....بوس  یو صورتم حساب

 ی ...اتفاقستین  ینگران  چیه  ی ساختم در حال حاضر خوبم و جا

 ی برا   دنیآمد کرده بود...به محض رس  شیناخواسته بود که پ

  ی نکند در جواب غالم عل  دایدرز پ  ییجا  شبید   ی   هغائل  نکهیا

پرس را  حالم  متعجب  بق  نیزم..د،گفتمیکه  تا  هم    هیخوردم 

من و طوبا را   انیدر روستا جر  یخواهد کس  یبدانند دلم نم

نشده بودم که    ری امروزم جاگ  یصندل  ی متوجه شود...هنوز رو

با عصبان از کجا سرچشمه گرفته    دمیفهم  یکه نم  یت ی مجد 

 ...د لب ز
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م- خودم  هم  رو  گزارش  به   ستین  اجی..احتسمینو  یامروز 

 ....ی اریخودت فشار ب 

 گفتم تی با جد یرا بلند نکردم ول سرم

ن- کسستیالزم  هر  بهتره  و  خوبه  حالم  وظا  ی...من   ف ی به 

 ...خودش برسه

بو  پوزخند  مانند  به  کرد...درست  پر  را  اتاق  کل   ی تلخش 

 ..عطرش 

صورتت کامال مشخصه    ی و زخم رو  یشونیپ  ی آره..از باند رو -

 ... یکه خوب

  دیتمام ماند...شا  مه ینکردم و با ورود نفر اول بحث هم ن  یتوجه

 ی ز یهمان چ   دیرس   ی به نظر م  ی ها مسلط نبود و گاه  نقدر یا

دهد   یکند به خورد طرف مقابل هم م  یکه خودش فکر م

کرد   یمنتقل م  یخاص و بَمَش آرامش را به خوب  ی صدا  یول

  ی   چهمسجل شد که دختر ب  م یبرا  شتریب  یموضوع زمان  نی..ا
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از خداحافظ   یخردسال  یکه به همراه مادرش آمده بود قبل 

اش کاشت و   غهیشش ت  ی گونه    ی رو  یمحکم  یناغافل بوسه  

کنم خودش هم از    ی..گمان م"عمو  یمرس"خوشحال لب زد

کس  نکهیا بود  ا  یتوانسته  ا  نی را  تا  و  مرز    نی گونه  به  حد 

 جان ی ند،هیبب  ی بازخورد   نیبرساند و چن  ی و شاد  یخوشحال

در    ی ا  قهیرفت و دق  رونیشد...چون بعد از آن ها از اتاق ب  دهز

  دنش یکش   گار یشروع به قدم زدن کرد ..س   رونی ب  ی محوطه  

اتمام کار مشغول جمع   از  بود...بعد  پابرجا  هم که هم چنان 

ا به من رساند و  بودم که خودش ر  زمیم  ی رو  لیکردن وسا

 ... طلبکارانه انگشت اشاره اش را مقابلم گرفت

و به مانند خودش    یها؟ حرص  یفتیراه ب   ایامروز با پور  نمینب-

 .. دستم را باال آوردم و گفتم

  شما؟-

کلمه آتشش زدم که آن طور صورتش از   کی  نیبا هم  ییگو

بودم که   یانقدر از دستش شاک  یسرخ شد ..ول  تیفرط عصبان
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و اتفاقا همراه بچه ها راه مسجد    نمی تا سوختنش را بب  ستادمینا

 .... گرفتم شی را پ

 [15.04.21 08:07] 

 ۱۲۴_پارت#

حس اعتماد    نیشلوغ بود و ا  ی هم مطابق هر روز بهدار  عصر

  م یدانست  یاستاد م  ی شبانه روز  ی تالش ها  ونی مد  دیمردم را با

کرد..روال    یتالش م  ی ساز  یکه چقدر دلسوزانه در جهت آگاه

کلمه   کی  ی تفاوت که مجد حت  ن یبا ا  م یکرد  یم   ی را ط  ی عاد

مسرت    میانقدر برا  نیزد و ا  ی هم با من حرف نم  یاضاف  ی 

  ی دگیرس  میشد سر حال به گزارش ها  یبخش بود که باعث م

م مجدد  هنگام  ..شب  ا   یکنم  و  بزنم  به طوبا سر  ز  خواستم 

  ی ..البد او هم به همان اندازه    چاره یحالش خبر دار شوم..زن ب

خاموش بود   یهمراه استاد را گرفتم ول  یگوشبود..  دهیمن ترس

کار با    نیا  تیمسئول   تماماجازه بروم و چون    ی ...ناچار شدم ب

 ی هم با من همراه  لوفر ین  یحت  ی خواستم احد  یمن بود نم
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ول  ...مجد  پ  یکند  در    لهیباز  کارم  از  سر  تا  بود  شده  ام 

 ...نبود یبشر از رو رفتن  ن ی...اصال ااوردیب

بهت   سایبا توام ..وا  ؟ی ریم  ی دار  نییپا  یکجا سرت و انداخت-

 ...گم یم

 ...و حق به جانب شدم  ستادمیا

دوباره   ایتو کارهام دخالت کنه    یگفته بودم دوست ندارم کس-

  بگم؟

 ..اش را جلو داد نهیدرانه سرا در هم گره زد و قل   شیها ابرو

 ....و مراقبت از تو با منه تی مسئول  یهم بگ  گهی هزار بار د-

 ..رفتم لب زدم یزدم و همان طور که م  ی پوزخند

  گفته؟ یاونوقت ک-

 .....برزو-
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م  ستادمیا  باز چه  هم   دمیکش  ی...هر  بود...سع  نیاز   یبرادر 

ا ب  نیکردم  و  برگردد  تا  بخواهم  محترمانه  ا  شتریبار    ن یاز 

 ....ام نکند یناراحت و عصب 

 ...را به عقب راند  شیو با دست موها دیکش  ی بلند پوف

 .....وونهیسراغ اون د ی ری م ی نگو که دوباره دار-

طور خطاب کردن طوبا اصال دست   نیام از ا  ییهو  کی  خشم

 ....خودم نبود

 .... اصال به شما ربط نداره گهیکه د یکی نیا-

 ...زد اد یو غرش ناک فر دی به طرفم چرخ ضیغ با

 ....کُشت  یداشت ترو م یفهم ی..چرا نمسویگ-

و آن طور با نام کوچک خواندنم   شبیخواست به د  یم  دلم

ول نکنم  آ  یفکر  تکرار  با  دوباره  روحاال  دست  خط    ی ن  بد 

 ...از من گذاشته بود ی قرمز

 .. خشم و تحکم دستم را باال بردم با
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 ... هستم میشما فقط خانم فه ی من برا-

  ؟ی چ ایپور ی برا-

 ...درد آلودم نشست یشانیپ  ی رو دستم

کند..با عجز فراوان     ینم  میاست و رها  وانهیبشر د  نیا  ایخدا

 ....دم ینال

  ؟ی دار  یچرا دست از سَرم بر نم-

بود که بتواند آرام تر از    ی صدا و نگاهم به گمان جور  حالت

 .... باال برد میتسل ی قبلش کند..دو دستش را به نشانه 

  دم یاصال قول نم   یول  امیخوب...باشه...خودم همرات م  یلیخ-

 .... ساکت بمونم شبیمثل د

که دچارم    ی ا  وانهید  نیراه افتاد..ناچار پشت سرش رفتم ..با ا  و

 ن یسر اول  دیشد...با  یمحسوب م  متیهم غن   ن یشده بود،هم

م موردش حرف  در  برزو  با  ها  یفرصت  ..کار    گرید  شیزدم 

 ....دیرس یم  ی رو  ادهیز ی داشت به مرحله 
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 [16.04.21 08:09] 

 ۱۲۵_پارت#

به داخل   ی آقا رضا با شرمندگ  م،یدی طوبا رس  ی به خانه   یوقت

 یرا م  نیرا نداشت و ا  دنمید  ی کرد..انتظار دوباره    تمانیهدا

 ..دیشد از حال درمانده اش فهم

بال- خانم،هر  خدا  آورد..ند  ییبه  رو  دیسرم  ..تو   ی گرفتم 

 گه یاسم زن د  دی و گفتم فقط طوبا..حق ندار  ستادمیخانوادم ا

 شب ی..از خجالت د  خسته شدم  گهید  یول  دیاریرو واسم ب  ی ا

شما هم نگاه کنم ..هر چقدر بگم شرمنده    ی تونم تو رو  ینم

 ....ام باز هم کمه

 ...خورد یغم گرفته اشان چرخ م  ی اطراف خانه  نگاهم

نزن  نیا - و  بدیحرف  شما  نمارهی..خانم    ست ی..دست خودش 

 ...االن کجاست؟
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امان   یی راهنما  شب یدست به سمت همان سالن کوچک د  با

 ..کرد

ا  گهیاتاق د  هیبردمش تو  - زل نزنه به اون عکس و    نقدریتا 

 ...طاقچه

کنه و ممکنه   یحالشو بدتر م   نی..اتفاقا ا  دیاشتباه کرد  یلیخ -

 ...دست خودش و شما بده ی کار یحت

که که گفته بود طوبا را به آنجا منتقل کرده   یسمت اتاق  به

ب زن  شدم..طفلک  خودش   نیجن   کیمانند    چاره یروان  در 

  د یرس   یبه نظر م  ی زیمچاله شده بود و حالش بدتر از آن چ 

  ی کردم ..خواستم به سمتش بروم که مجد دسته    ی که فکر م

 ..دیرا کش  فمیک

 ...نرو کینزد-

به اخطارش و    تی م اه  یو ب  دمی مشتش کش  انی را از م  دسته

 ..کنار طوبا نشستم شی مردمک ها انیخشم نهفته م
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من    ریمتاسفم..تقص  شبی..؟ من از بابت دزمیحالت خوبه عز -

  زدم یبه اون عکس دست م  دیبود،نبا

اسم آن عکس باعث شد به سمتم بچرخد ..چشمانش    آوردن

ع ترس  تیمظلوم   نیدر  نزد  دهیبود..مجد  حالت   نیتر  کی در 

خودم را جمع و جور کردم و دستان    یممکن با من نشست. کم

امان با هم قطع    یارتباط چشم  نکهی طوبا را فشردم و بدون ا

 ..شود به شوهرش گفتم

 ... دیاریلطفا اون عکس و ب  شهیم-

 ..دینال  مستاصل

 ....اخه خانم-

من دو دو    ی به رو   شیچنان نگاهم به طوبا بود..چشم ها  هم

  ر یمجد که ز  یبلند و عصب   ی داد نفس ها  یازه نمزد و اج   یم

 ...شد حواسم را پرت کند یگوشم رد و بدل م
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  ی..دلم نم  می..من و طوبا با هم دوستکنم آقا رضا   یخواهش م-

 داشته باشه؟ مگه نه؟ یخواد از من رنجش

شک تنها خودم   ی رمق بود که ب  یانقدر کم رنگ و ب  لبخندش

ا  ی برا  ن یا  یول  دمید و  بزرگتر  نی من  آورد    نی زن  دست 

دهم شمرده   لشیعکس را تحو  نکهیشد ..قبل از ا  یمحسوب م

 ...و آرام لب زدم

داره...با  ه یفقط  - بب  دیشرط کوچولو    نمت یهر وقت خواستم 

 .... یو فقط به حرفام گوش کن یآروم باش

را باز و بسته کرد و عکس را از دستم گرفت و به   چشمانش

که سال ها از فرزندش دور مانده    ی انند مادرو م..دیآغوش کش 

بود و من   زی باشد،بوسه بارانش کرد..حالش به شدت رقت برانگ

پذ را  دلم  حرف  که  بودم  کنارش   رفتهیخوشحال  االن  و 

...در  میبرگشت  هفراوان به آقا رضا به کلب   داتیبودم...بعد از تاک 

راه حل    نیطوبا دنبال بهتر  ی بود برا   نیطول راه تمام فکرم ا

باز   از لب  و لب  آمد  باشم و خداروشکر مجد هم در سکوت 
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م  ی طور  نینکرد...ا رو  یبهتر  متمرکز    میها  ده یا  ی توانستم 

 ...شوم

 [16.04.21 08:26] 

 ۱۲۶_پارت#

 اط ی را جمع شده و با اضطراب در ح  یهمگ  دنیمحض رس  به

 ...پُر به سمتم آمد یو توپ  تی ..استاد با عصبانمیدید

  ؟ی موقع کجا موند نیمعلومه تا ا-

 ...چرخ خورد  لوفریو ن نایو م یاوشی س نیب نگاهم

 .....گف لوفریمن به ن یخوام استاد ول یمعذرت م-

 ...دی کش داد

سر خود بلند    ی...واسه چی کرد  یبا من هماهنگ م  دیتو با-

  ؟یاون زن رفت شیو دوباره پ  ی شد

آمد..سرم   یم  شی قدم ها  ی شد..صدا  یم  کمانی داشت نزد  مجد

 ...در هم قالب شدند می انداختم و انگشت ها  نییرا پا
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 ...خاموش بود تونیگوش یول  دیببخش-

 ...بودم دهیترس  یشد و حاال من هم کم یعصبان  شتریب

با منه ..اگه   نجای شما ا  ی همه    ت ی مسئول  یستی چرا متوجه ن-

 یجوابگو م   دیافتاد من با  یست موا  یاتفاق  نیکوچکتر   شبید

 هیو بعد بق  دیمراقب خودتون باش  دیشدم ..شماها اول موظف

.... 

  ش یصدا  تیحاال از فرط عصبان  ی شگیشوخ و سرحال هم  استاد

دادم و حرف   یبه او حق م   نکهیا  ن یباال رفته بود و من در ع

صح  ش یها دفاع   یم  حی را  خودم  از  داشتم  ،دوست  دانستم 

 ...کنم

نگرانش بودم و نه تنها    یلیمن خ  ی...ولدیاستاد شما حق دار-

تونستم ازش   یانسان نم   هیمشاور بلکه به عنوان    هیبه عنوان  

 ...تفاوت بگذرم یب
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 ی چنان خشمش غلبه م هم   یکاسته شد ول  شیحجم صدا  از

 ...کرد

  د یبه روانپزشک داره ،با  اجیصبح هم بهت گفتم اون خانم احت-

 ... بشه ی الزم باشه بستر دیشا یحتدارو مصرف کنه .

 ....استاد من یول-

 .. را مقابل صورتم گرفت انگشتش 

..و سویرو نداشتم گ  ی زیچ   نینداره...اصال ازت توقع چن  یول-

 ... سمی نکته رو بنو نیا  تیلیناچارم تو گزارش تحص 

 ...دخالت کرد مجد

 ...بدم حیمن توض دیاجازه بد استاد -

اصال چ - که  که خودت شر  ی زیشما  با  یجرم  ک ینگو    د یو 

 .. هم گزارش بدم یجنابعال  ی واسه 

سرش   به پشت  را  خودم  شتاب  ..با  افتاد  راه  اتاقش  سمت 

 .. لب زدم یرساندم و با ناراحت
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ن  ی اقا- مقصر  اصرار  خواستم    ستن یمجد که  با  ازشون  ،من 

 شونویکار با منه...حد اقل لطفا ا  نیا  تیکنن..مسئول  میهمراه

 ...د یدخالت ند

تاسف چند بار تکان داد و داخل رفت..از  ی را به نشانه  سرش

در مورد طوبا   یجالب   جیشد..تازه داشتم به نتا  یبدتر نم  نیا

 یوجه راض   چی...دلم به هزیکه گند خورد به همه چ  دمیرس  یم

به تمام    ینبود او را به دست قرص و دارو بسپارم و حاال نگران

مات و مبهوت    ی..همگدام اضافه شده بو  یشگیهم   ی ها  ینگران

م را  م   ا ی..خدا  ستندی نگر  یمن  را چکار  خ  یمجد   ی لیکردم 

بهتر   خیتوب  نیداشت که حاال با ا  یدرخشان  یلی تحص  ی پرونده  

حرکت نداشت. شانس   ی ارای  می شد...منگ بودم و پاها  یهم م

و دستم را گرفت و    دیبه موقع به دادم رس  لوفریآوردم که ن

 ....شوم نینبود نقش زم دیگرنه بع

 [17.04.21 06:58] 

 ۱۲۷_پارت#
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از    یادداشتی  م،ی گذاشت  ی پا به بهدار  ی..وقتدیپنجم فرا رس  روز 

خورد که خاطر نشان داشت   یبه چشم م   زیم  ی ،رو  یغالم عل

و  دارد  دکتر  وقت  مادرش  ا  ینم،امروز  ول  نجایتواند    ی باشد 

گذاشته  ..استاد پکر شد    مانیرا مرتب و طبق ساعت برا  ستیل

بود ،دستش   حتاز دستم نارا  شب ید ی   هیو چون هنوز از قض

 ..کُتش برد و آرام زمزمه کرد  بیرا درون ج

  و چکار کنم؟ یکی نیا-

زبان   ی دست آخر به رو  یداشتم ول  دینگفتن ترد  ایگفتن    در

 ...آوردمش 

اجازه بد- امروز مشاوره ندارم ،خودم منش ،چون  دی اگه   یمن 

 .. زه یبچه ها به هم نر ی شم که برنامه  یم

 ....تند جلو آمد یاوشیس

 ....ستیکار در شان شما ن نی ...امیخانم فه ه یچه حرف نیا-
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قرار   ی چه کار ی و برا  یدهم شان را چه کس حی توض نخواستم

 .. است مشخص کند...در عوض رو به استاد لب زدم

مشکل- ا  ی من  با  فقط  هیقض  نی ندارم  هم   هی...امروز 

 ...دیاستثناست...لطفا اجازه بد

  مم یتصم  نیاز ا  یگرفت و شاک  میاز پهلو  یشگونیهم ن  لوفرین

 ...شد

 ....سویگ یگ یم یچ یفهم یم -

نگاهمان کرد و بعدش هم با  یسکوت طوالن کی با  یول استاد

دان"گفتن   در    ی گذاشت...دلخور  مان ی،تنها"دیخود  من  از 

کار    نیآمد ا  یاو هم بَدش نم  دی کرد و شا  یم  داد یچهره اش ب

د  ی برا   ی ا  مهیجر م  شبمیاشتباه  عل  زیباشد...پشت   ی غالم 

 .. اعالم کردم یناراحت  ی و بدون ذره ا  ستادمیا
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مجد....اتاق شماره    ی و آقا  یاوشیس   ی ک،آقای  ی اتاق شماره  -

 ی م  تیموفق  ی ....واستون آرزوی و خانم زند   ی ریدو، خانم ام  ی 

 ... کنم

رو  یپوف  یاوشیس از  و  اول   دی کش  تی عصبان  ی بلند  نفر    نیو 

ها برگه  گرم  را  شد..سرم  عکس    زیم  ی رو  ی داخل  تا  کردم 

خصوصا مجد را که از همان ابتدا با چشم   نمیرا نب  هیالعمل بق

نم  یمشک  اهیس  ی ها من  از  نگاه   ی،ول  لوفریگرفت....ن  یاش 

 ... سرش را به سمتم خم کرد و مغموم گفت

کارهات    سو؟یگ  هیتو؟ آخه دردت چ   یکن  یم  ی جور  نیچرا ا-

 ....فهمم اصال یو نم

 ..با او چشم در چشم شوم گفتم نکهیو بدون ا تیجد با

 ...ادیمراجعت م نی..االن اول  لویبرو داخل ن-

به  یبغض بزرگ شبیزد و رفت ..از د زیبه م یمحکم ی  ضربه

بود و من در   میدر گلو  بیس  کی  ی اندازه   جا خوش کرده 
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ا نم  نکهیتالش  ابرو  به  ببارد،خم  آنوقت    یمبادا  آوردم..چون 

م برا  ی تصور  ا  ی شد  دادن  مهم   ه یقض  نیستاد است..ااخطار 

که    ودنبود...مهم طوبا بود و حالش...مهم آن دختر نوجوان ب

کارها  یب و  مجد  بودم....مهم  اعصابش    ی رو  ی خبرش 

ها  برادرشیجا  یب  ش،غروریبود....دخالت  از    ی ...مهم  که  بود 

 ی اوشیداد ..مهم س  یگرفتم،جواب نم  یصبح هر چه تماس م

خواست لب باز کند به درخواست    یچند روز تا م  نیبود که در ا

گم    راکار درست    یذاشتم..سر درگمم! معن  یاش، نم   ی تکرار

فشار طاقت    نی از ا  یگذاشتم تا اندک  ز ی م  ی کردم ..سرم را رو

کوه آتشفشان، در حال    کی  ی فرسا رها شوم ..سرم به اندازه  

 ....بود یفرو پاش

  بکنم؟ دی..چکار با سالم خانم..من االن وقت مشاوره دارم-

به اتاق مورد نظر    یو ضمن عذر خواه  دمیلحظه از جا پر  کی

..حدودا  ییراهنما آوردم،   ازده یساعت    ی اش کردم  به خاطر 

عل ا   یغالم  چا  نیدر  م  ی موقع  برا  یدم  و  م  ی کرد    ی ما 
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به اتاق   ی چا  ین یس  کی دست به کار شدم و اول    عیآورد...سر

 فته که تازه تنها شده بودند و مراجع اشان ر  یاوشیمجد و س

را    ینیبلند شد و س  زشیاز پشت م  ی فور  یاوشیبود،بُردم...س

 ....از دستم گرفت

 یی روز جا  هی  م،حاالیخانم فه  د ی دیاخه چرا شما زحمت کش-

 .... شد مگه یم ی،چ میخورد ینم

لب خواندم و خواستم خارج شوم    ریز  یکنم آرام یم خواهش

 ....پر حرص مجد به گوشم خورد ی که صدا

 .. خوام ینم یی،من امروز هوس قهوه دارم و چا میخانم فه-

 ...از خشم رو پا بند نبود یاوشیس

 ....هیچه حرف نی...انایخجالت بکش س-

هم نبود...از آزار    الشیخ  نیاش ع  ی شگیهم  ی   هیطبق رو  یول

 ... یو واف یلذت کاف کی...بُرد  یدادنم لذت م
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کار و قبول کردند و   نیخودشون ا  شونیا  ؟یخجالت واسه چ-

  م؟یگم خانم فه ی..درست نمرفتندی تبعاتشو هم پذ

گفت ..از    یآخر جمله اش را با حرص و غضب خاص  ی   تکه

کردم   یباور م  دینبود...با  صیقابل تشخ  ی زیطرز نگاهش چ  نیا

و حاال    امدهیخوشش ن  شنهادمی پ  نیاو هم به مانند بچه ها از ا

نوع به  بع  یم  یتالف  یدارد  چند  هر  خاطر   د یکند؟  به  نبود 

 گوش بوده باشد...حتما گزارش به حرفش    یهم عصب   شبید

 ....داد ینکردنم را به برزو م

 [17.04.21 07:16] 

 ۱۲۸_پارت#

احتمال  ی ریجلوگ  ی برا تنش  گونه  هر  گفتن  ،یاز  االن "با 

رفتم و به مشاجره اشان گوش    رونیاز اتاق ب  "کنم   یدرست م

  شتر یدانم ب  یم  دیکه بع  نجایکوچک ا  ی نَسپُردم ..درآبدار خانه  

آب را باز کردم و چند مشت آب سرد به   ریاز پنج متر بود ، ش

پاش   ه یگر،االن وقت    م تکرار کرد  نهیو دائما در آ  دم یصورتم 
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بعد فنجان قهوه اش را مقابلش    ی ا  قهی،مقاوم باش...دق  ستین

 ...دست و پا کرد دیجد ی گذاشتم که بهانه ا

 ....ی اوردیخورم ..شکر که ن یم نیریمن قهوه رو ش -

 ..شد ی باز کفر یاوشیس

  ن یا  می..ما همه با هم دوست  ی ار ی شورش و در م  ی دار  گهید-

 ....بلند شو خودت بردار ؟ی چ یعنیکارها 

انگشت اشاره اش    یاوشیس  زیم  ی رو  ریخ  میبلند شد و ن  مجد

 ...چشمانش برد کی را نزد

ساده   یهم کالس  هیفقط    ،یکیشما    ی خانم..خصوصا برا  نیا-

 .... خان ای بدون پور یدونست یاست...نم

از قدرت درکم    شی کارها  نیا  ی..معندمیفهم  ی را نم  قصدش

کرد    یرفتار م  ی طور  نیا  یآمد،  وقت  یبدم نم  یخارج بود ول

نور   ..به سرعت  بکوبانم  فرق سَرش  در  را  پنجره  کنار  گلدان 

ترکشان   یحرف  چیه  یگذاشتم و ب  زشیم  ی شکر پاش را هم رو
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ا کننده  خسته  مراجع  ی کردم..روز  شمار  و  وقت    ن یبود 

ناهار را هم امروز    یما گرفته بود...حت  یرا از همگ  استراحت

  ی سر به بهدار  کی ...به وقت غروب استاد    میجا خورد   نیهم

اتاق جمع کرد و اذعان داشت    ک یامان را در    ی آمد و همگ

فور  کی برا  ی کار  تهران  با  شی پ  شی در  و  امشب   دیآمده 

که   اشت فراوان د  داتی بگذارد ..سفارشات الزم و تاک  مانیتنها

  ک ی...میو مراقب خودمان باش  م ینکن  ی اش کار  یهماهنگ  یب

گفت و بعد    یاوش یبه س  یحرف ها هم تنها و خصوص  ی سر

شوخ کنار  در  حرف  یرفت...شام  پر  و  صرف    نایم  ی ها  یها 

بق  یلیشد..چندان م از  پا  هیبه خوردن نداشتم و زودتر   ی از 

را از کجا    ی همه انرژ  نیا  نایبلند شدم..واقعا معلوم نبود م  زیم

 ی برزو را هم م ی به دست شماره  یآورد؟ هم چنان گوش یم

  دم یداد...کالفه دراز کش   یجواب نم  ا یخاموش بود و    ایگرفتم ..

 ه یاتاق چشم دوختم ..چقدر دلم شب  ی و به سقف ترک خورده  

 ....سقف بود نیا
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خوام پانسمانتو    یها...پاشو م  ی ریگ  ینم  لیما رو تحو  گهید-

 ... عوض کنم

  ن یکه دستانش پر از باند و ظرف بتاد  لوفریو به نبرگرداندم    سر

 .... بود،چشم دوختم

 [18.04.21 07:00] 

 ۱۲۹_پارت#

لبخند  ی هر بدبخت  با بلند    دم یپاش  ش یبه رو  یزورک  ی بود  و 

و    گریامروز د  ی شدم..مشغله   فکر خودم  به  بود  نداده  اجازه 

 ...فتمی ام ب یشانیپ ی باند رو  ضیتعو

ا  سویگ - م   نیا  نقدریخانم  بهش خوش  د  یروزا    گه یگذره، 

 ...واسه ما نداره یوقت

 ...ستمیجمله را گفته بود هاج و واج نگر  نیکه ا  نایدهان م  به

  ه؟ یمنظورت چ -
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انگشتان کش  در به  با وسواس   دهیحال الک زدن  و  بود  اش 

 ...داد  یکار را انجام م نیا یخاص

و همه    ی رو زد  نا یپسره س  نی..قاپ ازمی عز  گهیخوب معلومه د-

 ...یجا باهاش

 ...من جواب داد ی زوم شد و او به جا لوفرین ی رو نگاهم

  عهیتهمت و شا  ی...چرا الکنایم  ی بهتره مراقب حرف زدنت باش-

  ؟ی کن یدرست م

 ی کرد و همان طور که انگشتانش را برا  یرکی ستیه  ی   خنده

 ...داد لب زد یزودتر خشک شدن تکان م

پشت    شهیهم  سوی،گ  گهید  می نیب  یم  می.؟..دارهیتهمت چ -

خانم    نیبه خاطر ا  شبید  چارهی..اونوقت اون ب  شه یم  میقا  نایس

   ؟یزونشیمن، چرا آو زی نخوادت عز دیاخطار خورد..خوب شا

بزرگ سم  ک ی  یکس  انگار تکرار    یخنجر  به  و  بود  برداشته 

م و چشمم  حنجره  و  قلب  با  یدرون  بُردم   یم  دیکرد..کجا 
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 ی باورنم  ایشد..خدا  یم  بمیرحمانه نص  یطور ب  نیکه ا  ی درد

 د یبود...با  دهیدانست و حاال ترس  یخودش م  بی کردم من را رق

  زدم؟  یزار م  ای دمیخند یم

  رون ینم باز دها  ی حرف  نکهینبود و از ترس ا  یتحمل کردن  میبرا

 اط یو به ح  دمیرا پوش  میکه نشود بعدا جمعش کرد ،مانتو  دیایب

امشب   دیشد با  یکرد..نم  میپشت سرم آمد و صدا  لوفریآمدم...ن

تنها م   ییرا  ...با صدا  یسر  بود   ییکردم  لرزان  به شدت  که 

  ار یبگذارد ..نفسم از فرط اندوه بس  میعاجزانه ازش خواستم تنها

نور ماه صبح کنم    ریداشتم امشب را ز  اجیآمد و احت  یباال نم

که مشرف به ساختمان نبود و   اط یسمت چپ ح  ی ..به گوشه  

نشستم و سرم    یدرخت   ی کُنده    ی داشت ،رفتم .رو  یکم  دید

کردم و    ه یپشت سرم تک  واریرا باال و سمت آسمان دادم ..به د

 ...دمیدر دلم نال

  اصال؟ ینیب  یمنو م ایخدا-
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خرد    ی شده بود و داشتم صدا  یترک خورده ام باز زخم  قلب

م را  جراحتش  و  م   دمی شن   یشدن  و    متر یلیم   متریل ی..ارام 

بغض فرو خورده ام   یک  دمینفهمشد و من   یم  شتر یشکافش ب

چشمانم آنقدر    ی جلو  ی ..پرده  دندیسر باز کرد و چشمانم بار

 ی شدند .چشمه    یآسمان و ماه کدر م  یبود که گاه  سیخ

آنچه تا کنون از سر    ی ادآوریشد و دوباره  یخشک م شانمجو

 ..کرد یم  ی اریگذرانده ام ،گونه ام را آب

  رون؟یب یچرا سرما نشست-

متعجب هم نشدم..او مامور عذابم بود و    شیاز صدا  یحت  گرید

برگ   ی به رو  شی حرکت پاها  ی ام کند...صدا   یقصد داشت روان 

و جانم را ذره ذره    د یایب  یبود که کس  نیخشک مثل ا  ی ها

...خدا رمیحال قصد نداشتم چشم از آسمان بگ  نی..با ا  ردیبگ

  ی م  تحملکه م  یشد..شاهد رنج و عذاب  یامشب شاهدم م  دیبا

 ...تیکردم به شکا ین باز نمشدم و زبا
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  ی کنم چرا تکون نم  یدو ساعته دارم نگات م  سو؟یبا توام گ-

  ؟ی خور

االن مشتم را در    نیخواست هم  ی....دلم مسوی هم گفت گ  باز

  م یلحن صدا  نی و با ا  ی مدل  نی کوباندم تا هوس ا  یدهانش م

واقعا دو ساعت گذشته   یکردن از کل وجودش پاک شود...ول

 ...بودم پس؟ باز هم جلو آمد دهی بود؟ چرا نفهم

 ....ی بگو..بفهمم زنده ا ی ز یچ هیخوب -

 [18.04.21 07:19] 

 ۱۳۰_پارت#

رو  یاشک سمج   ی قطره    نیآخر ام غلط  ی که  با   د یگونه  را 

روشن    کی دست پس زدم .سرم را تکان دادم و به او که در تار

  بیبود و دستانش را به زحمت درون ج  ستادهی سرم ا  ی هوا باال

لنگه از    کیو معنا دار نگاه کردم ..  قیشلوارش چپانده بود،عم
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به سمتم  ی..کم دیکش رونیرا باال داد و دستانش را ب  شیابرو

 د و آرام وزمزمه وار لب زد شد و با بهت نگاهم کر  لیمتما

  ؟یکن یم ه یگر ی چرا دار-

او هم من را درست    دیرا ندادم. صورتش واضح نبود..شا  جوابش

از حرف پشت نگاهمان   یی ایو دن  یجدال چشم  ک ی ی ول دیند

 چ ی ه  هی،شب  شهیبود..رنگ صدا و لحنش نه مثل هم   دهیخواب

از همه جا توهم زده    دهیهم منِ بر  دیهم نبود..شا  ی گریوقت د

گذشت    منوال  ن یبه هم   ی ا  قهیدق  دمیشا  ای  ی ا  هیبودم ....ثان

...او زودتر  یشب  مه یسکوت محض ن  کی..برخورد دو نگاه در  

که عقب گذاشت با دو دستش کل    ی به خودش آمد و با قدم

در حرکاتش   یو سر درگم   ی..کالفگختی را به هم ر  شیموها

که با   یجلو کردن و مثل کسزد...شروع کرد به عقب ،  یجار م

 ...کرد ی زند رفتار م یخودش حرف م 

چوب    دی..باشهیو هوا زودتر سرد م   هیکوهستان  ی منطقه    نجایا-

 ..شی آت  ی جمع کنم برا
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...چرا  زندیبر  می تا مبادا باز اشک ها  دم یرا از داخل دهانم جو  لبم

گفتم به خاطر تو و   یکردم ..چرا نم  یرفتم،اعتراض نم  ینم

بارَم کرده...چرا   یی چه حرف ها  نایابلهانه ات ،م  ی ها  ی ری گیپ

مُردم    یداشتم م  دمیشا  ایخشک شده بودم     دم؟یکش   یداد نم

م  یول لبخند  داشت   دی ..آتش شعله کش   دز   یماه هم چنان 

 ی کرخت شده بودند ..کم  می..تازه متوجه شدم که چقدر پاها

جا سخت  شانیجابه  به  و  رو  یکردم  را  حرارت   ی دستانم 

  تاباندم....ان سمت من نشست

 ....بهش نگفتم ی زیزده بهت؟ باور کن من چ یبرزو حرف-

جا  حاال خ  ی به  بودم..دق  ی   رهیماه  من  قی آتش   یممانند 

 ...حمله ور شد   شیشد....باز هم به موها  یسوخت و خاکستر م

  ه؟ی بگو بفهمم دردت چ ی زیچ هی  یخوب لعنت-

  ی امشبش...با حالت  بیو غر  بی سمت نگاه عج  د یسرم چرخ   باز

  لش یدانستم قرمز شدم..دل  یشکست خورده نگاهش کردم ..م
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سوخت   یصورتم داشت از حرارت م  یاتش ول  ایبود و    هیگر  ای

 دمیاز دهانم خارج شد که خودم هم نفهم  ینا مفهوم  ی ..اوا

قلبم    ها دادم سکوت کنم ..نه تن  حی..ازش رو برگرداندم و ترج

سوخت ..مگر حرف زدن تا االن    یکه حنجره ام هم داشت م

سست و    ییبلند شدم و با قدم ها  یچارگیجواب داده بود؟ با ب

پله ها   ی تا پا  یافتاده خودم را به اتاق رساندم...او ول   ی شانه ها

گفتنش تا   سویگ  سویگ  فیضع  ی هم چنان دنبالم آمد و صدا

 ....شد یمغزم حکاک ی ابد رو

 [19.04.21 07:17] 

 ۱۳۱_پارت#

 ی به شدت م  دی خورش  یرا گم کرده بودم ...شب بود ول  زمان

کرده    طرهی و پر از گرد و غبار اطرافم را س  یطوفان  ی و هوا  دیتاب

کدامشان    چیمختلف بود که ه  ی بود ..دور و برم پر از آدم ها

نم ..ول  یرا  م  ی خنده    ی صدا  یشناختم  و  دو   نایمجد  از 

  شان یآمد و هر لحظه هم بر شدت خنده ها  ی ام م  یفرسخ
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را گرفتم   میشدم .محکم گوش ها  یشد...داشتم کر م  یاضافه م

 ......بسه...بسه"دی تمومش کن".."گهیبسه د"زدم    ادیو فر

 .....اروم باش ی د ی...کابوس دسویآروم باش گ-

چشمانم   یبه سخت  شی آمد ..با تکان ها  لوفرین  ی گمانم صدا  به

سرد  احساس  .با  کردم  باز  رو  ی ادیز  ی را  ام   یشانیپ  ی که 

 ..که مانع شد اورمینشست..خواستم دستم را باال ب 

 ...نییپا  ارمیبدنت و ب  ی دما  دی..با  ی نکن قربونت برم..تب دار-

 ...دمی نال دهیبر دهیبر

امن  - م  ی طور  نیچرا  دارم   ی لیسوزم...گلوم..گلوم...خ  یام؟ 

 ...درد داره 

خ  باز را  پارچه  تکه  ،همان  رو  سیهم  و  ام    یشانیپ  ی کرد 

 ....دیکش

  نجاها یفکر ا  ،ین ی شیم   رونی سرد ب  ی تا نصفه شب تو هوا  یوقت-

 ونیو هذ  ینیب  یکابوس م  ی بند دار  هیرو هم کن..از پنج صبح  
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حرف مفت   هیار کنم ..به خاطر  ...اخه من از دستت چک یگ  یم

 ....ی سر خودت آورد ییچه بال  نیارزش بب  یب

جلو  رهی ت  وینگات  کیمثل    شبید تار  نقش   ی و  چشمم 

 ...بست...آتش ...مجد...حرفهاش..نگاهش

 ...به دستم داد و گفت ی ر یش وانیل لوین

رفته تهران ،عصر    نجایبخور تا گلوت آروم تر شه...دکتر ا  نیا-

 ... میتا اون موقع صبر کن  دی گرده با یبر م

 رفت  یبه هوا م  وانیبود که از سر ل  یداغ  ی به بخارا   چشمم

... 

 ....ی ...امروز از مشاورت افتاددیببخش-

 ..رفتن با لبخند گفت  رونیشد و قبل از ب بلند

ا- بابا....کنار  من  نیبهتر  بمونم...  ینمدختره  دفعه    هیتونم 

 ....شهیگم شر م یبهش م  ی زیچ
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 د ی کش  یم  ری بدنم از درد ت  ی جا  ی بود و جا  دهیامانم را بر   سرفه

از کابوسم بوده باشد و   یهم بخش  شبیکرد د  ی..دلم آرزو م

 جینداشتم و منگ و گ   یحال خوش  شبیرود .د  یبه فراموش

افتضاح با مجد   نی شود با ا  یدانستم چطور م  یبودم و حاال نم 

  ند؟ ی ما را بب  یس ک  دمیروبه رو شد...چه طور آن همه وقت نترس

شود ..ان وقت باز گناه نکرده را گردنم    داریب  نایبود م   یفقط کاف

م  یم استاد  گوش  به  اگر  ظهر    ؟یچ  دیرس  یانداخت..اصال 

 ی هم برا  یاوشی ، مجد و س  نایاز م   ریبرگشتند،غ   یهمگ  یوقت

پرس ا  یاحوال  آمدند..از  م  نکهیباال  بودم،معذبم  کش   یدراز 

و   نمیکردم بنش  یسع  جه یسرگ  ودبا وج  لیدل  نیکرد..به هم

آرام به  فقط  ..رفتار عج  یدر جوابشان  کردم  مجد   بیتشکر 

بود که اصال نه توقعش را داشتم و نه فکرش    ی ز یدرست آن چ

  یحرف م  زیآم  هیحال کنا  نیکردم..باز با خشم و در ع   یرا م

  ن یرا زد و مرا بر ا  ش یحرف ها  ی جد  ایو    یبا شوخ  ا یزد..حاال  

ا که  رساند  تکل   نیباور  معلوم   فشیآدم  هم  خودش  با 
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با  ی ....دمدمستین را هم  بودن  ل  دیمزاج    صش یخصا  ستیبه 

 ....کردم  یاضافه م

 [19.04.21 07:41] 

  ۱۳۲_پارت#

 ل یاز ظهر دکتر روستا از تهران برگشته بود و مجد به دل   بعد

و    دی چی را پ  میداروها  ی داشتنش دنبالش رفت...نسخه    نیماش

که   ی زی را استراحت کنم ..تنها چ  ی از من خواست چند روز

گشت و من    یکردم...شب استاد بر م   یاصال به آن فکر هم نم

با او   ایور  وعزمم را جزم کرده بودم که مجدد در مورد طوبا  

بزنم...نم  نم  یحرف  و  رو  یشد  دست  دست   ی توانستم 

از شانس بَدم قرص ها اثر خودشان را گذاشته بودند    یبذارم...ول

ب بود...صبح که  برده  آمدنش خوابم  وقت  به  شدم    دار یو من 

زد هر چند هنوز گلو دردم به قوت خودش   یبهتر م  یحالم کم

  ی م  ری را به تاخ  م یها  مه داشت تمام برنا  ی ماریب  نیبود..ا  یباق

 ....انداخت



474 

 

  سالم استاد-

صبحانه بودند و با حضورم حواسشان سمتم    ز ی م  ی پا  یهمگ

 ..معطوف شد

 ... ی خانم...باز هم که سر خودت بال مال  آورد سویسالم گ-

مجد با    یول  یشگ یهم شده بود همان مرد شوخ طبع هم  باز

  ت یلبش بود و قصد اذ  ی که گوشه    ی آن پوزخند مسخره ا

 ...کرد یکردن داشت حواسم را پرت م 

ناپذ گهی د  ادیم  شیپ- اجتناب  اتفاقات  م رهی..جزو   ی..راستش 

نبا ول  ی ز یچ  دیدونم  اذ  ی زیچ  هی ....یبگم  کنه    یم  تمیداره 

 رون یب  امیتونم از فکرش ب ی..نم

  افتاده؟ ینبودم اتفاق ؟من ی زیچه چ-

 یتصور م  دی..شا  دمیوضوح رنگ به رنگ شدن مجد را د  به

و حاال قرار است گزارش   نمیکرد من هم مثل خودش خبرچ

 ...به دست استاد برسد  شی کردن ها تیاذ
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و   ی..ول  ومدهین   شیپ  ی دیجد  ینه..مسئله  - من نگران طوبا 

 ... هستم  ایرو

رو  کیبا    نگاهش بزرگ  متمرکز شد..ناچارا    میعالمت سوال 

 ....ادامه دادم

  یمن اومد که حال خوب  ش یپ  یروز اول دختر نوجوون  دینیبب-

خواست به زور اونو  یبود که م ینداشت..از دست پدرش شاک

 هستند  انیدر جر  یاوشیس  ی به پسر عموش شوهر بده ..آقا 

... 

 ..تکان داد و لب زد  دیی سرش را به تا یاوشیس

فه- خانم  با شماست  بهتون   ی..ولمیحق  هم  روز  همون  من 

  ی ا   فهی..شما در حال حاضر وظمیستین  جهیگفتم ما قائل به نت

 ......االندیندار

 ..دمیرا قطع کردم و باز به سمت استاد چرخ  صحبتش
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داده   یخبر م  دی اون به من اعتماد کرد...االن چند روزه با  یول-

کنه ....من گفتم با پدرش صحبت  ستیازش ن  ی خبر  چیه  یول

 .....مقصر منم  فتهیواسش ب  یوسط اتفاق نیو اگه ا

رو  استاد را  را    زی م  ی دستش  من  متفکرانه  و  کرد  حائل 

 ..ستینگر

طوبا اون   یکنم ..حت  ی ری گیپ  دیکنم اجازه بد  یخواهش م-

پ .قول    ششیشب که  کنم  و جلب  اعتمادش  ..تونستم  رفتم 

ا  دمیم آدرس    نیاگه  نشد  هم  تو    هیبار  و  روانپزشک خوب 

 ...تهران بهشون بدم

 ...و لب زد دیخند لوفریبه استاد چشم دوختم ..ن ملتمسانه

 ....دی...خواهشا اجازه بدستیول کن ن سویاستاد گ -

 ....دی از آن را نوش یرا برداشت و کم   شیچا استکان

 ...شرط داره هیباشه..فقط -

 .. چشمانم گذاشتم ی را رو دستم
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 ...دیشما بگ یچشم...هر چ-

دم و خودم هم   یبهت م  گهیفرصت د  هیاول در مورد طوبا  -

به پزشک...دوم در    یکن  یم  شی ..نشد واقعا معرفامیهمراهت م 

خانم دختر  اون  گفت  یمورد  ن  یکه  خودت   ستیصالح 

و بعد   هیچ  انیزنن بفهمن جر  یسر م  هی  ایو پور  نای....سی بر

 ....میر ی گ یم میتصم

 ...دیکرد و خند یلودگ مجد

 ...گهید می کتک شو ما بخور میبر یعنی-

جا هم که   نینبودم..تا هم  یو من هم مستثن  دندیخند  یهمگ

..من به خودم   د یرس  یبه نظر م  ی شده بود عال  یاستاد راض

 ی خواهم کرد.... لحظه    دشیدانستم رو سف  یاعتماد داشتم م 

آخر از من خواست باز هم کلبه بمانم و استراحت کنم ...چاره 

پذ  ی ا خودم   رشی جز  از  دوباره  نداشتم  قصد  نبود..ابدا 

 ....برنجانمش 
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 [20.04.21 06:49] 

 ۱۳۳_پارت#

همگ  بعد رفتن  تماس    میتصم  یاز  برزو  با  مجددا  گرفتم 

بوق آزاد در گوشم    ی آزار دهنده    ی باز همان صدا  ی..ولرمیبگ

صدا.دیچ یپ باالخره  تا  کردم  تکرارش  بارها  و  خواب   ی .بارها 

 ....داد یآلودش نشان از وصل تماس م 

تونم جواب بدم   ی..حتما نم یزن  ی شده هزار بار زنگ م یچ -

 ....گهید

 ...است ی بود خواب بوده و از تماسم کفر معلوم

دونستم هنوز مثل جغد شب ها    ینم  نکه یاوال سالم ..دوما ا-

 .. یخواب یو روز ها م ی داریب

 .... ...زود کارت و بگو که کار دارمسوی گ ی بامزه شد-

زدم و محتاطانه    ایدلم را به در  یول  دمیترس  ی واکنشش م  از

 لب زدم 
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 ی کار  یپسره بگ  نیمگه من بارها از شما خواهش نکردم به ا-

خوام انجام بدم دخالت    یم  ی به کار من نداشته باشه..هر کار 

کنم بگو دست از    یگه برزو گفته ..خواهش م  یکنه و م  یم

کس که  ام  بچه  من  ..مگه  برداره  گذاشت  یسرم  بِپا  یو   ی و 

 ....من

را    یگوش  یباعث شد کم  شیکه صدا  دیکش  ی بلند   ی   ازهیخم

 ...از گوشم فاصله دهم

مغز منو   ی دستت نبود بخوا  تی نبود که االن گوش  نایاگه س-

 ... ی وربخ

را هم به   ی دزد  ان یجر  یحت  دمی و فهم  دمیکش  ی کالفه ا  پوف

که او از    دم یرس  نیقیاش به    ی بعد   ی برزو گفته و با جمله ها

 .. من با خبر است ی تمام لحظه ها

مزاحم   نیآدم خودش بزرگتر  نیداداش ا  یش  یچرا متوجه نم -

 ....منه یزندگ
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 ....مشهد..انتخاب با خودته ی گرد یپس بر م-

گفتگو    ن یکردم ا  یدانم چرا تصور م  یبالفاصله قطع کرد..نم  و

  ی دارد....باز هم فکرم خطا رفته بود..بلند شدم دلم اندک  جهینت

م زدن  .  یقدم  حخواست  تا   اطی به  اول  از  بار  چند  و  آمدم 

بهتر    دیدانم شا  ینداشت...نم  ی سود  یآخرش را رژه رفتم ول

..نه....او   یول  کردم  یبا خود مجد مطرح م  یل منطقبود از او

ا از  تر  شق  کله  ها  نیهم  گفته  که  بود  ها  را   میحرف 

ا  ی ..اصال کجاردیبپذ کردار  و  منطق  نیرفتار  به  حرف   یآدم 

  م یخورد؟ سرم از درد رو به انفجار بود..کف دست ها  یزدن م

..ا دادم  فشار  محکم  و  گرفتم  دو طرفش  به  نم   نیرا   یطور 

برا  کی  دیشد..با پا  ی باز  نیا  شهی هم  ی بار  را   ان یمسخره 

گو  دیبخشم..نبا مس   ی ها  ییزور  تغ  ریبرزو  را   ی م  ریی راهم 

بخوابم  ها  بچه  آمدن  تا  کردم  قصد  و  برگشتم  اتاقم  داد...به 

وارد شد و    با سر و صدا  نای...چشمانم تازه گرم شده بود که م

که ازش درخواست کرد آرام تر صحبت کند هم   لوفر یحرف ن
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از   ریشده بود و ناگز شتریدردم ب رنداشت...شدت س ی ا جهینت

  شتر یشد حدس زد ب یم لویدرهم ن  ی  افهیجا بلند شدم ..از ق

 دم یبا اشاره پرس  یوقت  یاست ..ول  یعصبان  نای از م  شهیاز هم 

با گفت  و  برداشت  را  اش  حوله  شده؟  دوش    دیچه  اول 

 .....رد یبگ

 [20.04.21 07:08] 

 ۱۳۴_پارت#

آرامش صِرف خورده شد و استاد باز اجازه نداد    کیدر    ناهار

روم و خواست هم چنان استراحت    ی به همراه بچه ها به بهدار

 ...جمله گفت کی می کنم و فقط در جواب اصرار ها

  ی فرستم دنبالت تا همراهت خونه   یرو م نایساعت هفت س -

 تی تونم همراه  یاومده و نم   شی پ  ی ..خودم برام کارادیطوبا ب

 ...کنم ....در ضمن

 ..مجد گذاشت و ادامه داد ی شانه   ی را رو  دستش
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  ی و نحوه    سوی گ   ی گزارش کامل از مشاوره    کی  یتو موظف-

بد من  به  رو  طوبا  می برخورد  ازت  همه    ی..پس    ی خوام 

کنم و اون   ی..من به تو اعتماد م  یحواست و معطوف کار کن

مالک ادامه   شهیم  ی بد  لیکه تو امشب به من تحو  یگزارش

 ...سویندادن گ ایدادن و 

 ...دیخند یشگیبا همان غرور و نخوت هم  مجد

 ....ام یتخت باشه استاد...من تو صداقت مثال زدن التونیخ-

دانست    یدوختم ..او هم م  لوفرینگران و مشوشم را به ن  نگاه

با دشمن  رم یدرگ   ی زیاالن چه چ   ی گزارش غلط   یکرده...اگر 

حرف   ی رو  یخورد...از طرف  یطوبا بود که لطمه م  ن یداد ا  یم

نماستا بار    یشد حرف  ید هم  هزار  زد...تا ساعت هفت شود 

با من سرنوشت   ی که به خاطر لجباز  نیمردم و زنده شدم ..ا

شد   یهم نم  گری داد..از سمت د  یکند آزارم م  ر ییتغ  ماریب  کی

امشب به   ی تمام توانم را برا  دیکرد ..با  تیقصاص قبل از جنا

م ام   ی کار  لحظه  آن  نجات  راه  تنها  کردن  بُردم..توکل 
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لبه   آماده  و  مرا    ی بود...حاضر  که  بودم  نشسته  تخت 

خاص    ی ا  گونهبه    شی اعتراف کنم که تن صدا  دیفراخواند..با

در موردش نداشتم هر چند که کال    یبود و من حس درست

 ....داشت درست بر عکس اخالق مزخرفش   یبم و جذاب   ی صدا

  د؟یارینم  فیخانم ؟من اومدما...تشر سوی.....گسو؟یگ-

 ...دمیترش کردم و از همان باال به او توپ رو

..مگه من دختر خاله    د یبگم منو به اسم صدا نزن  د یچند بار با -

 ... شما هستم ی 

هم  از هم  ..خودم  گرفت  اش  خنده  خاله  دختر   نی لفظ 

 ی زبانم جار  ی کلمه رو  نیدفعه ا  کیچرا    دمیطور..اصال نفهم

که تا پشت لب    یرا برگرداندم و  لبخند کوتاه  میشده بود..رو

 ... بود را قورت دادم دهی رس میها

به    بیگرفت و همان طور که دست به ج   واریاش را از د   هیتک

  آمد لب زد یسمتم م
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 زنم یصدا نم ی طور  نیراحت..من دختر خالمو هم ا التیخ-

... 

را    فمینداشت ..پس ک  هم  یتیمنظورش نشدم و اهم   متوجه

پنجره باز کرده    ک یمرتب کردم و راه افتادم ...در فکرم فقط  

 ....شود یطوبا معلوم م فیبود که امشب تکل نیبودم و آن ا

 مون یگزارش خوب و پر و پ   هی  ی ازم خواهش کن  ی خوا  ینم -

 به استاد بدم که باب طبعت باشه....؟ 

هم قدم بودن هر چند با فاصله هم معذبم   نی کنار او هم   در

به ظاهر آرام و    ی چهره    ی نذاشتم جمله اش رو  یکرده بود ول

 ...خونسردم اثر کند

چ- م  یهر  همون  باشه  خدا  من    دمی..شا  شهیخواست  واقعا 

م رو    یاشتباه  طوبا  باشه  بهتر  و  و  هیکنم    ت یزیروانپزشک 

 ....کنه



485 

 

رُخش سمت   می به سمتم چرخاند که فقط ن  ی را جور  سرش

داد توقع   یلبش که نشان م  ی من بود و آن کج خند گوشه  

 ..... حرف را از من نداشته نیا

 [21.04.21 06:58] 

 ۱۳۵_پارت#

طوبا سکوت کرد و من هم در مغزم حرف   ی به خانه    دنیرس   تا

مادر طوبا   م،یدیرس  یکردم....وقت  ی ها و جمالتم را طبقه بند

ب  اط یهم آنجا بود...در ح    ه یگر  ر یو ز  دیوقفه کش   یدستم را 

 ...زد

دختر منو ببرن    دیکنم ..نذار  یخانم ترو خدا التماستون م -

 .....خونه...او فقط غصه دار مرگ بچشه...خانم ترو خدا   وونهید

 ...ی متعجب بودم و هم عصب هم

 وونهیرو زده ...معلومه که طوبا د  ی حرف مسخره ا  نیچن  یک-

افسردگ  ستین فقط  ..خ  ی ..اون  داره  باشه    التونی حاد  راحت 
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بباز  دینبا  یول و  طبدیخودتون  کن  یعی...باهاش    د ی برخورد 

  شهیدرست مثل هم 

  ستاده یگوشه ا  ک یبعد به سمت آقا رضا که  ساکت و مغموم    و

 ..دمیبود چرخ

 .. ر تنش دور باشهاز ه دیمگه من به شما نگفتم خانمت با-

 ..گوشه چمباتمه زد و نشست همان

به مادرش گفته که داره    یچ  ی دونم ک  ینم  ی چرا واال ...ول-

 ... کنه یم ی طور نیا

 یم  هیگر  زیر  زی گرفته بود و ر  واریخانم سرش را به د  همان

 .. گفتم تی فاصله گرفتم و باز با جد شتریکرد ..چند قدم ب

شما حساب باز کردم    ی من در مورد درمان طوبا رو  دینیبب-

  ن ی و گرنه از هم  یعل  ایکه    دیستیمرد جا زدن ن  دیدون  ی..اگه م

بدونه حداقل   دیبا  چارهیگردم ..اون زن ب  یکه اومدم ،بر م  یراه

 ...کنه  دایپ  دیمثل کوه پشتشه تا ام  یکی
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 ...شد و مستأصل دستانش را در هوا تاب داد  بلند

گه زن    یساله مادرم م  کیهستم به خدا خانم ...واهلل هستم...-

اریبگ ..نذاشتم    ن ی..از  کردم  در  اون گوش  از  و  گرفتم  گوش 

ب حرف   انیخواهرام سمتش  بزنن..ول  یو  وقت  یبهش  که   یاز 

 ...شهیم  یدونم عاقبتم چ  یساکت شده ..خودمم کالفه ام ..نم

 ...را فشرد  شی سمتش رفت و شانه ها مجد

زمان   یول  شهی،حتما م  شهیگه درست م  یم  میخانم فه  یوقت -

 ...دیصبر کن  دیبَره..با

بود که چند لحظه مات   دیحرکت و واکنش چنان از او بع  نیا

در حال طلوع   د یخورش میاالن بگوئ نکهیرفتارش شدم...مثل ا

است...وقت م  یکردن  حرف  شمرده  و  خاطر    ی آرام  به  زد 

 ی داد..ول  یقرار م  ری همه را تحت تاث  شیصدا  ییجادو  تیخاص

خودم را جمع و جور کردم و به سمت طوبا شتافتم..از    عیسر

کرد و خودش    ی ری داخل آمدن مادرش و آقا رضا ،مجد جلوگ
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 ب یاز عجا  گریاز د  یکیهم    نیبه محض آمدن در را بست...ا

 ...امشبش 

 الم ینشست..خ  خ یس  شیاز رختخوابش بلند شد و در جا  طوبا

از ز  ی راحت شد که بر رو را  ..عکس    ر یقول و قرارش مانده 

هم خودش را   دمشیتشکش برداشت و به سمتم گرفت ..بوس

از فرزند داشت    ی او نشان  ی و هم خطوط مبهم عکس را که برا

 ..و مجدد به او برگرداندم 

تونه از   یکس نم  چیعکس فقط و فقط واسه خودته ..ه  نیا -

 ی بپرسم اگه موافق بود  یخوام ازت سوال  یم  ی ..ولرتشیتو بگ

  سرت و تکون بده ..باشه؟

 ..کرد  ینگاه م میچشم ها  انیم رهیطور خ  همان

  ؟یعکس ها داشته باش نیباز هم از ا ی دوست دار-
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و    ی رو  پلک گذاشت  م  ک یهم  از  اشک  مردمک    انیقطره 

بود ....نوازش گونه انگشتم   ی...واکنشش عالدیجه  رونیب  ش یها

 ... دمیعکس کش ی را رو

همون   یتا بش  ی دیبه بعد به حرفام گوش م  نی خوب پس از ا-

 ... ازت توقع داره  ندهیکه بچه ات در آ ی مادر قو

حرف نزد   یکه کنارش بودم کالم  یساعت  کیتمام مدت    در

داد..خواهان بهتر شدن   ینشانم م  شیبا عکس العمل ها  یول

ا و  چون    یکس  ی برا  نیاست  من  ش  کیمثل    ن یریخواب 

مجد    ی   رهیبارها نگاه خ  مانیهابود...هر چند در طول صحبت 

ها را به طوبا   یتسلطم را از دست ندادم و گفتن   یکرد ول  تمیاذ

ا از  ...بعد  ح  نکهیگفتم  به  را    می برگشت  اط یدوباره  رضا   آقا 

  مخاطب قرار دادم و موکدانه گفتم

با طوبا مالقات نکنه ..خودتون باهاش حرف    یلطفا ..فعال کس-

..در مورد بچه دی رو بگ  شی پ  نی ری ش  ی و روزها  نده ی..از آدیبزن

دو   د یبخواازش    ی ..ول  د یصحبت نکن  یو بچه دار شدن کالم
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..اون عکس دشی ..اگه نخواست با زور نبر  دیبه گردش بر  ی نفر

ه به  نگ   چ یو  ازش  کنارش    د یریوجه  مادرش  باشه  قرار  ..اگه 

  ی ول   د یکنه و حالش خراب تر بشه ممانعت کن  ی و زار  هیگر

 ب یترت  یبودن با خانوادش براش بهتره ..مهمون  د یاگر حس کرد

گم اگه واقعا طوبا    ی..باز هم م  دیو اطرافش و شلوغ کن  دیبد

م اثبات    دیبا   ی خوا  یرو  به خودش  و  به خودت  همه جوره 

 ... یکن

 .. لب زدم ری به مجد انداختم و سر به ز مهی نصفه ن ینگاه

 .... زنم یاگه خدا خواست باز هم بهش سر م-

 [21.04.21 07:21] 

 ۱۳۶_پارت#

شلوارش   ب ید دستانش را در جبرگشت به کلبه ،مج   ری مس  در

دانستم منشا و علتش    یکه نم  ی زیفرو کرده بود و با اخم ر

  ن یا  یکرد...وقت  ی ام م  یدر سکوت مطلق روستا همراه  ستیچ
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،خصوصا    دیرس  یمظلوم به نظر م  ی ادیشد ز  ی طور ساکت م

ها آن خط  پ   یو درشت  ز یر  ی با  ناخواسته در  اش    یشانیکه 

ها چقدر    یخنده ام گرفت ..تازگ  رمی شد...خودم از تعب  یم  کح

م مشغول  را  فکرم  احوالش  و  ...صدا  یحال  پارس    ی ساخت 

 نیکم نور ب  ی آمد و  چراغ ها   یم  کیچند سگ از دور و نزد

انداخته   بیو غر  بیعج   ی راهمان انگار من را هم به فکر ها

 ...زدم و در دلم گفتم بیبه خودم نه عیبود...سر

مسخره اش    ی آدم چه اخمش و چه خنده ها   نیا  زی چ  چیه-

کالس    کی..اگر از سر اجبار نبود با او در    ستی به تو مربوط ن

ا  یهم نم ا  نکهینشستم چه برسد به  او هم   طیشرا  نیدر  با 

 ..قدم شوم

شک   یآسمان بردم و به ماه کوچک زل زدم ...ب  ی را به رو  سرم

  گذاشت ی نم میخدا تنها

***** 
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ممانعتامر   خوشبختانه استاد  بهدار  ی برا  یوز،  در    ی حضورم 

که    ی ...همان طورمیبه اتاق مورد نظر رفت  ناینکرد و به اتفاق م

گفت ،کار با او مشکالت خاص خودش را داشت ..در    یم  لوین

کرد حرف    یداد و بدتر از آن تصور م  ینظر  م  ی زی مورد هر چ

  ی نم یتوجه تر است...به حضورم در اتاق اصال  حیخودش صح 

کرد دارد با   یداشت...گمان م  ی بد رفتار  یکرد و با غالم عل

 اوردمیطاقت ن  تای بار نها  کیزند....  یدست پدرش حرف م  ریز

 .. و اعتراض کردم 

بنده خداست..؟ اون فقط    نیچه طرز حرف زدن با ا  نیا  نایم-

 ...کنه یداره به ما کمک م

  یدر صورتش را به عقب هول داد و با لحن زشت  تهخ یر  ی موها

 ...گفت

بهم بکن نکن،کنه...خصوصا..تو    ی ..من عادت ندارم کسنیبب-

 .....نفر هی
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غ   در آمدن  و  را   ی منتظره    ر یاتاق زده شد  مجد صحبتمان 

 ..سر داد و بلند شد ی سرمستانه ا ی خنده  نای....مدیبر

 ...ییهو هیدر رفت  می ...اصال خستگنای طرفا س  نیاز ا-

اش    یو همان طور که گوش  دی پاش   ش یبه رو  ی شخندی ن  مجد

 ..گرفت ،آرام گفت ی را به سمتم م

 ....برزو پشت خطه-

م  به ابرو    ی ادیز  نای گمانم  و  با چشم  که  بود  برخورده  بهش 

ها ز  ادیز  ی آمدن  و  غر  ری ،نشست  غر  واضح   ی لب  که  کرد 

 ...دم ینشن

 ...دیچ یگوشم پ انیخشک برزو م  ی گفتم و صدا یممنون

چ- هر  م  یچرا  گوش  یزنگ  اون  جواب    یب  یزنم  صاحابتو 

 ....ی دینم

داداش..ببخش- امروز...حاال    دی سالم  گذاشتم  جا  اتاقم  داخل 

 افتاده؟ یمگه اتفاق
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کرده که چرا   چارهی منو از صبح ب  تونی ...فقط مادر گرامرینه خ-

ن هزار تا بال سرت و فکر کرده تا اال  دهیدخترم امروز جواب نم

 ....ییخود بال  قایدونه که تو دق یاومده ..نم

لبم آمد که از چشمان مجد    ی رو   ی حرص خوردنش خنده ا  از

 .. را صاف کردم و آهسته لب زدم می دور نماند ..صدا

حالم - بگو  و  برسون  منو  ..سالم  بکش  زحمت  شما  حاال 

 ....خوبه

تر آوردم   نییرا پا  میاش کنم صدا  یحرص  شتریب  نکهیا  ی برا  و

 ..و ادامه دادم

که    ی گذاشت  لی عزرائ  هیهم بهش بگو که کنار من   نویحتما ا-

..بگو آمار لحظه به    ستم یازش در امان ن  یطی شرا  چ یتحت ه

 ..... ی لحظه منو دار

 .........حواست به کار خودت باشهسویسگ نکن منو گ-
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از آن دنده    امروز بلند شده بودم که    ی حتما  ام  سرخوشانه 

گران   یگفتم و تماس قطع شد...گوش  یچشم کش دار و لوس

  اط یبود را با احت  فونیمدل از آ  ن یمجد را که گمانم آخر  متیق

از هر گونه برداشت نادرست    ی ر یجلوگ  ی به دستش دادم و برا

 یو خال   هساد  ی به تشکر   دییپا  ی ما را م  یچشم  ری که ز  نایم

 .....بسنده کردم

 [22.04.21 07:39] 

 ۱۳۷_پارت#

  ی ..وقتمیدیو به مسجد نرس  دی طول کش   ی ادیامروز ز  کارمان

رس کلبه  د  یو گوش  دم یبه  پ  شتری..ب  دمی را  برزو    ی به حرف 

ب  یبردم،کل خودم   یتماس  ..از  داشتم  مادر  و  پدر  از  پاسخ 

  دهی را نشن  شانیشد که صدا  ی م  ی روز  دم،چندیخجالت کش

 عیشک نگرانشان کرده بود..سر  ی از من ب  ی خبر  یب  نیبودم و ا

از   یبا هر دو نفرشان دل  یساعت  میخانه را گرفتم و ن  ی شماره  

گفت   یبود و م  یبازنشستگ  ی عزا در آوردم..پدر در آستانه  
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خصوص  کیدنبال    یم  یحسابرس  ی برا  یشرکت 

  د یبود،با  دهیگردد..ناراحتش بودم..االن که وقت استراحتش رس

باد    هبرزو ب  ی کرد چون تمام پس اندازش را برا  یباز هم کار م

چنان و هم   دیگز  یفنا داده بود و چه بد که هنوز هم ککش  نم

ها و    ی فکر  اوهام  در  و  بود  برنداشته  سرش  از  دست  پوچ 

 ی هفت بود که استاد برا   ی کرد...عصر حدودا  یم   ری س  االت یخ

تاق  در ا   نایآمد..موقع مشاوره دادن م  ی به ما ،به بهدار  یسرکش

  ن یکرد..بعد از رفتن آخر  یم  مانیما بود و در سکوت تماشا

 ...مراجع رو به من لب زد 

 .... خبر بد دارم هیخبر خوب و  هیتو  ی من امروز برا-

 یماند...نه تجربه  نهیتکان خورد و نفسم در س نهیدر س قلبم

به   یها کس  یخبر بد داشتم و نه اصال تازگ  دنیاز شن  یخوب

 ...رسانده بود یخوب ی من مژده 
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ا- ...س  نه یخبر بد   ی رو فرستادم آدرس خونه    ای و پور  نایکه 

پ رو  دختره  چ  دا یهمون  ..اسمش  ...آهان    ی کردند  بود؟ 

 ......سراغش و گرفتن و البته به در بسته خوردندای..رو

  چرا استاد؟-

رو  شیپا  کی مح  ی گرید  ی را  نگاهش  و  پشت    طیانداخت 

 ...پنجره را نشانه گرفت

اول- روز  پ  یظاهرا همون  م  شی که  تعق  ادیتو    بش ی،برادرش 

رسونه ..دختر    یرو به پدر و حانوادش م   انیکرده و بعد هم جر

اش هم   هیکردن ....بق شی رو کتک زدن و تو اتاق زندان  چارهیب

 ....گهید  یدون یقابل حدسه خودت م

نشست....خدا  ی رو  دستم نم  ایدهانم  اون    یعنیشد...  یباورم 

  ن یمن چن  ش یمشاوره گرفتن ساده پ   ه یطفل معصوم به خاطر  

رو  یرنج روبه  و  بلند شدم  عاجزانه  بود؟    ی رو متحمل شده 

 ...استاد قرار گرفتم
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م- به دی واسش کن  ی کار  هیکنم..  یاستاد خواهش  اقل  ...حد 

با پدرش حرف بزنه ..اون فقط پونزده سالشه..بچه    دیبگ   دیس

 ....است هنوز 

 ..و چشم در چشم سر تکان داد  میشد و مستقهم بلند  او

  ن یکرد...چون آخر هم  شیکار  شهینم  گهی...دسویمتاسفم گ-

 ...گذاشتن یماه قول و قرار عروس

را    دمید  ی جلو  ینامرئ   ی از اشک پر شده بود و هاله ا  چشمانم

بچه ها هم کارشان تمام شده بود و پا به اتاق    یگرفته بود..باق

 ...ما گذاشته بودند

 ش ی پ  زی آم  تیروند کار موفق  شهی دختر...هم  یباش  ی قو  دیتو با-

 ...ماست ی افته که خارج از اراده  یم یاتفاقات ی..گاهرهینم

 ... زمزمه کردم یآهستگ به

 ... من بهش قول داده بودم یول-

 ...به کل بچه ها انداخت و مشعوفانه لب زد ینگاه استاد
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 .....حاال وقت خبر خوبه ست-

کمر و سر   ی کنارم آمده بود و دستش را نوازش گونه رو  لوفرین

هم به من داد تا به خودم    یچرخاند...تکان آرام   یشانه ام م

 ....بشنوم  قی و  صحبت استاد را دق میایب

..از امشب تا ر  تیبه خاطر وضع -   نجا یکه ا  ی وزخاص طوبا 

و درمانش و    ی ساعت به خونه اش بر  نیهم  یتون  ی،م  میهست

رو    یلیتونه بعدا روند تکم  ی..اگه دوست داشت م  ی ادامه بد

  ....کنه  ی ریگی تهران پ

 [22.04.21 07:56] 

 ۱۳۸_پارت#

 یبار به خاطر طوبا چشمانم باران  ن یباعث شد،ا  ی خوشحال  برق

شاد  یشود..همگ اظهار  و  زدند  تبر  ی دست  و   ک ی کردند 

که به طوبا دادم    یتوانستم به قول  یال اقل م  نکه یگفتند...از ا

  ی لیو خ  اریاخت  ی..بدمیگنج   یوفادار بمانم در پوست خودم نم 
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از مجد تشکر کردم   یزبان  یکوتاه به عقب برگشتم و با زبان ب

د تک   واری...به  آرام  هیپشت سرش  .لبخند  بود  رو  یزده    م یبه 

کردم   یبار بود که احساس م  نی که دلم را گرم کرد..اول  د یپاش

استاد   ی صحبت ها  یباق  دنیاست ..بعد از شن  یخنده اش واقع 

ام   ی..هر چند نگران  میطوبا رفت  ی من و مجد به سمت خانه  

فکر کردم اگر    یقرار داشت ول  شیچنان سر جاهم   ایرو  ی برا

در حقش   مینگو  ی زیو در برابرش چ   ی به خاطر طوبا حضور

 ... رسد یاجحاف به نظر م

  اجش یزن واقعا احت  نیمجد...من واقعا ازتون ممنونم ..ا  ی اقا-

ب   هیبه   خ  هیاز    شتری مشاور  ..راستش  بود    ی م  یلیپزشک 

 ....وقت..شما..به خاطر ه یکه.... دمیترس

 ....دیحرفم پر انیم دلخور 

  رسم ؟ یوحشتناک به نظر م نقدریا یعنی-

 ....که نهینه..نه..منظورم ا-
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چ  ی..م  ی بد  حیتوض  ستین  یاجیاحت-  ی خوا  یم  یدونم 

حق  ی...ولیبگ فقط  چ  قتیمن  ..نه  گفتم  نه    شتر یب  ی ز یو  و 

 ....کمتر ی زیچ

ها  نگاه خانه  به  هم    ی انداختم  دور  از  که  اطرافمان  کوچک 

 ...زد یکوچکشان سو سو م  ی چراغ ها

 ... به هر حال ممنونم-

ازش   ادیعادت را ز  نیرا پشت کمرش حلقه کرد..ا  دستانش

 ....بودم دهید

ن- باش  ستیالزم  داشته  رو هم  اون دختره  ..من خودم یفکر 

 ... کنم یدرستش م

گرفت  کیاصال...  ستین  یاجیاحت- اخطار  من  خاطر  به   د ی بار 

 ....فتهیاتفاق ب نیخواد باز هم ا یدلم نم
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  ی کی  نیرا باال آورد و کاله نقاب دارش را مرتب کرد...ا  دستش

 ینم  یذاشت..صبح و شب فرق  یسرش م  ی مدام رو  دیهم  با

 ....کرد

اخطار ها و    نی..در ضمن ا  ستی ن  یخودم خواسته بودم..منت -

 ... نمره و دانشگاه واسه من دو زار ارزش نداره

را    یخوب بود...وسوسه شدم سوال  ی ادیظاهرا امشب ز  حالش 

 ...کرده بود،از او بپرسم ری که مدت ها ذهنم را درگ

  د؟یبا برزو آشنا شد ی ...بدونم چطورشهیم-

وقفه و چانه اش را خاراند....باز رفته بود در    ی..بلند و ب  دیخند

 ... اش یشگ یآن جلد هم 

 ....سویگ  شهیم   تیادیاگه بهت جواب بدم ز  گهی سوال و د  نیا -

به سرش خورده و آدم   ی زی،چی به من!....فکر کردم سنگ  لعنت

بود که با چند    ی قبل  ی مزه    ینه..همان آدم لوس و ب  یشده...ول

زد...بر سرعتم افزودم تا    یقابل تحمل تر م  یدرصد ارفاق کم 
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هنوز صوت خنده اش را از پشت    یشود...ول  شتریفاصله امان ب

با ماندم ..وحال طو  رکنا  شتریب  ی...امشب را کم  دم یشن  یسرم م

پرس همسرش  از  را  گذشته  روز  احوال    گر ید  نکهی...ادمی و 

 ...شد یمحسوب م شیبرا  یمثبت ازیکرد امت ینم ی لجباز

 [23.04.21 08:55] 

 ۱۳۹_پارت#

گذشت و شب ها ،من به شوق   یبه مشاوره دادن م  میها  روز

داشت    نجا یما در ا  تی..مامور  دم یکش   یطوبا به سمتش پر م

مانده   یتا برگشت باق  گریو فقط سه روز د  دیرس  یبه اتمام م

 شنهادش یکردم تا پ  یفرار م یاوشیبود...هم چنان از دست س

ناغافل    ی دارامروز به محض برگشتن از به  یرا تکرار نکند ..ول

 مانیمودبانه خواست تنها  لوفری راهم را سد کرد و از ن   ی جلو

 ی تند  یامروز باعث شد کم  یرغبت بودم و خستگ  یبگذارد ..ب

 ... کنم
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عنوان    ی اوشیس  ی آقا- به  برا  هیمن  و همکار  شما   ی دوست 

 ت یمنو اذ  دیرفتارتون دار  نیشما با ا  یقائلم...ول  یاحترام خاص

د  د یکن  یم واقعا  چطور   ینم   گه ی..من  و   دیبا  ی دونم  نظرم 

 ....بهتون بگم

ا  یکم مقابلم  درست  و  آمد  و ادستیجلوتر  استرس  آن  ...از 

 ....نبود ی خبر گریبار اولش د ی ها  یدستپاچگ

اگه    سویگ- ..من  به    ه یخانم  نسبت  داشتم  شک  هم  درصد 

ا  گهیشما..د بهتر  نیقیمدت    نی تو  شما  که    نه یگز  نیکردم 

م   ی برا  دی هست ..خواهش   ی جد   یول  گهیبار د  هیکنم    یمن 

 ....دی رس  یم  جهی ....من مطمئنم شما هم به نتمی باهم حرف بزن

  دی..حدتو بفهم پسر جون...دوما..تو چند بار بام یاوال خانم فه-

  ..هان؟ی جواب رد بشنو

و    ی صدا  با خشم  سرم،   ییهو  ه یپر  پشت  از  درست  مجد 

 ...دستپاچه به عقب برگشتم
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  ی کرد  ی ..تا االن هر کار  ی بهتره خودت و دخالت ند  نایس-

 ستیبه تو مربوط ن  یچی به بعدش ه  نیاز ا  ینگفتم ...ول  ی زیچ

 ....نکن ی..خودت و نخود هر آش

اش را در مُشت فشرد..محکم   قه یبرداشت و    ز ی سمتش خ  به

به    یاوشیس  نکیکه ع  ی پشت سرش او را کوباند،طور  واریبه د

رفتار کودکانه   نیاش شکست ..خسته از ا  شهیخورد و ش   نیزم

 ....دم یاش داد کش 

  ؟ی دار جایدخالت ب  شهیمجد؟چرا هم ی آقا ی کن یچکار م-

آمد و چه خوب که   رونیشده ب  جادیا  ی از سر و صدا  لوفرین

 .....بودند دهیهنوز نرس  نایاستاد و م 

  سو؟یچه خبره گ نجایا-

ن  نکه یا  ی جا  به ع  لوفر یجواب  و  شدم  ،خم  بدهم    نکیرا 

 ...لب زدم یرا برداشتم و با شرمندگ یاوشیس
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رسواقعا   - محض  به  هم    دنیمتاسفم....حتما  با  تهران  به 

 ... می کن یصحبت م

....به مانند دیایرا به عمد گفتم تا مجد حساب کار دستش ب  نیا

اش   نهیحرکاتم بود و س  ی   رهی خ  یگرگ گرسنه و وحش  کی

شد...هر چند که من هم به خاطر   یم  نییاز زور خشم باال و پا

بخواهد سرش را به    بودم که دلم  یرفتارش چنان عصبان  نیا

 ....بکوبانم وارید

 ...ام به مذاقش خوش آمد  ی طرفدار  یدلخور بود ول  یاوشیس

همرام    گه ید  نکیع  هی..ستی..مهم ن  د یخودتون رو ناراحت نکن-

 ....گذاشت مانیکه به مجد زد..تنها ی دارم و با پوزخند

  ..نه؟یکن یچکار م ی دار یفهم ینم -

 ...پر خشمش نشانه رفت  ی  نهیاشاره ام سمت آن س انگشت

 ....ییفهمه شما یکه نم یفهمم...اون  یاتفاقا من کامال م-
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 یچنان عصبان  ی...گاهمیو داخل رفت  دمیرا کش  لوفرین  دست

خواست و   یشد که نگاه کردنش دل و جرعت فراوان م  یم

 ...بار از همان دفعه ها بود نیا

 [23.04.21 09:17] 

 ۱۴۰_پارت#

 بچه سوسول تنبل؟  نیا هیحرف حسابش چ-

 ... دستانم جا دادم انیتخت نشستم و سرم را م ی  لبه

کنه که برزو    یبه منم بگو...همش بهانه م  ی د یواال اگه فهم-

  ه ی حواسش به تو باشه که    دیبا  یکیگفته مراقبت باشم ..بگو  

 ....یوقت گند نزن

 ....هیخودت و خرد نکن...مقصر همون آدم آهن حاال اعصاب   -

 ...بلند کردم و با تحکم اسمش را صدا زدم  سر

 لوووو؟ین-
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االن واست   نیچته بابا....اگه آقا داداشت بهش رو نداده بود...ا-

 ...گرفت یدست نم

از همه   شتریب  یدانستم..حق داشت و حرفش درست بود ول  یم

از سر    نکهیا  ی بودم که چرا عرضه    ی ها از خودم کفر  نیا  ی 

من    ی و تند  تیخودم بازَش کنم..نداشتم ...هر چند بارها جد

  ی حرف ها م   نی پر رو تر از ا  یبود ول  دهیرا نسبت به خودش د

ب کوتاه  من  تشر  چند  با  که  هنگادیایزد  و    م....به  شب،رفت 

مراه و سکوت مطلق ه   ی طوبا هم با سرد  ی امدمان به خانه  

من   ی رفت ..ول  یراه م   یبود و مثال سابق با غرور و فخر فروش

خواستم ادامه دار باشد...موقع   یبودم و در دل از خدا م  یراض

خاموش   اطیح  ی ...کل چراغ هامیدی به کلبه رس  یبرگشت وقت

مانده باشند   ی ساعت بهدار  نیا دانستم بچه ها تا    یم  دیبود..بع

افتاده    ی ..ترس و دلهره در جانم نفوذ کرده بود ...نکند اتفاق بد

 .....دمیباشد....شا

 ....تولد ..تولد....تولدت مبارک-
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شاد  غیج  ی صدا  با برف  و  پر  ی و سوت  هوا  به  ترس   دمیاز 

من هم چنان شوک و مبهوت   ی...المپ ها روشن شده بود ول

ن  رهیخ م  لوفر یبه  س  نایو  م  یاوشیو  تولد  آهنگ  که   یبودم 

ا کنارشان  استاد  م  ستادهیخواندند....و   لوفر یزد...ن  ی،دست 

 .. زودتر از همه خودش را به من رساند

 ....جونم سویتولدت مبارک باشه گ-

دور گردنم انداخت و قربان صدقه ام رفت...تازه توانستم   دست

  ور یو پنجم شهر  ستیرا هضم کنم ...امروز ب  می رو  شیاتفاق پ 

شدم ..چرا فراموشم شده بود؟    ی و پنج ساله م  ست یبود و من ب

زده تر از من بود و او هم بعد از در آمدن از آن    رتیمجد ح

 ...لب زد  نایرو به م  هیشوک اول

که ما رو آدم حساب   هیامروز تولده...بق  یگفت  یو مال اقل ت-

 ....نکردن

 ...کرد یدست  شیپ  استاد
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س- نباش  همنایدلخور  دق  نی...منم    ش ی پ  قهیچند 

مراجع  یکی...دمیفهم کار  لوفرین  نیاز  بود  واسش   ی خواسته 

م اگه  و  دوستمه  تولد  امروز  بود  گفته  بده...اونم   شه یانجام 

 ک یدرست کن....اون خانم هم زحمت ک  یخونگ  ک یواسش ک 

  ه ی ته  هیکه ال اقل هد  میدونست  یکدوم نم  چی ...ما هدهیو کش

 ...میکن

 ...باز کردم و با لبخند گفتم  زبان

 ....گهید دیاستاد....خجالتم ند ه یچه حرف نیا-

 ..به تک تکشون انداختم و لب زدم ی ه مهربانانه ابعد نگا و

تماس داشتم   ی لیشدم...امروز خ  ری غافلگ  یلیواقعا ممنونم ...خ-

  ی کدوم و ندادم..نگو که م  چیچون گرفتار بودم جواب ه   یول

 ....بگن کی خواستن تولدم و تبر

ن  دندیخند  همه شمع   لوفریو  کردن  فوت  وقت  کرد  اعالم 

بهانه   به  با    یخستگ  یهاست....مجد  و  کرد  ترک  را  جمع 
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با فندک پنج    یاوشی...س  دیهم خواب  نا یرفتنش شوق و ذوق م 

با گفتن  ک یک  ی تا شمع کوچک رو   ی آرزو "را روشن کرد و 

عقب نشست....شمارش معکوس خواندند و با فوت    "ها  نیبهتر

از شب    ی..هر چند استاد تا پاس.دیتولدم خواب  ی   ائلهکردن ق

  ن یما را خنداند...در ا  یگفت و حساب  مانیبامزه برا  ی خاطره ها

  ی ها   مه یبود که تا ن  یشب  نیامشب اول   میکه افجه بود  یمدت

  ی شب را هم شامل م  نیشک آخر  ی..و بمینشست  دار یشب ب

 ی م من داشت به انتها    یدوست داشتن  ی افجه    یشد....قصه  

 ....دیرس

 [24.04.21 06:57] 

 ۱۴۱_پارت#

باعث شد دل از آغوش  خواب جدا کنم و   یزنگ گوش ی صدا

 گر ی کدیاز    ی..چشمانم را به سختزمی به پا خ  ی داریبه استقبال ب

 ...خوابم را پراند یباق شگرینما ی گشودم و نام مامان رو

 سالم مامان قربونت برم...حالت چطوره؟ -
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عز- مبارک  زمیسالم  حرف   روزی..د...تولدت  باهات  نشد 

از ما دور  ی بار  نیاول  نیبزنم...ا ..هر سال خودم    ی هست که 

 ....حاال  یپختم ول ی م کیواست ک

 ...دلش پُر است یبود حساب معلوم

  ده ید کیواسم تدارک ک لوفریهم ن  شبی...د گهیبغض نکن د-

حساب دوستام  و  هاشو    رم یغافلگ   یبود  عکس  کردن..امروز 

 ....فرستم یواستون م

  ی دستت باشه..بابا هم م  ی...گوشیخداروشکر مادر که سر حال-

 ....خواد باهات حرف بزنه

  روز یمن را خنداند...گفت د  یحرف زدم و حساب  یاو هم کل  با

بازنشستگ  در    یحکم  من  تولد  با  حاال  و  آمده  روز    ک یاش 

از خود گذشتگهمه    نیا  ی برا  یمفصل  کیاست...تبر  یسال 

ا از  دلم  قطع شد...ته  تماس  و  کردم  حت  نکهی نثارش    ی برزو 

نکه یبا تصور ا  یکوچک هم نداده بود،دلخور بودم ول   امیپکی
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شده،برا  دیشا بهدار  ی فراموشش  به  شدم...هر    ی رفتن  آماده 

کس فر   یچند  مغزم  در    دی کش  یم  ادیدرون  کامال 

تا شب هم ادامه دار بود و با رفتن   یحالم حت  نی....ایاشتباه

دانستم بعد   یهم گرفت...نم  ی شتر یطوبا غلظت ب  ی به خانه  

  ی ا  هتوانم الاقل هفت  یمن م  ایشود و آ  یچه م  فشیاز من تکل

  ی داشت حساب  شبمید  ینه؟ خوش  ایبار را به او سر بزنم    کی

به اتاقش    یشگی هم   ی   هیشد...با مجد بد عنق طبق رو  یزائل م

بود که    نیاول به چشمم آمد ،ا  ی که در وهله    ی زیچ...میرفت

پشت و خبر   ه یتک  ی به  بود  نبود..با   ی زده  لحافش  و  از تشک 

فش  را  دستش  عادت  طبق  و  رفتم  به سمتش  ..به   ردمشوق 

کردن...نگران   هی شروع کرد به گر  اریاخت  یچشمانم زل زد و ب

 ...دمیپرس

 افتاده؟  یطوبا جان اتفاق-

 ی اطالع  ینزد ...اقا رضا را صدا کردم و او هم اظهار ب  یحرف

 ....کرد
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..فرما- خانم  خدا  م  شاتیبه  اجرا  دارم  مو  به  مو  رو   ی شما 

 .... شده االن یدونم چ یکنم..نم

به گوشم  زش یحزن انگ ی به دستم وارد کرد و بعد آوا ی فشار

 ...نشست

 .....شهیدلم براتون تنگ م -

گردنم به   ی که مهره ها  دم یبا شتاب به سمتش چرخ  ی جور

  ی من..طوبا داشت حرف م  ی شد..خدا  یفغان در آمد ..باورم نم

کنم و به   ی ریاحساسم جلوگ  ختنی شد از ر  یبار نم  نیزد...ا

... و فکر ستیزانو افتاد و گر  ی افتادم..آقا رضا هم ناباور رو   هیگر

  ی شدت با فشارکنم ..چشمان مجد هم سرخ بود..هر چند به  

گرفت....دست   یخودش را م   ی آورد جلو  یم  شیکه به پلک ها

برد....مجدد لب تکان    رونیآقا رضا را گرفت و ب  ی آخر هم بازو

 ..داد

 من.. بعد رفتن شما چکار کنم؟ -
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به آن نگاه شفافش   ره یطرف صورتش را قاب  گرفتم و خ   دو

 ...گفتم

بهت   امی..مشهی هم   ی واسه    رمی...من که نمزمیقربونت برم عز -

 ...تهران ی ایزنم ..تو م یسر م

 ..دمیشدن اشک ها خند ری سراز وسط

 ....حاال حاالها  یشیفکرش و هم نکن از دستم خالص م-

...من راهمو گم کرده بودم..هنوزم میخانم فه  یمن  یشما ناج -

م تو    یاحساس  تار  هیکنم  درگمم...وقت  کیتونل   ی،سر 

 .... شمیدوباره گم م د،یبرگرد

رو   حاال بود...با  ی دستم  نشسته  اش  م  دی شانه    ی آرامَش 

سر   ییروزها  کیبود..مثل    دهی کردم..ترس از  که  من  عمر  از 

بودم...اصال ترس هم  زندگ  شهی گذرانده  آدم  کند...از   یم  یبا 

 ....وقت چیه  میندار ی دستش خالص
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ا- نگو....هر جا خسته و دل شکسته    ی جور  نیطوبا خواهشا 

وقت    چیخدا هست و ه  نکهیفکر کن..ا  زیچ  هی .فقط به  .ی شد

...همسرت هست که   یتنهات نم  یطیشرا  چیو تحت ه ذاره 

به بعد   نیاز ا  دی کنه...تو هم با  یتو جونش و هم فدا م  ی برا

بردار محکمتر  و  هات  وا  ی قدم  خودت....دوم  واسه   سه ..اول 

واسه هم  و   خودت...سوم  همسر  خاطر  به  اونوقت  و  خودت 

 .....خانوادت

بزرگتر  امشب م  ی ا  هیهد  نیمن  که  خدا    یرا  گرفت،از  شد 

بودم...زن  افتیدر ماه در سکوت سپر  یکرده  کرده   ی که سه 

از    یاز همان شب اول که به من حمله کرد ،کالم  ری بود و به غ

باالتر   نیاز ا  ی شادزد .   یدهانش بر نخواسته بود؛داشت حرف م

  نقدر یرا ا  لمتوانست حا  یم  نی جز ا  یهم بود؟ چه اتفاق مبارک

غرور و افتخار از من    د،بایرا شن  ان یاستاد جر  یخوب کند؟ وقت 

 ..کرد و گفت  ادی
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مدت   نیکردم درا  ینمفکرش و هم  یبه تو اعتماد داشتم ول-

 ....ی ریجواب بگ یکوتاه بتون

 ....کردم یآن بود،خودم هم تصورش را نم  قتشیحق

 [24.04.21 07:26] 

 ۱۴۲_پارت#

باق  دو گذشت...بس  یروز  باد  و  برق  سرعت  به  از   ی اریمانده 

بود که روستاها   ف یاز رفتنمان ناراحت بودند ..چقدر ح  یاهال

آن واقف    تیبه اهم  یاز مشاور و روانشناس بود و کس  یخال

روز مره   ایو    یشان یگاه دچار پر  چیها ه  ییروستا  یعنینبود...

  ر یاز ما تقد ددر مسج دیشدند...؟ شب آخر س ینم یزدگ یگ

کدام   هر  به  و  هد  ی سجاده    کیکرد  رنگ  سبز    ه ی مخمل 

عج ا  بی داد...بغض  کننده  گلو  ی و خفه  در  خانه   میاز صبح 

 با یز  ی روستا  نی تجربه ام در مشاوره را در ا  نی بود ..اول  دهیگز

به   میرا برا  یو درشت  زیر  ی اش خاطره ها  هیداشتم که هر ثان

و   ر یتصوکی..افجه شد،دی کش  یم  ریتصو قلب  قاب  در  بزرگ 
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فراموش  به  بود  زنان    یمغزم که محال  و  سپرده شود...مردان 

عقا  ی ادیز د  د یبا  برا  دم یمتفاوت  اول  نگاه  در    ار یبس  میکه 

عادت کردم..شدم   شانیبه مرور به خلق و خو  یبود ول  ب یعج

 شان یآنکه از فرهنگشان جدا  یاز خودشان و توانستم ب  یجزئ

راهنما ب   ی ها  ییکنم  را    یتیشخص   یژگیو  امتناسب  فرد  هر 

دهم...پا ول  ی ارائه  نبود  ا  ر ی ناگز  ی رفتنم  رفتن   ن یبه 

پ  یبودم....بخش را  قلبم  ..دخترک   ای رو  شی از  گذاشتم  جا 

از آن    یعاقبت چه بر سرش آمد و بخش  دمیکه نفهم  یمعصوم

تلخ و    شهیهم  یمهربانم گذاشتم ...خداحافط  ی طوبا  ش یرا پ 

در   یکن ی...احساس مزارمیگزنده است و من به شدت از آن ب

ه  ن  چیوداع  قرار  ا  یسالم  ستیوقت  و  کند  طلوع    ن ی دوباره 

سوزاند...استاد  ی را م تیعقرب تک تک سلول ها شتریمانند ن

با ماشو مجد زودتر   و  افتادند....و   یشخص  ن یاز ما  راه  اشان 

ون   ی پله    نیاول   ی رو  م یو من که پا  میحاال فقط ما مانده بود

رفتنم نبود...دوباره برگشتم و به کلبه    ی ارایخشک شده بود و  
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  نجا یدر من به فوران آمده بود که دوباره به ا  ی..حسستمینگر

تم باورش دوست داش  یبود ول  دی برخواهم گشت که هر چند بع

 ....کنم

 م؟یخانم فه-

 ....آقا رضا بود ی را جهت مخالفم چرخاندم ..صدا سرم

 ....نهی شما رو بب گهیبار د هی طوبا دوست داشت  دیببخش-

م  انگار  را  در  دمی کش  ی انتظارش  محکم  و  رفتم  سمتش  ..به 

 ...گوشش پچ زدم ریآغوشش گرفتم ...ز

 ....ی اومد  ی چه خوب کرد -

باال آمده بود...دستبند پر از مهره    ظمیغل  یاحساس  ی آن رو  باز

 ..کرد یم ه یرا در کف دستم جا داد و حاال او هم گر ی ا

 ی زندگ  یحرف هاست...ول  نیاز ا   شتریدونم قابل شما ب  یم -

برام    یدستبند ول  نی..ا  میدر بساط ندار  ی ادیز  زیچ   هیما کارگر
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دمش به شما..منت بذار سرم    ی ..به رسم تشکر مزهیعز  یلیخ

 ....و قبول کن

بگو  یم  چه ا  میتوانستم  ب  ن یاز  لحظه شی ایر  یلطف  ..همان 

 ....دستم کردم و خوشحال نشانش دادم

مونه....تلفنم و که بهت دادم   یم   یبرام باق  زیعز   ی ادگاری  هی-

کنم بازم   یم  یبه من زنگ بزن ...سع   یداشت  ی ..هر وقت کار

 ... می نی بب گرویهمد

ا  نیآخر  تا تماشا   ستادند یلحظه  به  را  رفتنمان  و 

و هم    دید  یبار طوبا را م  نیاول   ی تازه و برا  لوفرینشستند...ن

 ..نظر با من بود

،مهرش    دمشید   ی...منم که تازه مسویگ  یتو کامال حق داشت-

حالش    شاالیبود...ا  یشیآال  یبه دلم نشست..چه زن ساده و ب

 ....هر روز بهتر و بهتر بشه
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ام بلند شد..از    یگوش   امک یپ  ی گفتم که صدا   ی نیلب آم  ریز

 ی رو  "مزاحم"و با نام    دمیکش  رونیآن را ب  فمیبغل ک  بیج

 ی مجد برا  یبود که وقت  ینام  نیصفحه اش روبه رو شدم...ا

در نظر گرفته بودم...ابتدا   شیبار با من تماس گرفت ،برا  نیاول

پ ول  امیخواستم  نکنم  باز  ا  یرا  در جاده و    دیشا   نکهیبا فکر 

مشکل  انیم و    شیپ  یراه  کردم  غلبه  حسم  ،بر  باشد  آمده 

 ...را خواندم  شیمحتوا

م- پ  یچون  هنوز  فکرت  است    شی دونستم  دختره  اون 

باشه   ی..خواستم بهت بگم با پسر عموش حرف زدم ..هر چ

و گفتم ..اصال   انیفهمن ..بهش جر  یمو بهتر ممردا حرف ه

خواد   یدار کردم که چطور م حه ی و جر رتشیخبر دار نبود...غ

 گه ید  ی حرف ها  یخواتش و کل  یازدواج کنه که نم  ی با دختر

 .....هیبدون،ازدواجش منتف نوی...فقط تو ادونستکه مر

  ی دادم...گفته بود ،فکرش را نکنم ول   رونیب  یرا با آسودگ  نفسم

مغرورانه هم فرستاده بود و    کریاست  یمن باور نکرده بودم...کل
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ن  یحساب قول  بود   ی برا  لوفر یبه  کرده  باز  نوشابه  خودش 

تشکر کوچک اقل  و حد  بدهم  را  جوابش  نثارش   ی..خواستم 

و حمل بر    دشدم دوباره دور بردار   مانیراستش پش  ی کنم ول

ادب سالم هم نفرستاده    یب  نکهید ..خصوصا اکن   ی گری د  زیچ

کامال به خودم حق دادم و تا تهران چشم   لیدل  نیبود..به هم

کس فکر    چیو ه  ز یچ  چیخواست به ه  یرا بستم ...دلم م  میها

 .....ساعت کی ی نکنم ال اقل برا 

  

 پنجم _فصل_انیپا#

 [25.04.21 06:55] 

 ۱۴۳_پارت#

 شتر یب  یتالش  ی خودم را برا   دیآغاز گشته بود و من با   بایز  ز ییپا

که در   یاتیهمه تجرب  نیکردم .حاال با ا  یاز گذشته آماده م

توانستم مفهوم خط به   یتابستان به دست آورده بودم ،بهتر م
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هفته   کیکارگاه تابستان    ی خط کتاب ها را بفهمم...به بچه ها

کن  یمرخص استراحت  که  بودند  غنندداده  را   مت ی...فرصت 

خانه و خصوصا حرم لک    ی شمردم و به مشهد رفتم ...دلم برا

مدت کوتاه برزو را در حد چند برخورد کوتاه    نیزده بود...درا

آمد    یم  شیبه جانم بزند ،صدا  ی ،آن هم اگر قرار بود غُر  دمید

کرد    یم  یلتنگبرگشته بود تهران و اظهار د  ای....روچیو گرنه ه

حس را داشتم ..قصد کردم مجدد به خوابگاه   نی ..خودم هم،هم

راهم   ایرو ی اجازه    س یگفت که خاله فرنگ   لوفرین  ی برگردم ول

ماند و حاال که امکاناتش رو   یکنار ما م   گریگرفته و او هم د

  ا یاست آنجا را ترک نکنم...رو  ن یشدن است ،بهتر ا  لیبه تکم

اصرار خواسته  خدا  از  بپذ  ی رو   هم  که  ا   رمیاصرار  شر    زتا 

 یسمانه راحت شود....ته دلم به نوع  ی خوابگاه و غر و لند ها

جون زنگ زد و باز مثل  سی خود فرنگ یوقت ینبودم ول  یراض

مخالفت    شهیهم شدم،نتوانستم  کالمش  نفوذ  و  صدا  مسخ 

به پا کرد که    ی چه قشقرق  دی فهم  یکنم....بماند که برزو وقت
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 ی ب  ی تیپدر با قاطع  یباشم....ول  گرانیخواهم سربار د  ی چرا م

جلو جا  ستادیا  ش یاندازه  گفت  مشکل  چ یه  ی و   ی گونه 

 ...زنان  ی شده بود،خانه    لوفری...خانه هم که با نبود پدر ن ستین

..به محض    دم یشب هفت مهر به تهران رس   ازده یساعت    حدود 

رو  ادهیپ اتوبوس،  از  ن  ایشدن  د  لوفریو  و    دم یرا  مشتاق  که 

را محکم دربغلم  فشردم و او   ای.. روندیآ  یخندان به سمتم م

 ..دیرا بوس میگونه ها ی هم بعد از سه ماه به رسم دور 

شد- چاق  گذشته    یخانم...حساب  ایرو  ی چقدر  خوش  بهت 

 ....ها

گ  ی وا- رعا  سوینگو  ا  ت ی..اصال  هم   ن ینکردم  مدت...خودم 

 ....نمیب یم نهیخودم و تو آ یوقت شمی م یعصب

 ...شدم لب زدم یم نیو همانگونه که سوار ماش  دمیخند

ا-   ی وعده غذا بهت م  هیبه بعد فقط    نیاصال نگران نباش،از 

 ... دم
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 .....خصوصا صورتتسویگ ی تو الغر شد یول-

را    نیماش  لوفرین جوابش  زمان  هم  و  کرد  خارج  پارک  از  را 

 ...داد

مدت   نیاگه تو ا  ش،ینیب  یهفته است که م  هیحاال بعد    نیا-

 ...یگفت یم ی،چی باهاش بود

 ...به سمت عقب برگشت و دستانش را با ذوق به هم زد  ایرو

سه   نیا د ینیبش دیدارم که نگو...تا صبح با جانی ه نقدر یمن ا-

 ...دی کن فی ماه و واسم تعر

 ... اش زد یشانیبه پ یشینما لوفرین

شو   الیخ  یم،بی کنه با تو....بابا صبح کالس دار  ریخدا به خ-

 ...لویجون ن

نفرمان م  یول را    ی هر وقت قصد کار  ایرو  میدانست  یهر دو 

اتفاق هم    نیشد ...هم  ینم  الشیخ  یب  یراحت  ن یداشت به هم

 ...دیحرف کش لوفریافتاد و تا صبح از جان من خسته و ن
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 [25.04.21 07:20] 

 ۱۴۴_پارت#

به ساعت   ی از خواب بپرم و با نگاه  یخواست که ناگهان  یم  خدا

که   ی بلند  غی..با جمیمتوجه شوم، کالس اول را از دست داده ا

شدم   یه مزدم و همان طور که بدو بدو آماد  شانیصدا  دمیکش

 ....زدم  ینق م ایسر رو

..فرار که نکرده بودم...حاال    میگم بذار بخواب  یچقدر بهت م-

 ...و خوردم بتی غ نیخوب شد،من امروز اول 

 ...هم نبود الشیخ نی چند که ع هر

کالس    هیها....حاال    یسه ماه ولت کردم از دست در رفت  سویگ-

 .....شده مگه ی،چ ینرفت

کش  هنوز را  بود،دستش  نکرده  مرتب  را  اش  با   دمی مقنعه  و 

 ...حرص گفتم

 ....رسم  یزنه...بعدا به حسابت م  یداره بوق م  لوفریفعال بدو،ن-
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،بلکه کالس دوم را   میتنها کالس اول را از دست داده بود  نه

حم  دکتر  با  که  دق  م،بایداشت  ی دیهم    ر ی تاخ   قهیده 

  ن یا  ی تازه متوجه شدم چقدر دلم برا  دمشید  ی...وقتمیدیرس

استاد مهربانم تنگ شده...استاد لطف کرد و با اغماض راهمان  

بود در حق کس  ی داد...کار نگاه   ر یانجام دهد...ز  ی که محال 

س  نیسنگ و  مجد  خصوصا  ها  آخر   ف یرد  یاوش یبچه 

پامینشست و جز    یکالس حت  انی...تا  برنگرداندم  را هم  سرم 

به استاد  و  رو  گفتن   یسمت  چیه  روبه  نچرخاندم...به محض 

نباش از دهان دکتر حم  ی د یخسته  که   د ی پر  رون یب  ی دی هم 

 ...کرده باشم  یبلند شدم تا قبل از خروجش عرض ادب   ی ،فور

 ....میخانم فه ر یبه خ دنیرس-

دلتنگتون بودم    یلیمدت خ  نیاستاد..واقعا تو ا   د یسالمت باش -

کردم اگه    یاومد ،همش فکر م  یم  شیپ  ی و هر بار که مورد

 ...دیداد ی انجام م ی چه کار دیشما بود

 ...زمزمه کرد  نییرا جمع و جور کرد و با سر پا  فشیک
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باقر  فیبله تعر- از دکتر  ..خصوصا مورد   دمیشن  ی کارهات و 

 ....طوبا رو

 ...خدا بود  ی عجزه  طوبا واقعا م  یاستاد به من لطف داشتن..ول-

 ...دمی پرس دی حرفم کرد و با ترد یمکث چاشن یکم

جسارت    دوارمیازتون کنم؟ البته ام   یدرخواست  هی  شهیاستاد م-

 ...دی منو ببخش

را برداشت و به سمت در کالس رفت و من هم، کنارش   فشیک

 ..مانند  یمنتظرم م رونیهم قدم شدم...بچه ها اشاره کردند،ب

 ....بگو دخترم -

به طوبا بگم    دیخوام اگه اجازه بد   ی...من..م  یعنی..شهیاستاد م-

 ...دیشما...تا در موردش نظر بد شیپ ادی..ب

 ...و موشکافانه به من نگاه کرد ستادیا

روند درمان و کار    ،بهترهی چون تو از اول در کنارش بود  نیبب-

  دم ی که ازش شن  یی..چون حالت ها  ی باهاش رو خودت ادامه بد
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تشو و  ها  العمل  بشه عکس  باعث    شی روح   ی ها  شیممکنه 

رو در کنارش قبول    دیفرد جد  ک یمجدد برگرده و نتونه حضور  

  گه؟ید  یرفت یم ششی پ نایکنه...با س

 ....استادبله -

س - با  پس  بد   نایخوب  هم    ی ادامه  مکمل  دو  بهتره...هر 

 ...دیکن یهم و برطرف م ی ..ضعف هانیشیم

 ....کردم به قسمت دوم جمله اش فکر نکنم  یسع

 ... کار و ندارم  نیاخه من که تو تهران مطب و اصال مجوز ا-

م ستین  یمشکل- ب  ی...هماهنگ  که  باهات  دفتر    دیایکنم 

نداشته باشه   یواسشون مشکل  نجایخودم...البته اگه اومدن به ا

 کنم  یکار و مشاورت نظارت م  ی خودم هم رو  ی طور  نی...ا

... 

 ....پا بند نبودم  ی رو  یخوشحال از

  تشکر کنم ازتون؟ ی واقعا چطور-
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مل  با ن  یح ی لبخند  به  را  خودم  من  و  شد  رو  لویدور    ا یو 

هم به    یاوشیکردم که س  یم  ف ی را تعر  انیرساندم...داشتم جر

خوب " ی با جمله  دی امان را د یمحلکم  یما ملحق شد و وقت

  ....ترکمان کرد "نمتونی ب یخوشحالم که مجدد م

دو تا رو بشونم سر    نیبوده که ا  یمن خال  ی فقط جا  یعنی-

 ...لهیپ  نقدریجاشون....ادم هم ا

اشاره    و با دست،به  مقابلمان و مجد و گروه دوستانش  بعد 

 ....کرد

اون    دییبفرما- به   نای...مگهی د  یکیاونم،  ظاهرا  هم  خانم 

 ...جمعشون اضافه شده

 ...دم یکش ن ییرا پا  دستش

  میکنه دار  یفکر م  ؟حاالیکن  یم  ی جور  نیچرا ا   اینکن رو-

 ....میگ یم ا یدر موردش چ
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بدهکار   میسر حال و تازه نفس گوشش به حرف ها  ایرو  یول

 ....نبود

 [26.04.21 06:53] 

 ۱۴۵_پارت#

 ...از او نداشت یهم انگار امروز دست کم  لوفرین

لت    یزنم حساب  یبار م  نیکشش و ندارم..ا  گهی به خدا منم د -

 ...کنم یو پارشون م

 ..طرز حرف زدنش خنده ام گرفت از

مدل    نیا  یکن  ی؟فکر نم   ی قلدر شد  نقدریتا حاال ا  یتو از ک -

شا زدن  ن  هی  ی   ستهیحرف  فرنگستیخانم  خاله    س ی ..چشم 

 ...روشن

 هی..  ستمیرو پام بند ن  یکالس درس نذار که از خستگ  سویگ-

  ا یاول رو شما دو تا امتحان کردم خصوصا اون رو  ی دیدفعه د

 ...شتنگه دا داریلنگه پا ب هیما رو تا صبح  شبیرو که د
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روبه رو   ریهم چنان به تصو یکرد ول  زانی را آو  شیلب ها ایرو

 ...بود رهیخ

با - خوب....تازه  چه  من  ا  دیبه  از  م   نا یزودتر  من  به   ی هم 

 ه یاون ها هم سه نفر...  میجدا فکر کن ما سه نفر  ی...ولدیگفت

 ....چسبه یم یلیخ  یدوئل حساب

 ..لب زد  یبا مسخرگ لوفرین

فقط کل بازوهاشون معادل وزن بدنشون هست ..ما رو له   نایا-

پسرا چرا    نیدونستم ا  ی..من اگه م  بیذارن تو ج  یکنن م  یم

کنن که دست هاشون   ی دوست دارن کار  رنیباشگاه هم که م 

 ..خوب بود یل یدرخت بشه خ   ی تنه  هیمثل 

 ...هر دو نفرشون زدم ی رو پا محکم

چرت و    دی بهتون فشار آورده که دار  نقدر یا  یخواب  یواقعا ب-

 ......من که رفتم کالسدیباف  یپرت به هم م
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 لوفر ی..نمیهر چه تمام تر،کالس را گذراند  یو کسل  یباخستگ

 ی دانشگاه تا خانه اشان را تنها نم   ری مس  گر یخوشحال بود که د

به خوابگاه و   ی سر   دیروز با  کی رود ...من هم اعالم کردم که  

ازشان جدا شده بودم   یبزنم ...روز آخر با ناراحت  یاضیخانم ف

و   م یبا مر  یحساب  ستدر  یخداحافظ  کیو نتوانستم ال اقل  

رس  ...به محض  کنم  فرنگ  ی سر  دن یسمانه  زدم    س ی به خاله 

و با عجله   ی و صبح هم آن طور  میدیوقت بود رس   رید  شبی..د

و با   میآمد  نییپا  ایکه تازه شد ..با رو  داری...د  می زده بود  رونیب

 .... میشد هوشیخواب که نه ب رونیهمان مانتو و شلوار ب

**** 

پا  ن یاول بار  ی زیی باران  به  نرمک شروع  نرم  کرده    دنیامسال 

از ا از پشت پنجره    یعطر بهشت  نیبود و هوا مطبوع   ی مرا 

باران و قدم زدن  دیکش  یکالس به سمت خودش م ...عاشق 

..گمان م  رشیز سر و    یکردم تک تک قطره ها وقت  یبودم 

 ی کند،تمام قلب خسته ام را هم از درد م  یم  سی را خ  میرو
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 ی   د،دفترچهیکه به سرم رس  ی کند...با فکر  یو پاک م   وردش

آن    ی از برگه ها  یکی  ی و رو  دمی کش  رونیب  فی کوچکم را از ک

 ..نوشتم

  ه؟یدیجمش میبر ا یبام  میبعد کالس بر دیموافق_

گرفتم تا نظرش    لویاستاد متوجه شود اول سمت ن  نکهیا  بدون

...بعد   "بام"نوشت...  رشینشاند و ز  ی..چشمک کوتاهسدیرا بنو

سمتم نشسته بود و او هم   نیهول دادم که ا ای آن را سمت رو

هر دو موافق بودند ،با    نکهی...خرسند از ا"بام"جواب داد عیسر

ها حرف  به  گ   ی لذت  و  سپردم  گوش  به  گردنم    یاهاستاد 

 رون یشد...به محض اتمام درس،ب  یخم م  رونیب   ی هوا  ی تماشا

عممیزد نفس  صدا  عشق  دمیکش  یقی...پر  با    ی وافر،هوا  یو 

ر  یباران در  ..رو  ره یذخ   میها  هی را  زنگ   یگوش  اینمودم  اش 

 ...خورد

 ......محسنهدیکم صبر کن  هیبچه ها -
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تا راحت با نامزدش حرف   میرفت  ن یاز او به سمت ماش  جلوتر

ام هم طول    ادیدل و قلوه دادنشان ز  میبود  دوار ی بزند....البته 

 ....نکشد

 [26.04.21 07:20] 

 ۱۴۶_پارت#

ساعت محال به نظر    کی   ریچند تجربه ثابت کرده بود ز  هر 

 ...رسد یم

 ....سویگ  میگندش بزنن...پنچر-

 ... نمیبب  امی...بذار ب یکن یم یشوخ-

 ...نم یبب شتریرا ب  کیدو ال شدم که الست  یکم

 ....سالم-

خوردم که از ترس    ی ا  کهیمجد چنان    ی بلند و رسا  ی صدا  با

 دم یکه کش  ی بلند  "  نیه"  ی قلبم نشست و صدا  ی دستم رو



536 

 

قدم به سمتم آمد و با لحن   کیتمام و کمال فضا را شکافت....

 ....دیمزه اش خند یلوس و ب

 ؟ی دی....ترسدیببخش-

 ی به مجد نگاه م  ضیهم بلند شد و همان طور که با غ  لوفرین

 ...دیکرد ..نگران پرس 

 حالت خوبه؟ -

د  اصال ن  دنشی انتظار  جا  هنوز  نفسم  و  نداشتم    امده یرا 

 ....حال زمزمه کردم  نی در ع  یبود....ول

 ....ستین ی زیخوبم، چ-

هم    مجد به ج  کی باز  و دست  آمد  خواست   بیقدم جلوتر 

را  ی ادامه   ن  حرفش  که  قطع   لوفریبزند  را  با خشم کالمش 

 ....کرد

 دا یتو آقا ؟هر لحظه مثل جن سر و کله ات پ  یگ  یم  یچ-

 قا؟ یدق هی؟فازت چ  شهیم
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 ... را نداشت ی برخورد تند ن یچن انتظار 

م - ام  یکن  یچرا شلوغش    ی م  ییاگه جا  ؟خواستمی ریخانم 

 ...خواد بره ،برسونمش

  نیو زم   کیدستش را باال برد..به خاطر برخودشان با الست  لوین

 ....بودند فیو کث اهیس یحساب

راه   ستیگه الزم ن  یمگه؟اگه خودش بخواد ،م  یشما چکارش-

ب دنبالش  راه  آهنیفتیبه  آدم  اون  به  ضمن  بگو    ی....در  هم 

 .. نکنه تیرو اذ سوی گ نقدریا

که    ی درشت شد و با کج خند  رت ی که چشمانش از ح  دمید

 ..لبش آمد،تکرار کرد  ی گوشه 

 ؟ یآدم آهن-

م  دیبا ن   یدخالت  نبود  معلوم  گرنه  و  چه   لویکردم  بخواهد 

در مورد برزو ارائه دهد و آن وقت بود که به   ی جمالت پر بار
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جواب پس دادن به   ی و من اصال حوصله    دیرس   یگوشش م

 ....او را نداشتم

 ....برم یی د..من قصد ندارم جامج ی آقا دییشما بفرما-

 ...گرفت و لحنش آرام تر شد یعصبان لوفریاز ن  نگاه

هزار تا    دیبا  ی ز ی هر چ  ی تو...برا  یکن  یم  ی لجباز  نقدریچرا ا -

  بدم؟ حیتوض

 کرد؟  یحاال ول م  مگر

  نه؟  ای دیبر یم فیکه هست ..حاال تشر  ینیهم -

اش را محکم و خاص به نگاهم گره زد   یمشک  ی چاله ها  اهیس

از چند دق و رو برگرداند و رفت    دیبلند کش  یپوف  قهیو بعد 

 لوفر یسخت بود...ن  میرود واقعا برا  یچرا از رو نم  نکهی....باور ا

  یزاپاس شد...به سمتش برگشتم و با گله مند  ضیمشغول تعو

 ...لب زدم

 ....االن رفته گذاشته کف دست برزو  ؟یآدم آهن یچرا گفت-
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...خواستم دست  گهیاومده بود د  نیخوب بره بگه...واسه هم -

حرف حسابش    نمیداداشت بب  اد یبر نگردونمش....اصال ب  یخال

  ؟ هیچ

 ....یکن  یبگم تو باز کار خودت و م ی من که هر چ-

 ....هم به سمتمان آمده بود ایرو  حاال

 مجد دوباره؟ نیگفت ا یم یچ-

شدم   نیحرف سوار ماش  یدوباره نداشتم و ب  حیتوض  ی   حوصله

 ی را عقب گذاشت و همان طور  کیهم جک و الست   لوفری..ن

 ....کرد لب زد یهن هن م  یکه از خستگ

 ....ی....از عالم و آدم فارغای واسه تو خوبه رو ایبه خدا دن-

بود...از طرف  ی رو  ادهیپ بحث و    یامروز رسما زهر مارم شده 

 لوفر یتمام مانتو و شلوار ن  گریبا مجد و از طرف د  هودهیجدل ب

شده بودند...باران هر لحظه به شدتش    فیو کث  سی و خ  اهیس

را به وجود    ین ی سنگ  کیتراف  ل یدل   نیشد و به هم  یاضافه م
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و به قطره   اندمچسب  شهیآورده بود....تمام مدت سرم را به ش

کرد،را به تماشا   ی شره م  نیکه از درز در و سقف ماش  یآب  ی ها

 ینداشتم ول  ی تمرکز   ایو رو  لوین  ی صحبت ها  ی نشستم ....رو

مثل    ی جمله    نیا سنگ  کی اخرش  مغزم    انیم  نی پتک 

 ...نشست

که دور و برش چرخ   یرنگ و وارنگ  ی دخترا  نیمن موندم..با ا-

  دنبال تو اومدن؟خورن...چرا وقت گذاشته واسه  یم

هم    گرید  ی نگفتم ...بار ها  ی زیچ   ا یکردم و در جواب رو  سکوت

در   یحاال عالمت سوال بزرگ  یمدل حرف ها زده بود ول   نیاز ا

نداشتم   شیبرا  ی مغزم شکل گرفته بود که جواب قانع کننده ا 

بق شن  هی...از  کس  دهیهم  ...اصال  بخش   یبودم  در  که  نبود 

شبانه اش خبر    ی ها  یمجد و پارت  ی ما از رفتار ها  ی دانشکده  

م باشد...راست  هم  ینداشته  کالس  ن یگفت  هم   ی تعداد 

خواست ...بماند آن    یدخترمان هم دلشان جلب توجه اش را م

 ......میکه ما از وجودشان خبر نداشت ییدختر ها
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 [27.04.21 06:47] 

 ۱۴۷_پارت#

ل  سی فرنگ  خاله استقبالمان   ریبزرگ ش  وانیبا سه  به  کاکائو 

خوردن نذاشته   ی برا  یلیم  االتیحجم فکر و خ  نکهیآمد...با ا

سمت حمام   یعذر خواه   کیبود،نصفش را خوردم و بعد با  

دوش گرفتن حالم را    کیشد،  یم  ریرفتم...هر وقت فکرم درگ 

م ..م  یجا  جر  یآورد  ها  بچه  خ  ان یدانستم  را    د واهنامروز 

که در دانشگاه   ی موارد   شتریب  انیگفت...و البته که خاله در جر

م ب  یاتفاق  بهتر  شتریافتاد،بود...و   مان یراهنما  نی مواقع 

 ...شد یمحسوب م

 ی و ب  دم یسر درد وحشتناک از خواب پر  کیروز بعد با    صبح

باقر   یم  رمیشک تا شب هم درگ همان استاد   ی کرد...استاد 

کرد که در کالس    ابیدر افجه شروع به حضور و غ  مانیراهنما

باز شد و مجد در چهار چوبش ظاهر گشت...استاد لبخند زنان  

 ...گفت
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پشت در کالس   دیبا  ی اومد  یم   گهید  ی   قهی اگه تا پنج دق-

 ....ی زد  یچادر م

..همان   امدیمجد کوتاه ن  یبچه ها بلند شد ول  ی خنده    ی صدا

 ...لب زد رفت  یاش م یطور که به سمت صندل

حرف ها هستم    نیپر رو تر از ا  دیشناس  یاستاد شما که منو م-

  ..کجا بهتر از کالس شما؟

 را بست و با خنده چند قدم به سمت جلو آمد  ستیل   استاد

... 

 نیخوام ا  ی...می کالس و دوست دار  نیدونم ا یمنم چون م-

 ....یدرس و بندازمت تا ترم بعد هم با من کالس داشته باش

داد مجد هنوز    ی حرف نشان م  نیرسما منفجر شد و ا  کالس

 ....بر نداشته یدست از تنبل

 استاد با ماهم آره؟ -

 ....دی اتفاقا با شما حتما آره..و سپس رو به سمت من چرخ-
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  از   دینداشت  فیقبل و که تشر  یجلسه    ی جزوه    میخانم فه-

  د؟ یبچه ها گرفت 

 ....بله استاد-

بلکه  دیبد شونی هم به ا یکی..  دیپس لطفا از روش، دو تا بزن-

 ....درس خوندن و شروع کنن گهید

مانده بود    نمیبودن کالمش نشدم ..هم  یشوخ  ای  ی جد  متوجه

...اصال به من  رمی بگ   یخودخواه ،جزوه هم کپ  ی آقا   نیا  ی که برا

 میمتاسفانه تا  یداشت؟ به درک مشروط شود....ول  یچه ربط

  نکه یترس ا  دیشا  ایاستراحت نتوانستم بر احساسم غلبه کنم و  

به استاد   یساده سبب شود گزارش غلط  اریموضوع بس  نیهم

....چشم چرخاندم و کنار بوفه   رمی بگ  یدهد،باعث شد دو تا کپ

ا  دمش ید دوستانش  با  صدا   ستاده یکه  باز   ی و   ی مسخره 

دانست که    یکل محوطه را فراگرفته بود...فقط خدا م  شانیها

 یی طاقت فرسا بود و گو  میآنها رفتن برا  کیآن لحظه چقدر نزد

نصب کرده بودند....اب   ی تُنهزار    ی وزنه    میبه هر کدام از پاها
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جزوه ها را    کی نه چندان نزد  ی و با فاصله ا  دم ی دهانم را بلع

 ....با تمسخر نگاهم کرد یمیح ر ریسمتش گرفتم...ام

وقته جزوه دادن از   یلیخ  گهی...دمیواسه خط دادن خانم فه-

 .....مُد افتاده 

از    شتر ینثارش کرد که من ب  ی وحشتناک  زی نگاه تند و ت  مجد

بود   یلب  ریآرام لب زد که هر چند ز"ییخفه شو"و    دمیاو ترس

خورد....د  یول گوشم  خ   ستادمینا  گریبه  ازشان   عیسر  یلیو 

 ... فاصله گرفتم

 ...سویگ دهی چرا رنگت پر-

  رون ی تکان دادم و با بچه ها ب  ستین  ی زیچ  ی را به نشانه    دستم

خر میزد امروز...با  دی....قصد  داشتم  هم    دیکردن  رضا  آقا  با 

  ا ی  اوردیتواند طوبا را به تهران ب  یم  نمیگرفتم..بب  یتماس م

زد و از کارها و روز    یحرف م  ی نه؟ هر چند مرتب با من تلفن

  ی دو بار  یکیکه    گفتگفت ...همسرش    یم  میبرا   شی ها  یمرگ
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چند تا تکه    اریاخت  یانجام داده و ب ز یچند حرکت خشونت آم

است و روند    یعیدانستم طب   یم  یرا شکسته....ول  لشیاز وسا

بود...ن  لیدرمانش هنوز تکم از پدرش  هم داش  لوفرینشده  ت 

را   نیگردد...دلتنگ بود و ا  یبر م   گریگفت...که ده روز د  یم

 ...متوجه شد یزدنش به خوب ف شد در نگاه و طرز حر یم

 [27.04.21 07:02] 

 ۱۴۸_پارت#

که با   ییها  یسرانجام طوبا و آقا رضا آمدند...با هماهنگ  امروز 

ساعت پنج عصر با    ی انجام دادم ..قرار شد برا  ی دی استاد حم

کالس آخرم را شرکت نکردم و   ریآن ها هماهنگ کنم ...ناگز

کل به  زودتر  ،احساس    کی نیخودم  آمدند  وقت  هر  تا  رفتم 

باشند...خداروشکر مس  یبیغر افجه آنقدر    تاتهران    ری نداشته 

 یساعت  کیکند..گمان کنم فقط    تشانینبود که اذ  یها طوالن

و مسحور    بایجاده آنقدر ز  ی...ولشتریب  یکم  د ی شد و شا  یم

نم زمان  گذشت  متوجه  کردنش  تماشا  با  که  بود   ی کننده 
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از من استقبال کرد   یبا گرم  ی ر یخانم قد  دمیرس  ی...وقتی شد

بود که حاال نام دوست    دهش  ادیآنقدر ز  نجای..رفت و آمدم به ا

نَه هم  بگذران  میبر  وقت  هم  با  به   ی ریقد  ی ..شهره  میو  هم 

خواند..فکر کنم   یمانند خودم دانشجو بود و البته نرم افزار م

شاد تر از من به نظر    یاز من کوچکتر بود ول  ی دو سال  ای  کی

 ...آورد و کنارم نشست ی فنجان چا  کی می...برادیرس یم

دق  سویگ- ده  تا  تموم    گهید  ی   قهیجان...دکتر  کارش 

 .... داخل ی بر یتون ی...بعدش مشهیم

قلپ از آن لب    کیرا برداشتم و بعد از خوردن    ی چا  فنجان

 ... زدم

خستگ- از  و  دانشگاهم  صبح  ..از  نکنه  درد  دستت   ی واقعا 

 ....محشرت حالم و جا آورد  ییچا ی..ول شهی چشمام باز نم

جان گفتن شهره مصادف شد با باز شدن در اتاق دکتر    نوش

 ....اش با مراجعه کننده  یو همراه



547 

 

برا  ی ریخانم قد- مجدد بهشون وقت    ندهیآ  ی هفته    ی لطفا 

 ...دیبد

 ...با دست به من اشاره کرد که همراهش به اتاق بروم سپس

  خوب..پس همکارت کجاست؟ -

کار را    نیا  دانستم منطورش به مجد است .. اصرار داشت  یم

 ...میبا هم به سرانجام برسان

 د؟ یتماس نگرفت شونی مگه شما با ا-

 ..جا خوش کرد زشی م پشت

 ....رسونه یخودش و م  یداره ول ی کار هیچرا...گفت -

 .....فکرم گذشت که امروز سر کالس ها هم حاضر نبود  در

  سو؟یگ یچرا خودت بهش نگفت یآخر نگفت-

به استاد دهم که شهره    یچه جواب معقول  دی دانستم با  ینم

 ....د ینجات بخش تیباخبر امدن طوبا من را از آن وضع
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 ....جان..مهمون هاتون اومدن سویگ -

..د  د یببخش  کی  با اتاق خارج شدم  از  طوبا چنان   دنیکوتاه 

ب که  کرد  بغل   یمسرورم  در  و  شتافتم  سمتش  به  اراده 

را   نیزد و ا  یگرفتمش...او هم به مانند من چشمانش برق م

 .....دیشد از صورت گل انداخته اش هم فهم یم یحت

 [28.04.21 06:46] 

 ۱۴۹_پارت#

اشاره    به با  و  گفتم  ها خوشامد  اتاق    ی آن  به سمت  دست 

است و خوش  اشان کردم...استاد با احترام از جا برخو  ییراهنما

 ....با طوبا کرد یو بش کوتاه

شما رو کرده،    فیتعر  میخانم فه  نیبه به طوبا خانم...از بس ا -

 ....شده بودم دار یمشتاق د

پا  ییگو  طوبا را  بود..سرش  چ  نییمعذب  و    ی زیانداخت 

زد و دوباره بازش    ی اش را گره م  ی روسر  نیی نگفت..مدام پا



549 

 

  د ی مکان جد  نی داد و استرس از ا  یرا تکان م  شیکرد...پا  یم

...استاد که متوجه حاالتش شده بود،با  دیبار  یم   ش یاز سر و رو

 ....کرد تیریرا مد طیاش شرا یشگ یهم یرکیز

 م یبر  رونی، من و همسرت ب  ی خوب طوبا خانم اگه اجازه بد  -

 نداره؟  ی رادی از نظر شما ا نی..ا میو با هم صحبت کن

شد آن را    یم  یسرش را تکان داد و باز سکوت کرد..ول  فقط

رضا  ینشان ب  یدانست...وقت  تشیاز  ها  تازه    رونی آن  رفتند 

احت  با  جا  اطیتوانست  را    شی در  نفسش  بخورد..و  تکان 

نامحسوس فوت کند...خواستم شروع کنم که در اتاق بعد از  

  دار یکوتاه باز شد و مجد در چهار چوب در پد  ی چند ضربه  

ام جا خوش    ی کنار   یصندل  ی داد و رو   یسالم کل  کی...شتگ

  ی ..ولدیرس  یبه نظر م  ختهیکرد...چهره اش سرخ و به هم ر

پ  ن یهم با  مناسب  راهن ی که  شلوار  بود،جا  یو  شکر    ی آمده 

  ی ..هنوز احساس نگران  میطوبا بود  ی داشت...حاال هر دو روبه رو
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  ح یرا تشر طیشرا یکم دیزد..با یو دلهره در چهره اش موج م

 ....کردم یم

  م ین یو بب  گر یبه بعد ما همد  نی ...اگه قرار باشه از ازمیعز  نیبب-

م ا  ی،دلم  به  کن  نجا یخواد  اتاق    یعادت  همون  کن  ..تصور 

رفت استاد منه و مثل من دلش    رونی که ب  ییخودته...اون آقا

بکش   قی نفس عم  هیخواد حال تو زودتر خوب بشه..پس    یم

 ...و راحت باش

 ...اره ام به سمت مجد هم گفتماش با

م  شونیا- که  ..بارها   ی ..اقایشناس  یهم  منه  همکار  مجد 

کار با ماست ..پس االن دست ها تو راحت    انیو تا پا  شیدید

 .... میتا شروع کن ن یراحت بش  یلیباز کن و خ 

ن  کی  حدود و  از قبل    شتری..ب  دیکارمان طول کش  میساعت 

ها  ترس  از  زد،خصوصا  ا  شیحرف  م   نکه یو  دلش   یچقدر 

اش   یرا باز مجد با گوش  مانیخواهد مادر شود..تمام حرف ها 
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کنم   یطوبا ممانعت  ی توانستم جلو  یکرد و من نم  یضبط م

 ...کار نبود نیدر ا یضرورت گری،چون د

برگشت  یوقت سالن  و حت  میبه  بود  بهتر  از    ریز  یحالش  لب 

بود   ش یماه پ   کی رد...اقا رضا هم سر حال تر از  استاد تشکر ک

بقچه    ی پارچه ا  یوقت مجدد و موقع خداحافظ  نیی...بعد از تع

را خود    یمحل  ی نون ها  نیا"سمتم گرفت و اذعان کرد..  چیپ

و او   ردمک  ی ..از دست رنجش تشکر"درست کرده  میطوبا برا

لبخند رو  ی با  به  ب  دی پاش  میکه  دفتر  رفت....ضمن   رونی از 

ا  ی سپاسگزار را  کارش  محل  که  استاد  از  طور    نیفراوانم 

 ...قرار داده بود،لب زدم ارمیسخاوتمندانه در اخت

 ست یقابل جبران ن  ز یچ  چیلطف شما با ه  نیاستاد ا  د یباور کن -

طوبا رو متقبل    ی مشاوره    ی ها   نهی من خودم تمام هز  ی..ول

ا  یم ..به هر حال ما  و هم    میهم وقتتون رو گرفت  نجا،یشم 

 ....اتاقتون رو
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  ن ی من لبخند ا  یدختر جون...برا  یزن  یکه م  هیچه حرف  نیا -

 ی زی گذاشت ،از هر چ  رونی پاشو از اتاق ب  یوقت  ده یزن درد کش 

تره..ا چ  نیارزشمند  اتفاق   ی زیهمون  قراره  که  هست 

 ....است  ه یحاش زهایچ هی..بقفتهیب

 ..به غبغب انداخت و جلوتر آمد  ی باد مجد

 .... باره یاز تک تک کلماتش معجزه م میخانم فه-

سمتم انداخت که از خجالت رو به آب    ی نگاه معنادار  استاد

نثارم    ی دانستم باز هم طعنه ا  ی م  یشدن بودم..من که به خوب

ول رو  یشده  ن  ی به  برا  اوردمیخودم  مس  رییتغ  ی و    ر ی دادن 

 ...صحبت، گفتم

 ....دی بش  کیرو باهام شر  یمحل  ی نون ها  نیا  د ی استاد با  یول-

 ...و گفت  دیخند

 ....لیبا کمال م-
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حت  ادیز  نقدریا که  تا  یبودند  دادم   ییچند  شهره  به  هم 

 ...از لطف نبود ینون ها خال نی...خوردن ا

 [28.04.21 07:07] 

 ۱۵۰_پارت#

شده  بود و سوز    کیزدم ،هوا تار  رونیب  ک ینی از در کل  یوقت

بروم   ابانیبه آن سمت خ  عیآمد باعث شد سر  یکه م  ی سرد

دانم چقدر    ینداشتند..نم  ستادنیها قصد ا  یانگار تاکس   ی..ول

متوقف شد و شروع    میجلو  یرنگ  دیسف  ی گذشته بود که پرادو

 اورم یسرم را باال ب  یحت  نکهیاعتنا بدون ا  یکرد به بوق زدن...ب

بود   یابانیخ  نی شک از آن دست مزاحم  ی،عقب تر رفتم ...ب

حس به   نندیب  ی م  ابانی خ  ی گوشه    ی دختر  ا یزن    ی که وقت

از آن سمج ها بود و    یکند...ول  یگل م  شانی ظاهر دل سوز

قطع شده    ی ا  هیداشت...صدا به ثان  یبوقش بر نم  ی دست از رو

 ....ستم نشگوش  ی ها یدر حلزون شی بود که آوا
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کدوم بخت برگشته   ینی،ببیال اقل سرت و بلند کن  ستیبد ن-

 ...زنه یبوق م نقدری داره ا ی ا

 ...تعجب نگاهش کردم با

 د؟یشما مگه نرفته بود-

 ...رسونمت ینرفتم ..سوار شو م ینی ب یحاال که م-

  ت ی لحنش بدم آمد..انگار فرستاده بودم دنبالش که با عصبان  از

 ..کرد  یبرخورد م

 ...رمی ممنون..من خودم م-

 ...جلو را باز کرد و باز تشر زد در

 ...اعصابم ی ب یلیکه خ ستین ی امشب اصال وقت لجباز-

رساندم و دستم    ابانیخ  ی را ندادم ..خودم را باز به لبه    جوابش

مس  یتاکس  کیسمت   بَدَم  شانس  از  که   ی نم  رش یرفت 

 ....خورد
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 ...کرد م یتحکم صدا با

م سویگ- ب  ی..بهت  ا  ایگم  ساعته  ربع  ..خوب  شو   نجایسوار 

 ...االن اومده بود   اد،تا یب  رت یگ  نیخواست ماش  ی اگه م  یمعطل

چه جور   گهید  ن ینظرم داشته؟ا  ریمدت ز  نیمن...تمام ا  ی خدا

روم و    یم  یبا چه کس  ندی ست؟  البد منتظر بوده ببه  ی بشر

 ...بعد گزارشش را تمام و کمال به برزو بدهد

  ستم؟یمگه با تو ن سویگ-

  ی شده بود و نم   رمی در آمده بود..واقعا هم د  شیاز کارها  حرصم

صبر کردن و سوار    ا یاست    شتریب  تشیدانستم با او بودن امن

نم  یشخص  ی ها  نیماش فرمان  ا  یشدن....عقلم   ن یداد....از 

 م یبلند به سمتم آمد..اگر بگو  ی شد و با قدم ها   ن یتعللم خشمگ

 عی...اجبارا سر  م نگفت  دم،دروغ ی لحظه از مدل نگاهش ترس  کی

 ...گارد گرفتم
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عجله   دیدون  ی..اگه مستیخوابگاه ن  رمیمس  یخوب...ول  یلیخ-

 .......مندیدار

 ......سوار شوستیمهم ن-

برا  خودش را  با    دیرا د  دمیدوباره ترد  یباز کرد و وقت  میدر 

 ..د ی پرس  یگرفتگ

  االن؟ یش یسوار نم یواسه چ-

اش را    یصندل  دیدو در بود..که با  ی مدل ها  ن یاز ا  نش یماش

 ...سوار شوم نیتا من عقب ماش دیکش یبه جلو م

 ...جلو...لطفا دی رو بکش یصندل شهیاگه م-

و درشت شد و چشمانش   زیر  ی اش پر از اخم ها   یشانیپ   دوباره

 ....را در حدقه چرخاند

شه    یعقب..نم  ی هستم که بر  ت یاختصاص  ی مگه من راننده  -

 ....ی نیجلو بش دیبا

 [28.04.21 07:30] 
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 ۱۵۱_پارت#

  ن ی شد..از ا  ینم  دای نمونه اش پ  ی و مغرور بود و در لجباز  غد

خورد    یکرده بودم،خون،خونم را م  ری گ  ی منگنه ا  نیکه در چن 

تدب  یول را  ....خودش هم ستین  ری به قول معروف خود کرده 

بودن آن هم به    کینزد  نقدریدور زد و پشت فرمان نشست..ا

  ده یاراده به در چسب   یکرد که ب  یبا او چنان معذبم م  ییتنها

عطر   ی ها....بو   هیآن ثان  میبودم...انگار خود عذاب مطلق بود برا

حالم    نیرا پر کرده بود و ا  نیماش   گاریس  ی به همراه بوتلخش  

را روشن    نیسرش را بچرخاند ماش  نکهیکرد..بدون ا  یرا بدتر م

 ....کرد و هم زمان نجوا گونه گفت

 ی دیکمر بندتو ببند...مگه من لولو خور خوره هستم که چسب-

 ....به در

ق  ستم یس   سپس را روشن کرد..حاال آهنگ رپ    متش یگران 

مسموم اضافه شده بود...و دچار سر    ی هوا  نیهم به ا   یخارج
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 ن یمن ا  دمیداشت ..شا  ی کرد..لحنش انگار دلخور  یام م  جهیگ

 ....کردم یطور احساس م 

 ؟ی ستیخوابگاه ن  گهیکجاست؟ مگه د رتیمس-

ام- خانم  ا  یم  ی رینه..منزل  ..از  مستق  نیمونم    م ی طرف 

 ....سمت راست  دی چی..بعد بپدیبر

 ...فرمان فشار داد   ی شدم انگشتانش را رو متوجه

کنم   یبودن فکر نم  یکس  ی خونه     ؟ی چرا خوابگاه و ول کرد-

 ...ادیبه مذاق تو خوش ب

گرم کردم و آرام تر    شیها  یو شلوغ  ابانیخ  دنیرا به د  سرم

 ...لب زدم

نام    یبه لطف بعض - ثبت  به  رو  نتونستم خودم  تابستون  ها 

د شدم...االنم  برسونم..مجبور  دال  گهیخوابگاه    ی لیبه 

 ...نشد..برگردم
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رخ در حال فکرش چرخاندم و با پوزخند   میرا به سمت ن  میرو

 ...اضافه کردم

به    شتریب  ایمجد    ی آقا  هیکاف  حاتمیتوض- البته  بگم؟ 

دونه ...به زحمت   یها رو برزو م  نیاستحضارتون برسونم تموم ا

 ....دیفتین

 یکالمم شد ول  ی در نگاهم گره خورد...متوجه طعنه    نگاهش

 ی اش به صدا در آمد...به سرد  یبدهد گوش  یجواب  نکه یقبل از ا

طرف   ی بود که گذاشت صدا  نجایتلفن را وصل کرد و جالب ا

فهم که  ها  مدیمقابل  بلندگو  در  است   ن یماش  ی مادرش 

 ...چد یبپ

 ....سالم مامان-

کجا- پ   کی ....نای س  ییسالم...معلومه   م ی،ن  ی گفت  شی ساعت 

 ...ی رس یساعته م

 ....حاال گهی د امی اومد...حاال مگه چه خبره؟م شی کار پ-
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ساعت   مینه ...ن  ایامشب    ی من و ببر  ی آبرو  یتون   یم  نمیبب-

 .....نه من ..نه تو ی خونه نبود  گهید

 ...پشت فرمونم مامان...خداحافظ-

روح بود که فکر کردم مگر    یحرکات و رفتارش سرد و ب  آنقدر

 نیصحبت کند...بعد به ا  ی طور  نیممکن است آدم با مادرش ا

حال    نیچون مجد بله و قطعا ...در ع  یاز آدم  دمیرس   جهینت

 دم یرا به دندان کش   نم یریدانستم ..لب ز  ی خودم را هم مقصر م

 ...پوزش طلبانه گفتم  یو با لحن

 ....خوام مزاحمتون بشم  یخوام...من که گفتم نم  ی معذرت م-

خواهرش    ی به تو نداره....خانواده    یمن خودم خواستم..ربط -

گرنه من   و  باشم  منم  داره  ..اصرار  ما هستند  امشب مهمون 

بخوام    نمیب  یهم نم  یکنم ..ضرورت  یم  یسال هاست جدا زندگ

 ....تو جمعشون برم
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من    ی معما بود ول  پاک یزد ..  یها حرف م   بهیو مثل غر   گنگ

آخر را هم آدرس   ی حل کردنش نداشتم ..کوچه    ی برا  یجانیه

 ....توقف کرد  لوفرین ی خانه  ی دادم و جلو

 . .مجد....خدانگهدار  ی بازهم ممنون آقا-

 ....لب زد ییبا پر رو یام را نداد ول  یخداحافظ  جواب

باشه ما    یاز اون نون ها سهم منم هستا...به هر حال هر چ -

 ....میبا هم همکار

م  با اشاره  من  و  خودش  به  ش  ی دست    طنت ی کرد..برق 

لبش    ی زد و گوشه    یسو سو م  نیماش  یکیچشمانش در تار

شده بود به   لی تبد  هیاول  تیکش آمده بود...ظاهرا آن عصبان

 ... گفتم ی....با بدجنسیو راحت  ی حجم از خونسرد نیا

  ی ز یهستند و شما هر چ   ینون ها محل  نیشد واقعا....ا  فیح-

 ....دی باشه رو دوست ندار یکه محل
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اش را   ی نماندم تا عکس العمل بعد  یگرد شد ول  چشمانش

 ....وارد خانه شدم عیو سر نمیبب

 [29.04.21 07:27] 

 ۱۵۲_پارت#

 ی در مورد درمان ها  یاتیکل"داشتم به اسم    ی ترم کالس  نیا

 کیکه با وجود    "یتخصص  ی ها  ی ماریدر ب  ییو دارو  یکیزیف

بس بودنش  برا  اریواحد  بود..تالشم  دکتر    نکهیا  ی مهم  با 

سالم  جهینت  یب  رم یبگ  ی دیحم دکتر  خانم  با  و  که   یماند 

تحق ا  ی اریبس  قاتیخودش  را    نیدر  بود،کالس  کرده  مورد 

 شه یآمد و هم  یدرس خوشم م   نیاز ا  یطی...در هر شراداشتمبر

م حاضر  کالس  سر  سرحال  و  به   کنیشدم..ل  ی قبراق  امروز 

کالس   تیبودم و اصال حواسم دور محور  ختهیشدت به هم ر

که به خاطر طوبا   روزی..از ددیچرخ  یو مطالب گفته شده نم

مورد  ک ینیکل در  استاد  و  زده   یاوشی س  بودم  حرف  من  با 

نشست..انقدر قرار مالقات ها    یاضطراب در وجودم م   ،دائمابود
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شده   ی دیانداختم تا دست به دامن دکتر حم  ق یرا با او به تعو

توانم   ی چطور م  ست یبا خودم معلوم ن  فمیتکل  ی بود ...آخر وقت

کنم؟ حسم به   ی در برابرش از راز مهم گذشته ام پرده بردار

  ی مثبت است ول  دوست و همکار نسبت به او کامال  ک یعنوان  

هم هنوز در    ی...از طرف دمیبه عنوان همسر و همراه سراسر ترد

دانم داستان    یمتعهد شوم ..م  ی،مجدد به کس  نم یب  یخودم نم

  ی مرد  چیبه ه  طرفه است که  کی  ی جاده    ک یمن    یزندگ

نبودم...حد اقل   دیجد  ی رابطه    کیختم نخواهد شد...من آدم  

ا نم  ی زود  نیبه  درو  ی ها  پا  بگذارم    یکس  ی زندگ  نتوانم 

 .....یاوشیس ا یخصوصا پور

 ...تموم شد ؟کالسیش یچرا بلند نم سویگ-

 ...چانه برداشتم  ریرا از ز دستم

 ...اصال متوجه نشدم ؟یک-
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ن- را برداشتم و نفسم را تکه تکه   فمیک   ست؟یحالت خوب 

 ...دادم رونیب

فهمم..من جوابم رو دادم ..االن    یدونم ...اصال نم  ی..نم  ایرو-

 ... رو بزنم ی تکرار ی برم همون حرف ها دیبا

بار    نیا  یاومدم..ول  ی..حتما م  دیبر  دیخواست  ینم   ییاگه تنها-

 .....نخواد باز تکرارش کنه گهیحرف بزن که د ی جور

 ...م یزد رونیهم از کالس ب همراه 

 ...اگه به خاطر استاد نبود...محال بود به خواسته اش تن بدم-

ا  یم - ..چاره  ماش   ی...راستستین  ی دونم  کنار    نش یگفت 

 ... مونه یمنتظرت م

پارک  یب  ی پاها  با سمت  به  به   نگیرمق  دستم  ..مدام  رفتم 

تک تک سلول    ی ت..احساس سراسر بدرف  یم  میمقنعه و مانتو

کرد و دوباره از اول با   یم  کیرا نشانه گرفته بود ..شل  میها

 ...رساند ی، جانم را به لب م  ی ری هدف گ
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داشته   ی کار  سی خاله فرنگ   دی..من برم زودتر ..شاسویخوب ..گ-

 ....باشه..کمکش کنم

 لوفر یپدر ن  شبیدست دادم و راهمان از هم جدا شد..د ایرو  با

بعد   دی...با  میاز سفر برگشته بود و امشب ما هم مهمانشان بود

 ....رساندم یخودم را به خانه م  عیسر یاوشی از صحبت با س

 [29.04.21 07:44] 

 ۱۵۳_پارت#

باز کرد و من    م یمودبانه در جلو را برا  یلیخ  دنمیمحض د  به

به حرف    ریجا دادم ..تمام مس  ی صندل  ی خودم را رو  ی به سخت

  ده یرا برگز  یقبل  ی و دانشگاه ختم شد..همان کافه    ی عاد  ی ها

را از قبل رزرو کرده بود که   ییبای ز  زی تفاوت که م  نیبود،با ا

ها گلبرگ  را  بودند...احساس   ی تمام سطحش  پوشانده  قرمز 

قرار گذاشته بودم با خودم،   که  ییخجالتم مِن باب حرف ها

 ...شد  شتریبشنود، ب
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قهوه   - قبل  و ک  ی من مثل  سفارش دادم    ی شکالت  ک یتلخ 

  خانم ؟ سوی نداره گ ی رادی،ا

 .. را با زبان تر کردم و لب زدم لبم

 ...نداره یفرق-

  ی تلخ ترش نم  نیفنجان کوچک قهوه از ا  کیتلخ بود و    کامم

نشسته بود و    نهیمقابلم دست به س  لکسیکرد...او خونسرد و ر

 یلذت م  تیوضع  نیعجله نداشت ...و بر خالف من از ا  ییگو

در رفتارش    یاسترس و دست پاچگ  چیبُرد....بر عکس بار اول ه

  ی تر به نظر م  ر آرام تر و موق  شه یمشاهده نکردم ،بلکه از هم 

  ز ی م  ی ال آوردم و رورا با  میبود دست ها  ی...به هر زحمتدیرس

با   و  دادم  فرو  را  دهانم  ..اب  کردم  به   مین  کی قالبشان  نگاه 

 ....لب زدم یاوشیس

من به    ی رفتار ظاهر  دیکه گذشته شا  یمدت  نی ....تو اد،ینیبب-

من مورد مناسب شما   دیبود که شما برداشت کرد  ی گونه ا
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و   گذاشت   دی شا  ایهستم  مثبت  بر جواب  رو حمل    د یرفتارم 

 د ی شا  ایو    دیاطالع  یها هست که شما ب  زیچ  ی سر  کی....ی..ول

 ....دونه ینم یکس  چیبهتره بگم ه 

نم  زیچ  چیبود...ه  ی خنث  نگاهش چشمانش   یرا  در  شد 

رفت   یام بود....جانم داشت در م  رهی...هم چنان مسکوت خدید

 ...کردم یتمامش م دیبا یول

 کی...  ش ی....من دو سال پ یعنیبهتون بگم....که....  دیمن...با -

 ....ازدواج نا موفق داشتم

..ق  حاال بود  آورده  باال  را  دستش  هم  و    یب  ی   افهیاو  حس 

طاقت و   یکرد...ب یم  شتریترسم را از ادامه دادن ب  شیناخوانا

جا به جا شد ..انگشت    شیاز حدقه در آمده در جا  یبا چشمان

 ...زمزمه کرد ی هم قفل کرد و به سردرا در    شیها

 ....دی بد حیتوض شتری کم ب هی شهیم-
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 ی م  شتریب  حیجمله ام ناواضح بود که دنبال توض  نقدریا  یعنی

که مقابلم نشسته بود رتبه اول برتر دانشگاه    یگشت...واقعا کس

حاکم بود که   نمانیب  ی سرد  ی شد؟ چنان فضا   یمحسوب م

کردم   یرفت...سع  یآمده هر لحظه به منجمد شدن م  شیجو پ

و آن   میبگوشد را خالصه وار    یکه مربوط به ازدواجم م   ینکات

هم  اتیجزئ مثل  را  کت   شهیدردآلودش  ام    نهیس  ی   بهیدر 

بُرد..که با   یبه سر م  میمحفوظ بدارم...هنوز در شوک حرف ها

صندل  ییهو  کینشستن   در  خشکم   ی کنار  یبرزو  منم  ام 

 ....زد

 [30.04.21 07:27] 

 ۱۵۴_پارت#

 ..از کار افتاد یاقدام ناگهان کیبدنم در  ی اعضا تمام

م  ییتنها- پسر جون..م  یخوش  کنه   تیترسم سرد  یگذره 

 نبات سفارش بدم واست؟ یی..چا
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اش را هنوز مغزم باور نکرده بود   رانهی موقع و غافلگ  یب  حضور

رفتارش فقط عرق شرم بود که    یلحن و زشت  ی و حاال سرما

 ...نشاند یبر تنم م

 .....؟ی شما آقا-

 ..نبود یقاعده مستثن نیشک از ا ی هم ب یاوشیس

دور و بر    گهیبار د  هیگم بهت...اگه فقط    یآخر م  ی برا  نیبب-

 ... ینیب یدندون هات و تو دهنت نم گهید  نمت یبب سویگ

  ی نشست ول   یام م   یشانیپ  ی که مدام رو  ی وجود عرق سرد  با

در حال    م یبا نوع برخورد زشت و زننده اش خون در رگ ها

هر چه تمام تر سرم را سمتش    یبه جوش آمدن آمد..به سخت

 ...کردم زبان خشک شده ام را بگردانم  یگرفتم و سع

 ... کنم یداداش خواهش م-

ضرب بلندم    کی دستم    دنیحواله ام کرد و با کش  ی غره ا  چشم

لب   یآرام  یآخر معذرت خواه  ی کرد..فقط توانستم در لحظه  
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 د ی،بع  دید  ی...چون اگر برزو مقاومتم را ممیای ب  رونیبزنم و ب

ر آبرو  ب  ی شتریب  ی زینبود  راه  اندازه  ندازدیرا    ی کاف  ی ...به 

  ی انتظارمان را م   فهکا  رونیمجد که ب  دنیبودم و با د  یعصبان

از دانشگاه   نایقیرفتم ...  یم  شی تا حد انفجار  داشتم پ  دیکش

حساب  بمیتعق مجد  و  بودند  تحر  یکرده  را  کرده   ک یبرزو 

  د ی کش  شتر یرفت...برزو مچ دستم را ب  ینم  ی گری بود...احتمال د

کافه به عقب راندم و همان طور که فشار دستش    ی و از جلو

 ...د یکش ادی فر م کرد،در صورت یم شتریرا ب

دلت    ی تهران و هر غلط  ی ایخودت..که م  شی پ  ی فکر کرد  یچ-

..منم ی ای،می ری..می ذار  ی..آره؟ قرار مدار م  یکن   یخواد م  یم

 ....فهمم یخرم و نم

 ...پا برهنه وسط بحث را گرفت مجد

 ...زشته ابونی تو خ نجایاداداش ولش کن ..-
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نگاه شماتت بار و حرف    ایدانم به خاطر درد دستم بود    ینم

جلو  ی ها هم  ،آن  برزو  تند  و  مجد،که    یکس  ی سخت  چون 

 ... کردند سی ناغافل صورتم را خ میاشک ها

 ... شکارم ازت امروز یلی..حرف بزن که خسویحرف بزن گ-

 ...ها را با درد قورت دادم و آرام گفتم اشک

ه  - اشتباه  چیمن  من    یاوشی س  ی نکردم..آقا  یکار  از 

 ....کردن و منم ی خواستگار

  ؟  یکن یم ی غلط کرده با تو....سر خود هر کار-

 ....کرد ینیریباز هم خود ش مجد

 ...به هم عالقه مندند دیبرزو جان ..شا-

 ...نتوانستم مقاومت کنم و و با خشم نگاهش کردم گرید

 ... داشته باشه یکه اصال ربط یکیفکر نکنم به شما -

 ...سو یمراقب حرف زدنت باش گ-
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رفت ...از چهره    یم  یمقابلم اسک  ی ادیمجد ز  شخند ین  ی صدا

همه جا بود، متنفرم   نکهیبودم..از ا  زاریاش ب  یاز خود راض   ی 

جا سرش   نیام را هم  یکرد و دوست داشتم تمام دق و دل  یم

سرش    ی بلند تر  ی بار با صدا  ن یو ا  امدمیکنم ..کوتاه ن  یخال

 ....دمی کش ادیفر

آدم   هی...تو    نمیخواد ،رد پاتو هم پشت سرم بب  یدلم نم  گهید-

 ... ی خر یواسه خودت اعتبار م  یکه با آدم فروش یمزخرف

فرود   ی که دست برزو برا  دمیچشم د  ی آن از گوشه    کی  در

ها مردمک  ترس  ...از  رفت  باال  در صورتم  هم    ی رو  میآمدن 

صدم    کیظاهرا مجد در    یآماده بودم ..ول  یهر اتفاق  ی افتاد..برا

 ....دستش را در هوا گرفته بود هیثان

 پسر؟  ی کن یچکار م-

را از نظر    میجسور و مغرور سر تا پا  یباز کردم...با نگاه  چشم

 ...گذراند و لب زد 
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 ...می..بهتره برگهیبسه د-

 [30.04.21 07:41] 

 ۱۵۵_پارت#

چسباندم    نیماش  ی   شه یرا به ش  دن،صورتمیرس  ری طول مس  در

 ی   نهیرا از آ  نشی...چند بار نگاه سنگ ختمیصدا اشک ر  یو ب

بودم    یحس تر از آن  یب  یخودم احساس کردم ول  ی جلو رو

خودش   ی شک تا مدت ها سوژه    ینشان دهم ...ب  یکه واکنش

شدن    ادهیو دوستان مزخرف تر از خودش خواهم شد...موقع پ

 ...زد  میصدا برزو

گردم ..حواست   ی گم...من فردا بر م  یم  یچ  نی گوش کن بب-

پسره قرار و مدار    نیخوام بفهمم با ا  ینم  گهی و جمع کن ..د

تنها فرد مورد    نایامشب ببند..س  نی..پرونده ش رو هم ی ذار  یم

هم    ی گفت،قبول کن ..کار  ی زیشهره ..هر چ  نیاعتماد من تو ا

  ؟ی دیفقط به خودش بگو...فهم یداشت



574 

 

نفسم را بند   نیماش  ی شدم..هوا  ادهیدهم ،پ  یجواب  نکهیا  بدون

برادرم    نانیآورده بود..من چقدر بدبخت بودم که فرد مورد اطم

 ی به صدا زدن ها  یحت  گریشد...د  یچون مجد م  یکس  دیبا

دانستم   یشدم..م  اطیندادم و داخل ح  تیاش هم اهم  یمتوال

مبل    ی رو  حترا   الیاست ..پس با خ  لوفرین  ش یباال و پ   ایرو

تا ساعت ها فقط گر  ..ول  هینشستم و  اشک ها    لیس  ی کردم 

ساخت چقدر    یام م  ی ادآوریکرد و    یم  رانی دلم را و  شتریب

کردنم...گوش  ی میظ ع  ییتنها تجربه  حال  در  زنگ    یرا  ام 

حرف زدن و در جواب    ی صدا صاف کردم برا  ی خورد..به سخت

و   رمی گ  یم  عیدوش سر  کیحالم بود ،گفتم    ر ی گیکه پ   لوفرین

 ....شوم یبه جمعشان اضافه م

آشنا شوم ،گند خورده    لوفریکه قرار بود با پدر ن  یشب  درست

که به صورتم   ییبود به حال و روزم...با وجود حمام و کِرم ها

را    یداشتم کس  دیام  یسرخ بود..ول  میباز هم گونه ها  دمیکش

  ن یمتوجه حال آشفته ام نکند ..خودم که خو کرده بودم به ا



575 

 

  ی خوردم ول   یم   نیزم  هی...هر ثانیشگیاحوال نا به سامان هم

 ی م  ی ا  قهیزدم ....دق  ی قدم م  میپاها  ی وار روبعد است  ی ا  قهیدق

کردم   یم میرا ترم میها زهیبعدش ،خرده ر یشکستم و ساعت 

خواست و هر بار زهر مُهلکش را به    یآرامش نم  می..روز گار برا

شدم    ی من سر سختانه بلند م  ی ..ول  ختیر  یدر جانم م  ی نحو

 .....فردا ی ساختم برا یم نپلکا میو از درد ها

 [01.05.21 07:04] 

 ۱۵۶_پارت#

به دانشکده   لوفریو ن  ایبه استراحت داشتم، پس با رو  اجیاحت

  ر یش   وانیل  کیخواستم با خودم ،خلوت کنم...  حا ینرفتم و ترج 

به    ی حساب  تیی....سو ی کار  ز یگرم خوردم و شروع کردم به تم

لب   ریطور...ز  نی داشت و البته دلم هم هم  اجی احت  ی ریگرد گ 

ام پخش    یگوش  ی آهنگ مورد عالقه ام را که هم زمان از رو

و     ز یچ چیبود به ه  نیکردم و تمام تالشم ا  یشد،زمزمه م   یم

اختصاص  یشخص  چیه ...امروز  نکنم  بود....نهار   یفکر  خودم 
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بود ،بار گذاشتم و به    مهیرا که خورش ق  ایرو  ی مورد عالقه  

 ی خر کار،حساب..دوش آب گرم آ  دمیهمراهش تدارک ساالد د

امروز    دی...بادیچسب ها  بچه   ی م  ی رو  ادهی پ  شنهاد یپ به 

هم   ی...تماس کوتاهمیغافل شو  زیی پا  ی بود از هوا  فیدادم..ح

و کل مادر گرفتم  تعر  میبرا  یبا  و عمو  ها  و   فیاز خاله  کرد 

ساخت...با فکر    دیسرگرمم  هم    ونیزیتلو  کیبه  دوم  دست 

ها حساب   نیباشم...ا موقع  م  یجور  دردم   ی خورد...زندگ  ی به 

اسباب و لوازمش    دی؛هم با  اشتمستقل چه دردسر ها که ند

مبل   ی ...روی ،بساز  ییو هم خودت را تنها  ی کرد   یرا جور م

آهنگ   ی را بستم ..تِرک ها  میو چشم ها  دمیسه نفره دراز کش

را    یخاطرات  بی هاشان عج  یرفت و بعض   یجلو م  یکی  یکی

 ...کرد یم  یداشت تداع

ات تا سر کوچه    مهیق  ی دختر؟بو  ی به به خانم خانما...چه کرد -

 ....واسه خودت ها یکن  یم لکسیر ی ....خوب دار ادیم
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داخل آمده بود و بدون   ی سر حال و پر انرژ  شهیمثل هم   ایرو

زد...بعد هم مانتو و مقنعه اش   یبند حرف م  هینفس خوردن  

 ....ام ولو شد  ییل روبه رومب ی را جدا ساخت و رو

بذار  - دوما  ا  کی اوال کو سالمت؟  باشه..از   نجایساعت  مرتب 

 .... رو تو اتاق  نایصبح در حال جمع و جورم..پاشو ببر ا

 ....ستمیرو پام بند ن   ی..از خستگسویبه جون گ -

 ...همه درس خوندن نیبا ا یخسته نش  یآخ-

را به اتاق بُردم..هم زمان غر    شیها  لیشدم و خودم وسا  بلند

 ...کرد یرا هم نوش جان م میها

  تا یو نها  یجا نشست  هی..تو که تا االن    ی زیچ  هی  یحاال منو بگ -

باش داده  پ  یبه درس گوش  محاله..اصال  اونم  با   ی باز  امیکه 

 ....ذاره یمحسن خانتون مگه م

م  یجواب  یوقت ،از  گردن کش   انینداد  اتاق  متوجه    دمیدر  تا 

  لبم نشست ی رو ی ،لبخند لوفرین دنیجرا شوم که با دما
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 .... خانم  لویورا ن نیاز ا-

در گوش   یفیشد چه اراج  ینشسته بود و معلوم نم  ا یرو  کنار

 ی از خنده به سرخ  شانیطور صورت ها  نیگفتند که ا  یهم م

 ...زد یم

تنها بذارم به   یزن و شوهر و چند ساعت   نیبهتره ا  دمیواال د-

 ...ام ی ادیز ییطور ها هیحال خودشون باشن..حس کردم 

ا  ایرو آو  ی قهقه  را  خودش  باز  و  گردنش    زانیزد  و  گوش 

و البته کامال قابل حدس بود ....به سمت   دم ینشن  ییکرد...صدا

کوچکمان رفتم و هم زمان با چشم غره بهشان   ی آشپزخانه  

 ...دم یتوپ

 ....خوام سفره رو بندازم یپاشو کم چرت و پرت بگو ..م-

 [01.05.21 07:21] 

 ۱۵۷_پارت#
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شام اضافه   ی برا  ی زیخوشمزه بود که چ  ی ادیظاهرا ز  ناهارم

 ...از دانشگاه خورده شد فیو تمامش با خنده ه و تعر  امدین

 ی اوشیاومده بود،نه س  سویبود امروز..نه گ  بیعج   یلیخ  یول-

تا نباش ..اصال شما سه   ی کالس کسل کننده م  دیو نه مجد 

 ..گذره

ول  کوسن کردم  پرتاب  به سمتش  را  سَرم  رو   ی پشت  از  باز 

 ....نرفت

 ... گفت یتو بهش بگو استاد چ لویگم...ن یبه خدا راست م-

 ....کار دارم   شونیرو ولش کن..من با ا  نایباشه حاال تو هم ...ا-

ترسو ها را   ی چرخاندم و بعد ادا  ش یدور برا  کی را    م یها  چشم

 ...در آوردم

 ... نکردم ی خانم اجازه ؟به خدا من کار  -

را کلفت   شیصدا  لویو بعد ن  دندیخند  یحرکتم اول حساب  از

 ...خانما دیباش ی کرد و اعالم نمود ..جد
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گفت؟ و چرا   یچ   یاوشیشد؟س  یچ  روزید  نمیحاال بگو بب -

 خونه؟ دیآورد فیتشر ونیشما با چشم گر 

متوجه    هیتک را  نهانم  غم  کردم  تالش  و  دادم  عقب  به  را  ام 

 ..نشوند

ا- خ  حیتوض  دیبا   نقدریواقعا  ها  یلیبدم؟    ی سخت  ی سوال 

 ...ی دیپرس

فاجعه    نایقی  یشیم  ی طور  نیتو ا  ی...وقت  اریدر ن  ی مسخره باز-

 ... اتفاق افتاده

که    یطیکرده بودند ..آن هم در شرا  دا یاز من پ   یشناخت  چه

را    میدر انکارش داشتم ..بغض چنبره زده در گلو  یخودم سع

داشت به    میام فرو دادم ..انگشت ها  ییاز چا  یبا خوردن قلپ

دست انداخته بود  یکس ایآورد  یاستکان فشار م ی ها وارهید

 افتاد   نییسرم پا م؟یدور گلو
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دونست رو بهش    ی م  دیکه در مورد خودم بود و با  یاون مطلب-

 .... گفتم

  ا یانداختند و پشت بندش رو  گر ینگاه به همد  کیو واج    هاج

 ..لب زد  ی فور

  مگه؟ یبهش گفت یچ-

به گردِش در آمد .به گمانم    شانیصورت ها  ی رو   م یها  مردمک 

خودم هم از    دیرازم بود..شا  نیگفتن ا  ی برا  یاالن زمان مناسب

  کی   ی دیشدم ..دکتر حم  یوقفه راحت م  یعذاب وجدان ب  نیا

اگر نگفتنش از بابت خجالت است،من سراپا در "بار گفته بود  

با و    ی فکر  دیاشتباهم...و  کنم  خودم  حال  ب  اگربه  سر   ی از 

و به خدا که از  "کنم    ضیدوستانم را تعو  دیااست ب   ی اعتماد

 ...نبود ی اعتماد یب

  ی زندگ  ی ها  نی تر  زیسال گذشته جزو عز  کی دو نفر در    نیا

از    شتریدر قبالم نداشتند که ب  یکوتاه  چیام بودند ..نه تنها ه
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وظ بود   فهیحد  کردند...حقشان  تحمل  را  من  رفاقت  و 

نه   ی من علتش پرواز به گذشته    یبدانند،حال خراب گاه گاه

زندگ به  که  بود  االن  است...مهم  دلچسبم   شته برگ  ی چندان 

برگشته    ایمدت به دن  یطوالن  ی کُما   کیکه از    ی بودم ،مثل کس

حق انتخاب را به خودشان   نیخودشان بود ..ا  لی ل،میم  گری...د

  ا یرا ببخشند    قشان یرف  نیا  یشگ یهم   ی ها  دیترد   ایدادم ؛  یم

 ....عدم صداقتم بازخواست کنند  ی مرا برا

 [02.05.21 07:36] 

 ۱۵۸_پارت#

خواستم   یبار هم شده م  کی  ی برا   یسخت بود ول  اریبس  میبرا

تا امروز   ی بِکشم....خود خور  رونی دندان کرم خورده را ب  نیا

 ....جواب نداده بود 

 ؟ی د یتو جواب نم ی...چته تو؟..چرا گوشسو؟یگ-
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 ی تظاهر  ی گرفتم و با خنده  ا  ا یرا از رو  یلرزان گوش  یدست  با

 ...اعالم کردم 

 ....چقدر حالل زادست_

 ....اتصال را لمس کردم و بر خودم مسلط شدم ی  دکمه

تماس    روز ی من بود به خاطر د  ی   فهی...وظیاوشیس  ی سالم آقا-

 ....کنم ..راستش اون یو از رفتار برادرم عذر خواه  رمیبگ

ن- فه  ستیمهم  ا  ی ...مسئله    م یخانم  االن   ن ی من 

 .......راستش ستین

 ی م   ی با کلمات باز  یدهد و الک  حیکرد توض  یتالش م   داشت

سراپا چشم شده بودند و به من و حرکاتم    ایو رو  لوفریکرد...ن

 ...کردند  ینگاه م

بود که   ادیشما ز  ی شوک حرف ها  نقدریا  یعنی راستش..من...-

 ....کردم شما یهنوز حالم روبه راه نشده ..اصال تصور نم
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 مه یو البته صحبت هام ن  دیبله متوجه هستم ..شما حق دار-

 ....تموم موند

 ی ریسخت گ  ی ه....من خانواده  لحظ   هی  میخانم فه  دیاجازه بد-

و بعد در    امیبا خودم کنار ب  دیدارم ..خوب ..البته ..اول هم با

 ...مورد و هضم کنند نیمورد شما باهاشون صحبت کنم تا ا

  ی کلمات را م  ی ادا  ی النه شده دوباره سر برآورد و جلو  بغض

را قورت  بار پشت سر هم آب دهانم  تند و چند  گرفت..تند 

را از    نیبدنم دست خودم نبود و ا  ی دما رییدادم تا نَشکنم..تغ

کردم   یشد، حس م  ی،که حرارت از آن متصاعد م  ی گونه ا

و به   برسانم..قصد کرده بودم امروز منظورم را تمام و کمال  

..اصال د ببندم  را  برزو پرونده اش  خواستم   یهم م  روزیقول 

نشد....سر  نیهم که  کنم  عنوان  ها  انیم  عیرا   ش یبهانه 

 ....دم یپر

بود    نیمالقات به خاطر هم   نیا  ی من برا  روزیتمام هدف د-

 ت ی ..حساس  ستمی براتون ن  یکه به شما بگم ،من مورد مناسب
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باشه منم تو   یکنم ..هر چ  یخانوادتون رو هم درک م   ی ها

 ستین  ی زیکنم و نظر افراد غالب ،چ  یم  یجامعه زندگ  نیهم

..ا باشه  ..  رینه تقص  نیکه مورد پسند  نه من   باور شماست و 

 دوارمیآزار دهندست و من ام  یفرهنگ   نیچن  جی غلط و را  ی ها

ا  نیکه چن  ادی ب  ی روز مجرمانه  فکر  و   ی طرز  من  به  نسبت 

 ...امثال من نباشه 

 .....نیمن واقعا قصد توه-

 ...شد یم  زیچشمانم داشت لبر ی  کاسه

  دیخوام ..ام  ی...باز هم به خاطر رفتار برادرم عذر مستیمهم ن-

  ....خداحافظمیباش یخوب یچنان هم کالسدارم هم 

  ی جواب نماندم و بالفاصله قطع کردم ...نفسم را با آه  منتظر

روحم را نوازش کرد...با   یدادم و احساس سبک  رونی ب  قیعم

 ..لب تکرار کردم ریخودم چند بار ز 

 ....تموم شد  شیآخ-
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بودند   دهیرا نفهم  میاز صحبت ها  ی زیچ  لویو ن   ایرو  مطمئنا

 ... کردند یم می باز تماشا یطور با دهان نیکه ا

ا- چرا  زد  ی جور  نیچتونه؟  م  دیزل  من؟آدم  ترسه    یبه 

 ....خوب

 [02.05.21 07:55] 

 ۱۵۹_پارت#

 با عجله بلند شد و لب زد  ایرو

  ارمیبرم واست آب قند ب-

 فشارم افتاده؟  ؟مگهیآب قند واسه چ-

 ... زده ام را گرفت خیهم کنارم نشست و دست   لوین

  ی م  وانی..اون وقت دو تا ل  ینیخودت و بب  ی رنگ و رو   دیبا -

  سو؟یشده گ ی..چیک یعوض  ی خور
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 دم یضرب سر کش  کی را گرفتم و    وانیحرف ل   ی،ب  ای آمدن رو  با

چشمانم   شی پ  ای چقدر سرم در دَوران بود و دن  دمی..تازه فهم

 ....ک یتار

ببخش- منو  ها  ادیبچه  ز  نی ..تو  کردم   تتونیاذ  اد یمدت 

  چیقصد ه   د یباور کن  ی...ولدی..حرصتون دادم..غصه منو خورد

نبود. خودم  دست  اصال  و  نداشتم  شو  منتظر کدوم  واقع  .در 

 .... بودم که بهتون بگم یفرصت

ا- م  ی طور   نیچرا  بب  یزن   ی حرف  ؟بگو  شده   یچ  نمیامروز 

 ... کنم از دستت ی ..دارم سکته م

  ک یاز    ریبرزو ،به غ  ی و رفتار ها  مایازدواجم با ن  ی ماجرا  تمام

  روزش ی آمدن د  یکردم ..حت  فی تعر  شانیرا برا  اتش یی جز  ی سر

ر آبرو  جلو  ی زیو  آورد...حت  یاوشیس  ی که   ی خواسته    یدر 

کردنم که اگر حرف مجد    دیو تهد  مایازدواج با ن  ی مجددش برا

همه را گفتم    ی گرداند مشهد ..همه    یرا گوش نکنم ،بَرم م

و سکوت مُهر لب   ختندیاشک ر  میپا به پا  ی ...در کمال ناباور
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متعدد  شانیها جلسات  از  حم   ی بود...بعد  دکتر  با    ی د یکه 

 ن یا  دیبودم که با  دهیرس  ی به مرحله ا  گریبرگزار شده بود ،د

شانه    ی سَرم را رو  لویرفت...ن  یدوشم کنار م   ی از رو   ن یبار سنگ

 ...ف نجوا کردی خف  یو با هق هق  دیاش کش

نگفت- زودتر  چرا  ال  یعنی  ؟یاخه  رو   ی همدل   قیما 

  م یکن   یم  ی ما در موردت چه فکر  ی فکر کرد  یعنی..یندونست

 ....ی قورت داد ییکه دردهات و تنها

را گرفته بود..با پشت   دمید  ی از اشک جلو   یم یضخ  ی   پرده

 ...دست کنارش زدم

..من   دیخودتون رو معلوم کن  ف یگفتم که تکل  نیاالنم واسه ا-

دوست نداشته باشه   گه ید  دیجون هم بگم شا  س ی به فرنگ  دیبا

 ....نجا یمن ا

با فشار هر دو دست صورتم را سمت خودش برگرداند    لوفرین

 ...و تشر زد
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در مورد مامانم هان ؟ مجرد    ی کرد   ی ...چه فکری ا  وونهیتو د -

 یرو  یمهمه که راحت خط بکش  نقدریمطلقه بودنت ا  ایبودن  

  اد یب  شت یمثل خودت باشه و پ  یرفاقتمون؟ اگه کس  ی همه  

  خانم روانشناس؟ ی د یبهش م دی ام ی نجوری،ا

 ...اش لب زد ینیب دنیکرد و با باال کش شیاز من جدا ایرو

فهمه   یخودشم سر در گمه..نم  نی...الویبس کنم ن  گهیتو د -

 ....گه اصال یداره م یچ

...دلم میافتاده بود  ی گوشه ا  حالی بعد هر کداممان ب  یساعت  تا

گذرد ..اگر بازخواستم    یخواست بدانم در کله اشان چه م  یم

 ..نگفتن ،راحت تر بودم ی کردند برا یم

بگ  شهیم- چ  دیبهم  م  یاالن  فکرتون  دوساعته    یتو  گذره؟ 

 ؟یکه چ دیسکوت کرد

 ...از حالت دراز کش خارج شد و گفت لوفرین
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خواد    یکه دلم م  ی زی ...من فقط تنها چادیاگه باز بَدت نم -

 ....رم یرو بگ یآدم آهن نی که حال ا نهیا

  ار یاخت   یانداخت و ما هم ب  نیدر هوا طن   ایرو  ی خنده    کیشل

سع شب  آخر  ..تا  گرفت  امان  شوخ  یخنده  با  و   یکردند 

دهند...اصال انگار نه انگار تا   رییحالم را تغ   شانی ها  یخوشمزگ

محشر شده بود...چون   ی صحرا  نجایا  شیچند ساعت پ نیهم

 ......مانست یم شتریبه سالن رقص و مُد ب تییحاال سو

 [03.05.21 06:36] 

 ۱۶۰_پارت#

دارو ها    یدر مورد عوارض و منفعت بعض  یدکتر سالم  خانم

ب   یبرخ  ی رو افسردگ  مارانیاز  به  و   یم  حیتوض  یمبتال  داد 

تواند ،فرد را از    ی کوچک ،چطور م  یصی اشتباه تشخ  ک ی  نکهیا

برساند که لزوما    ییمشاوره دادن به خوردن داروها  ی مرحله  

هم ن  شهیو  صالح  گاها    ستیبه  شده  باعث  آن  تبعات  و 

که خط مرز روانشناس   نجاستیشوند...ا  یدائم   ی افراد،بستر
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م  مشخص  روانپزشک  تشخ  یو  و   ین ی بال  ص یشود 

  ی برا  کشد ...سپس عنوان کرد  یاش را به رخ م  ی فرد،هوشمند

دارد که دو به دو موظف به انجام آن    یعمل  ی پروژه    کیما ها  

 گر یشود و د  یما هم از همان کار داده م   ی و نمره    میهست

ن   یکتب  ونآزم کار  ا  ی ...همهمه استیدر    جاد ی که در کالس 

شده نشان از نا   دهی و پرس  یدر پ  یپ  ی شده بود و سوال ها

 ...داد  یطرح م نیملموس بودن ا

دم    یرو واستون شرح م  اتیلطفا ...من کامال جزئ  دیصبر کن-

 .. کنم یفقط قبلش گروه ها و موضوع شون رو اعالم م 

  ا یرو  ایو    فتمیب  لوفریبا ن  ایکردم    یتو دلم نبود...خدا خدا م  دل

  ی آنجا که م گرفته بود،دو نفر را تا    م یظاهرا استاد تصم  ی..ول

گفت خانم   یشود از دو جنس دختر و پسر انتخاب کند...وقت

آقا  میفه ب  ی و  در  باهم  رو   مارستانی مجد    ی ها  ماریب  ی و 

  ر ی ام گ  نه یس  انیم   ییکنند،نفسم جا  ی حاد کار م  یافسردگ

کنار    قیدق  دیهمه آدم،چرا سهمم با  نیا  نی...بامدیکرد و باال ن
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نشدم و استاد با خسته    ش یحرف ها  ی   هیشد..متوجه بق  یاو م

ب  ی دینباش کالس  .  رونیاز  ک  ا یرورفت  در  را    ف ی خودکارش 

 ...گذاشت و رو به من گفت

موضوع به تو افتاد و   ن ی...هم سخت ترسویگ  یواقعا بد شانس -

 ....ی افتاد یهم با بد کس

 ...لبخند زنان بلند شد و

بب  یول- و  من  چه    نیشانس  با  اونم  و  بزرگمهر  با  ...افتادم 

دن"...یموضوع به  وارد شو  ی ایچطور  کار"م؟یافراد   ی ...خوب 

 ....شد کار نمیا گهی..دمیشیو وارد م  میزن ینداره که ،در م 

حالش خرابه ..تو   نینه؟ا  شهینم  ینکن  یروز لودگ  هیتو اگه  -

 ی منظور استاد چ  یفهم  یهم نمک بزن به زخمش..واقعا نم

  به اون راه؟ ی خودت و زد ایبود 

 و با آه زمزمه کردم   دمیحرفشان پر وسط

  ؟ م یوقت دار یحرفا رو ..تا ک نیا  د یحاال ول کن-
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گزارش درج    لی ماه...تازه گفت مدارک مستند هم ذ  هیفقط  -

 ...گهیبشه..حاال پاشو که همه رفتن د 

 .. شانه انداختم و لب زدم ی را رو فمیک

 ...ادی....امروز طوبا مکینیبرم کل  دیمن با-

 [03.05.21 07:14] 

 ۱۶۱_پارت#

از پنج گذشته بود..سالم و احوال    ی،ربع ساعت  دمیرس  یوقت

با شهره کردم و خودم را به اتاق رساندم..استاد    یکوتاه  یپرس

به سمتم چرخ زمان  ،هم  و طوبا  تاخ دندیو مجد  بابت    ر ی ..از 

د  یآمده عذر خواه  شیپ نشستم..با  کنار طوبا  و   دنم یکردم 

 ...انگار گل از گلش شکفت و چهره اش باز شد 

  م یبا طوبا خانم حرف زد  ی..ما کم  میخانم فه  ی ایتا شما ب -

همکار..خداروشک بهبود  شیر  به  روز  به  روز  شده   ی باعث 
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د  کینزد بشه...االن  م  گهیتر  ادامه    یتنهاتون  به  تا   ی ذارم 

 ...د یکارتون برس

،جلو  ی نشانه    به ا  ی احترام  ب  ستادمیاستاد  از  بعد    رون ی و 

ا ب  ی نگاه  مین  نکهی رفتنش بدون  ،کارم را    ندازمی سمت مجد 

بودم و    یشروع کردم ..هنوز از آن شب کافه از دستش عصبان

کار گروه  مز   یحاال  تمرکز    دیامروز هم  تا  بود  بر علت شده 

 ...بودطوبا هم متوجه حالم شده  ینداشته باشم..حت یکاف

  ؟ م یانگار خانم فه دیستیخوب ن-

به طرف خودم    ی گوشه    از متوجه چرخش سر مجد  چشم 

  یمصنوع  ی ،لبخند  اورمیخودم ب  ی به رو  نکهیابدون    یشدم ول

 ... لب نشاندم  ی رو

 ی نکن..من دارم همه    ریخوبم...اصال فکر تو درگ   زم یچرا عز-

م  انجام  واست  و  م  دم یتالشم  هم  تو  چنان   ی..از  هم  خوام 

 دمیآقا رضا رو ند  ی....راستی خواسته هامو مو به مو انجام بد

... 
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کارها- گرفتار  ب  ی امروز  بود،نتونست  برادرم ادیباغ  ..با 

 ...منتظرمه  نییاومدم...پا

ز  ییاز صحبت ها  بعد رفتن طوبا   یهم طوالن  ادیکه  و  نشد 

،استاد از من خواست بمانم ...مجدد به اتاق بازگشتم و مجد  

از همان دم در خداحافظ  ...هر چند هنوز   یهم  کرد و رفت 

توجه ام   کمامیپ  ی مبل مستقر نشده بودم که صدا  ی کامال رو

 است را جلب نمود ..به محض باز کردنش متوجه شدم خودش  

پا کرده  اعالم  م   نییو  شود...با    یمنتظرم  تمام  کارم  تا  ماند 

گوش ج  یحرص  در  و  کردم  خاموش  قرارش    ب ی را  مانتو 

 ....جمع شود شیپا  ری دادم..آنقدر بماند تا علف ز

  ؟البته ی ایخانم ...حالت چطوره؟به نظر سرحال نم  سویخوب گ-

 ... ی بود ی طور  نیسر کالس هم روزمید

آشفتگ  یپ  نکهیا  ی برا را    یبه  نَبَرد..نگاهم  به    کیبه    کی ام 

 ...درون اتاق دادم لیوسا
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 ..خسته ام  یاستاد..فقط کم ستین ی زیچ-

زل    شی روبه رو  تور یمان  ی و همان طور که به صفحه    دیخند

 ب زد زده بود..ل

که نرفته..من تموم حرکاتت   ادتی..  ی روز مراجع من بود  هیتو  -

 ی از گره کردن انگشت ها  ی زیر   یو حفظم..هر وقت به هم م

 ...شم..پس منو گول نزن روانشناس جوان یدستت متوجه م 

کردم و او با نگاهش    ینگاه شرمنده ام از استاد عذر خواه  با

تسل  ییگو و   یاوشیس  انیداد..جر  یبه من  بعدش  اتفاقات  و 

گروه   یبرزو با مجد و حت  ی منتظره    ریطور رفاقت غ  نیهم

  ی احوال   شانیپر  لیها را دل   نیامروز را شرح دادم و تمام ا  ی بند

 ... ام دانستم

م- سالم  شهیاستاد  دکتر  با  کنم  خواهش  شما  صحبت    یاز 

 ی بدن..من واقعا نم  ریی که هم گروه من و تغ  ی به نحو  دیکن
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  ن یدر مورد ا  یمنف  ی ر کنم ..ذهنم پر از داده هاتونم باهاش کا 

 ... آدمه

 ...گذاشت و گفت زیم ی را رو  نکشی ع متفکر

 ی چند جلسه حرف زدن م  یها رو که گفت  نی هر کدوم از ا -

 ... شمیگم و رد م   یفعال خالصه وار م یخواد..ول

خانوادش   ایخودش    نکهیساده بود..ا  ی خواستگار  هیا،یپور  مورد

کنن،اصال مهم   یم   ی گذشته ات چه فکر  طیدر مورد تو و شرا

 قا یو دق  ییاالن تو هست و خود تو به تنها  تیوضع  نی..ا  ستین

مهم باشه...چه    دیبا  یمن هست  ی که االن روبه رو  ی زی چ  نیهم

برا  ی برا نتونه   ن یا  ی....اگر کسایپور  ی خودت و چه  مورد رو 

...ادم ها حق  ی که خودت و آزار بد  ست یتو ن راد یهضم کنه ..ا

تا اونوقت    یخودت و باور داشته باش  دیانتخاب دارن ..اول با

بق العمل  باعث رنجشت نشه...هر چند گفته    نقدریا  هیعکس 

  ن یازت خواستم خودت و در ا  یول  ی داد  یجواب منف  ی بود

که    یو هم کس  یمحک بزن  وتا هم خودت    ی قرار بد   تیموقع
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م  ی ادعا اعتراف  چند  داره....هر  رو  تو  به  پور  یعالقه    ا یکنم 

طور جزو   ن یهست و هم  ی بیپسر خوب و با ادب و نج  ار یبس

تو درست    ی ممکنه انتخابش برا  یدانشجو هاست ول  نیبهتر

 ... نباشه

من از   یگفت ول  شهیها م  ز یچ  ی لیبرزو خ  ی مورد خواسته    در

خوام با برادرت حرف بزنم   یقبل تر ها بهت گفتم که م  یلیخ

رو بدونم و بعد   لشیدال  د ی..اول با  فتاده یاتفاق هنوز ن  ن یا  یول

 ....کنم  یقضاوت

  ی گرفت و حت  دهی نشن  یبهش گفتم ول  ی استاد من چند بار-

 ....هم مسخره ام کرد  یجسارتا کل

 ...تکان داد دیی را با تا سرش

کنم    ی م  ی ا  گهی فکر د  رفت ی..اگر باز نپذمجدد تالشت و بکن  -

تا    ی بهت بگم ول  نوی ا  دینبا  دیهم ...خوب شا   نا ی....در مورد س

از زمان اردو  نیا کار   ی تابستانه و جمع بند  ی حد بدون که 
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پسر با همه    نی باور شدن که ا  ن یبر ا  دیشما،اسات  یینها  ی ها

ب  یعالقگ  یب  ی  از خو  یگ   زهیانگ  یو  و   دشکه  داده  نشون 

هم   هدیم ب  نیو  موارد  ها  یانظباط  یطور  تخلف  و    زی ر  ی و 

مواقع  یدرشت ..فقط  ازش مشاهده شده  االن  تا  در    یکه  که 

کنارت مشاوره داده   یبه نوع  ای کنار تو ،تو اون روستا بوده و  

م ...حس  بده  انجام  احسنت  نحو  به  و  کارش  کنم    ی تونسته 

 .. دهعلت بو  نیبه هم یانتخاب دکتر سالم

 [04.05.21 08:51] 

 ۱۶۲_پارت#

 ...زد  یم بیعج   میشده بودم و مفهوم کلمات استاد برا جیگ

 ... شم یمن اصال منظورتون رو متوجه نم  ی..ول دیببخش-

 ..ام نشست یی مبل روبه رو ی بلند شد و رو  زش یپشت م از

به دانشگاه    ادیپزشکانه..پدرش ز  نیاز معروفتر  ی کیپسر    نایس-

 ی میبا دکتر تهمتن رفاقت قد  نکه یرفت و آمد داره ،خصوصا ا
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  ت ی به وضع  یتی متاسفانه خودش اهم  یدارن...ول  ی ا  نهی ریو د

به    ی..تا االن همه به نوع  دهینم  شی و کرامت خانوادگ  یلیتحص 

ترم اگه باز هم دروس    نیا  یچشم اغماض بهش نگاه کردند ول

از دست    ی و کار  شهیپاس نشده داشته باشه، کامال مشروط م

 ...اد یبر نم یکس

به نظر    یدونم نوع رابطه ات باهاش به چه نحو هست ول  ینم

خوام تا  یکنه ...ازت م یرسه کنار تو،کنترل شده عمل م یم

بحران بگذره ...به    نیتا از ا  یبهش کمک کن  شهیکه م  ییاونجا

همکار باهاش ارتباط داشته   ای  یهم کالس  هیدوست،  هیعنوان  

 .. هم باشه ش یل یتحص طیحواست به شرا یباش ول

 ...دیاش را خاراند و گردنش را به عقب کش چانه

 ... در موردش دارم ییالبته من حدس ها-

  استاد؟ یچ-
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خودت   یعینداشته باش...روند طب  زایچ  نیبه ا ی تو فعال کار -

نزن ..در   یمورد باهاش حرف  ن یکنم در ا  یم  دیرو برو و تاک

و   دهیهست که دانشگاه داره بهش م  یفرصت  نیآخر  نیواقع ا

استفاده   تیو بتونه نها  ادیپسر به خودش ب  نی ا  دوارم یمن ام

  ی ،فقط م  ی ندارنسبت بهش    یخوب  تیدونم ذهن   یرو ببره ...م

 .....نیهم ی خوام مدارا کن

خداحافظ  بعد برا  یاز  خواستم  شهره  دکتر،از   ی تاکس  میبا 

را نداشتم در حال حاضر    نیا  یخبر کند..اصال آمادگ   سیسرو

نم گمان  چند  رو شوم...هر  روبه  او  منتظرم    یبا  هنوز  کردم 

که آن   دمیرا د  نش یزدم و ماش  رونیب  یوقت  یمانده باشد ..ول

تر از   جاو سم  دمی رس  جهینت  نیپارک است به ا  ابانیسمت خ

 ی ول  دیکوتاه مرا د  ی لحظه ا  ی حرف هاست...فکر کنم برا  نیا

هر گونه    ی شدم تا اجازه    نیبا سرعت هر چه تمام تر سوار ماش

هنوز ذهنم قفل حرف    ر یاز او سلب شود...در مس   یعکس العمل

ارم که کن  یچ  یعنیبودم...  ریو متح  جیدکتر بود و پاک گ  ی ها
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  ی عنیاستاد  چه بود؟  ی کرد؟ حدس ها  ی کنترل شده رفتار م

گفته بود؟ نکند   هیبه بق  ییها  زی در مورد ما چه چ  ی دکتر باقر

ما را متوجه شده و به دانشگاه گزارش داده؟ سرم    ی بحث ها

توانستم داده ها را   یوجه نم  چیو به ه   دیکش  یداشت سوت م 

ول کنم  پردازش  مغزم  م  ییصدا  یدر  گوشم  در  رنگ   ی پر 

آقا مشروط شود..اصال   نیا  کهدارد    یبه من چه ربط"گفت..

  ی برا  یتی اش چه اهم  یخانوادگ  طیکند ...شرا  لیترک تحص 

از تک    یجور کنار او بودن را بِکِشم؟ وقت  دیمن دارد؟چرا من با

به برزو    شیگزارش دادن ها  ..اززارمی تک حرکات و رفتارش ب

من خودش را    ی داشت که در کارها  ی ....به او چه ربطشتریب

 ... دانست یم لیدخ

 [04.05.21 08:51] 

 ۱۶۳_پارت#

از روز اول منتظر    یزدم ..خوب معلوم بود وقت  بیخودم نه  به

 ی با برزو همکار  دیکردنم بود چرا االن نبا  تیو اذ   ی ری حال گ
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ب دق  یکند؟برادر  برا  طیشرا  قیمعرفتم  کرده   ایمه  شی را 

مجد    قی بود..کاش به من اعتماد داشت ..ان وقت پرده از حقا

بشناسد...با کف    تر کاه را به  ریآب ز  ِیموز  نیداشتم تا ا  یبر م

پاره   از زور درد در حال  ..چشمانم  را فشار دادم  دست سرم 

  ی مغزم جار م   ی تر در داالن ها  فی ضع  ییشدن بود ..حاال صدا

عمو"زد... پسر  با  کردنش  فراموش   ایرو  ی صحبت  را 

حرف   ی دی....ند  دهیبه حد اقل رس  شیها  تیها اذ  ینکن...تازگ

 ی خودم را گول م  دی..نبانه.."جواب گذاشته    یتُندَت را ب   ی ها

که برزو را    ی کرد ..همان طور  یم  یزود تالف  ی زدم ..او به زود 

 ...کشاند  یاوشیصحبت من با س  زیم  ی پا قیدق

 د؟یش ینم ادهی...پمیدیخانم رس-

راننده به خودم آمدم ..پولش را پرداخت کردم و بعد    ی صدا با

 ...بودم که در باز شد دیکردن کل دا یشدن مشغول پ ادهی از پ

 ...جان سویسالم گ-
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گشتم که شما    یم  دمی..داشتم دنبال کل   ی ریام   ی سالم  آقا-

 ...دیدیزحمت باز کردن و کش

 ...درون دستش اشاره داد لنگیش به

نگه داشتن   ی دادم که متوجه صدا  یداشتم باغچه ها رو آب م-

 ... ی اومد ر یتو ..امشب د ای شدم ..ب نیماش

مطبوع   ی انجام داده هوا  ی اریبه داخل آمدم ..از آب   ش یبه پا  پا

خاک بلند شده، شامه   ی را پر کرده بود..و بو  اط یح  ،یو خنک

 ...کرد ی ام را نوازش م

ب  ی مشاوره  - طوبا  با  کش  شتری امشب  شدم  دی طول  ..مجبور 

 ...رمی آژانس بگ

 ابونیتو خ  نیموقع شب منتظر ماش  نیدخترم...ا  ی خوب کرد-

 اومدم دنبالت  یم  ،خودمی ،بهتره ...البته اگر گفته بود  ینباش

... 
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سوک  یلب   ریز  ی تشکر به  اجازه  با  گفتن  با  و   تییردم 

پدرش با آب   ی برا   لوفریطوبا را همان روز اول ن   ی آمدم...ماجرا

بودند که    یمیگرم و صم   ی کرد..آنقدر خانواده ا  ف یو تاب تعر

شد گفت    یخالص تر...نم  یکیاز    یکینبود..  نشانی ب  ینهان  زیچ

...ن  ای جون بهتر است    سی فرنگ هم که فرزند   لوفریهمسرش 

 ....دو نفر بود نیخلف هم 

را درست کرده    "یانیبر"اش    یدوست داشتن   ی امشب غذا   ایرو

حاال   یداد ول  یبود...از عصر گرسنه بودم و معده ام هشدار م 

او خوشحال و پر    یرا از دست داده بودم...ول  میبه کل اشتها

م آمدن محسن  از  به   ی ذوق  هفته  آخر  است  قرار  که  گفت 

...از حاال  کندجبران    مانیاش را برا  ی و شام نامزد  د یایتهران ب

  ی خودم فکر م   شیروز قرارش بود و من پ دنی فکر لباس پوش

حرف   یباشد که حت  یتواند چه رنگ  یکردم ،عاشق شدن م

م موردش  در  ها  یزدن  رنگ  ات   ی تواند  چهره  به  مختلف 
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 دیشا  یگاه  ای ...و  یارغوان  یگلگون..گاه  ی ببخشد...گاه

 .....د ینور و ام ی سبز پر از رگه ها یچشمان

 [05.05.21 07:34] 

 ۱۶۴_پارت#

 ی که هزار بار مانتو و روسر  ایمبل نشستم و به رو  ی رو  آماده 

کرده بود و هنوز مدل ،باب پسندش نبود ،چشم   ضیاش را تعو

مشهود بود و دلش    شی در رفتار ها  یدوختم .استرس و نگران

 ن یچشمان نامزدش بهتر  شیخواست بعد مدت ها در پ  یم

 وع وقت ن  چی..هدیباشد و بدرخشد..مغزم سمت گذشته پر کش 

 یت یاهم  میبرا  مای از پوشش در مقابل ن  یفرم خاص  ای لباس و  

با   یخود حت  ی نداشت..عشق که جا و  نداشتم  دوستش هم 

  د یدر قلبم ننشست..شا  ی لحظه ا  یکه کردم حت  یتمام تالش

ادا  ینم  چون خودش را در م  ی خواست و فقط   ی خواستنم 

 ...آورد
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 نیبا ا ای ادیم ی روسر نیبا ا یمدل بارون نیبه نظرت ا سویگ-

 ؟یکی

 م یبرا  یجالب  ی رد پا  چیبه حال برگشتم .گذشته ه  ایسوال رو  با

ها ..فقط درد  بلند    یم  ی ادآوریرا    مینداشت  لبخند  ..با  کرد 

 ...شدم و گفتم

 ...کدوم چیبا ه-

داشت که اصال حواسش به آن نبود...بَرش    ینفت  ی شال آب  کی

 ... داشتم و هم زمان لب زدم 

 ...تو یش یمحشر م یکی نیبا ا-

 .. زد یمانی پر و پ ی  خنده

 ...دیبه فکر خودم نرس ی...اخه واسه چسویعاشقتم گ-

 ی در بلند شد که داشت مخاطبمان قرار م  ی از پا  لوفرین  ی صدا

 ....داد

 .... رسه  یم  می هفت و ن  ینگفت  د؟مگهیستیشما هنوز آماده ن-
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 ..که رفته بود اشاره زدم  یو اتاق ایرو به

 ....ستنیعروس خانم حاضر ن-

خوشحال  همان با  و    رونی ب  یموقع  کامل    کی آمد  دور 

 ....د یچرخ

  چطورم بچه ها؟-

شد در مردمک   یشور عشق را م  ستمیچشمانش که نگر  به

د  ی ها ز  دیلرزانش  به  م  ییبایکه  تر  تمام  چه   ی هر 

  د ی رس  یخانمانه تر به نظر م  شه ی..واقعا هم از همدندی درخش

  ی ..محسن پسر خاله اش بود و به قول خودش از هجده سالگ

مسائل پا جلو   ی سر ک یبه خاطر  یبه هم عالقه مند بودند ول

زده  و    ایدلش را به در  تایپارسال نها  نکهی.تا ا  شتذاگ  ینم

بود و    تکتیبرگزار شده بود .محسن آرش  ی مراسم خواستگار

آمد   ی ها به حساب م  نیدر شهر خودشان اصفهان جزو بهتر

کرد...از تابستان    ی،خوب کار م  یمغزش حساب  ایو به قول رو
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نامزد که  علن  ی امسال  د  یرا  هر  ،حال  بودند  کرده   و اعالم 

 ..داد  یطور نشان م  نیکه ا  اینفرشان بهتر شده بود..ال اقل رو

 ...دم در  دهی..محسن رس میبچه ها بر-

دادند به قول   ح یترج  یهم دعوت بودند..ول  لوفریو مادر ن  پدر

خودشان جوان ها را تنها بگذارند و معارفه را به دو شب بعد 

ل کردند...چون قرار بود محسن، خودشان موکو  ی و به خانه  

آمدنمان،    رونیکند ...به محض ب  ی را تهران سپر  ی هفته ا  کی

او هم    دی. شادشد و چند قدم سمتمان آم   ادهیپ   نشیاز ماش 

چشم دوخت و    ایتاب بود که فقط به رو  یدلتنگ و ب  نقدریا

 نیدانم تصور من ا  ینشد..نم  لوفریمتوجه سالم کردن من و ن

سُر خورد .محسن    ای صورت رو  ی رو  یواقعا قطره اشک  ایبود  

بُرد و گو و مکان شد که پا   طیمتوجه شرا  ییدستش را باال 

،باز کرد...بعد   ایرو   نشستن   ی را برا  ن یو فقط در ماش  د یپس کش

 ی هم در صندل  لو ی،من و ن  یکوتاه  ک یو تبر  ی از احوال پرس

و متشخص    ی ..در نگاه اول محسن را مرد  میگرفت   ی عقب جا
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شناسد و دوست دارد    یکه حد و حدود م  دمید   ایماخوذ به ح

هر چه دارد و بلد است در خلوت خرج کند ..پنج شنبه بود و 

..انگار تمام آدم ها سر    کی پر تراف  وتهران شلوغ    ی ها  ابانیخ

ب خانه  م  رونیاز  جوالن  شهر  در  و  بودند  ..بر   یکرده  دادند 

  ار یپسندند ؛من بس  یتهران را نم  ی ها که شب ها  یلیعکس خ

پر از رنگ    ی ها و مغازه ها  اهوی ه   نیهم   یدوستش داشتم..گاه

خوب    زی همه چ  ی کرد  یداد ..فکر م  یو صدا به من آرامش م

نگاه    ی دید  یندارد ...هر چه م   ی دغدغه ا  چیه   ی است و کس

 ....بود یال ی خ یسر خوش و پر از ب ی ها

 [05.05.21 07:34] 

 ۱۶۵_پارت#

  ن یدر ماش   ی شتریو دانشگاه حرف ب   یمعمول  ی جز حرف ها   به

  ک ی   کیتراف  نی،محسن از ا  دیرس  یرد و بدل نشد و به نظر م

  ن یحجم از ماش  نیچون عادت به ا  دیساعته ،کالفه شده ...شا

به رستوران مورد نظر   ده یبه هم چسب  ی ها نداشت...باالخره 
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از    دبع  ی ا  قهیو محسن دق  می..ما سه نفر داخل شد  میدیرس

ماش کردن  بس  نیپارک  شام  شد...سفارشات  ملحق  ما    ار یبه 

 ی بود ول  ی انجام گرفت ..ابتدا رفتارش با ما سرد و جد  عیسر

کرد   یتر برخورد م  مانهیباز شده و گرم تر و صم  خشیَحاال  

ذاشت   یجواب نم  یرا ب  ایرو  ی ها  یشوخ  یکه حت  ی ،به نحو

بر پنهان کردنش نداشت   یبود و سع  دای..لهجه اش کامال هو

گرم به    ییداد چقدر با اصالت است ..شام در فضا  یو نشان م

  د یشد به اتمام رس  یکه پخش م  ی عاشقانه ا  یقیهمراه موس

برگشت  ازدهیو حول و حوش   ن  میبه خانه  به   لوفری..با  زودتر 

رفت  خانه  نباش  میداخل  اشان  دونفره  خلوت  مزاحم  تا .   میتا 

تعو  میلباس ها برا  ی ردم و کترک  ضیرا  گاز   ی رو  ی چا  ی را 

تر از ما...هر چند    رید  یساعت  میحدودا نهم آمد.    ایگذاشتم ..رو

دمغ بود..سر به سرش گذاشتم و    یخواست نشان دهد ول  ینم

 .. گفتم یبه شوخ
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غم   ی زانو  ی نجوری..اشینیب  یحاال خوبه رفته هتل و فردا م -

 ... یبغل گرفت

 ...دیخند تلخ

دور  ایو    ستشی ن  یبدتره...وقت  یلیخ  دنید- ا  ی ازش   ن یبه 

 یکنه ول  یو فقط صداش هم آرومت م  یکن  یعادت م   طیشرا

از    ی دوست ندار  گه ید  یش  یباهاش چشم تو چشم م   یوقت

 ی چقدر دلتنگش بود  یفهم  یکنار دستت تکون بخوره ..تازه م 

 ....یو خودت خبر نداشت

را تجربه نکرده    ی چالش  ن یکه چن  ی من  ی برا  شی حرف ها  هضم

 ی دلدار  یکردم کم  یسع  یول  د یرس   یبودم ،سخت به نظر م

بود   نیبهتر ا  دی هم موفق نشدم..شا  یلیاش دهم که البته خ

...صبح که از خواب کند.    ی امشب را در خلوت خودش سپر

 رفته   رونیگذاشته بود که با محسن ب  میبرا  ی شدم،نامه ا  داریب

به    ی ها بودم و بهتر بود فکرگردد...پس تن  یو تا شب هم بر نم

ناهارم کتلت   ی کردم ..ابتدا برا   یحال گذران روز جمعه ام م
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درست کردم و بعد از جمع و جور کردن اتاق و سالن نشستم 

 ی دکتر سالم  یکار عمل  ی هم هم برا  ی فکر  دی لپ تاب..با  ی پا

که  ستیالش هم نیخ نیمغرور نچسب ع ی کردم ..پسره  یم

  الش یکند...البته خ  یحرکت  دیو با  میماه فرصت دار  کیفقط  

 یمن انجامش م   یطیداند تحت هر شرا  ی هم راحت است ..م

م را  اش  نمره  او هم مفت مفت  و  ا  ردی گ   یدهم  از    ن ی..چه 

  م یرفتن برا  ییطور است ..تنها   ن یخودم هم هم  حیبهتر..ترج

  ی ها را سرچ م   مارستانیب  دیگذشت ...با  یراحت و ساده تر م

بشر که    نیکارم را آغاز کنم ..از ا  ی زی برنامه ر  کیدم و با  کر

نم  یآب االف  یگرم  دنبال  کش  یشود...فقط  سرک  در   دنیو 

است...خدا  نیا  یزندگ آن  دو ساعت   ی جور  نیمن! هم  یو 

ها چقدر در    یخورم ..تازگ   یاست که دارم از دستش حرص م

از سه هم   دمیساعت فهم  هب  یدهد ...با نگاه  یمغزم جوالن م

از نان و   یکوچک  ینیسگذشته و من هنوز ناهار هم نخوردم .

سبز  همراه  به  کتلت  و  برا  ی گوجه  تدارک   ی خوردن  خودم 
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 ی ری ام  ی آقا  یکه به تازگ  یکوچک  ونیزیو هم زمان تلو  دمید

غذا    ییاز دوستانش گرفته بود را روشن کردم ..از تنها  یکیاز  

با پوزخند به   یول  نشست  یآمد و به دلم نم  یخوردن بدم م

ا  ی ادآوریخودم   که  به   ن یکردم  هم  ابد  تا  و  ماجراست  اول 

 ....خواهد کرد دایشکل ادامه پ نیهم

 [06.05.21 07:49] 

 ۱۶۶_پارت#

شده بود،لقمه ها را    دایمحابا پ   یکه سر و کله اش ب  یبغض  با

فرو  دادم و سپس خودم را مشغول ظرف شستن و جمع و 

 ...جور کردن آشپزخانه کردم

  ؟ی خوا یمهمون نم سویگ-

  لوفریاپن رها کردم و به استقبال ن  ی درون دستم را رو  دستمال 

 ... شتافتم

 .... ورا نیاز ا -
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  ز ی م  ی رو  ی مبل انداخت و به تخمه ها  ی خودش را رو  محکم

 ... نک زدناخو

رفتن    ی من حوصله    ی عموم دعوتن ول  ی بابا و مامانم خونه  -

 ...تو  ش یپ  امیندارم..بهشون گفتم م

 یجون به هم بزن   س یمن و با فرنگ   ی   ونهیم  یتون  یم  نمیبب-

  منو بهونه کن ...باشه؟ شهیم ینه...هر چ ای

 ...د یپوست تخمه را درون بشقاب انداخت و خند الیخ یب

 ....باشه-

بود واسه   یچ  تی دختر...حاال مشکل اصل  ی ریاز رو هم که نم -

    نرفتن؟

 ...را کج به طرف باال داد شی ها لب

ا- ...جان ی مشاوره بد  ی خوا  یهست که م  کینی کل   نجایمگه 

 ... فکر نکنم یچیخوام به ه یامروز عصر م هیخودت 
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 کردم  نییپوست گرفتن پرتقال شدم و سرم را باال و پا  مشغول

.... 

،م- به من  پرتقال  دادن  با  نکن  بر  ریز  یتون  یفکر   ی زبونم  

 ....ها

 م ینیب  یحاال م  ی به نشانه    شیو باز هم سرم را برا  دمیخند

زبانش  دنشیعالقه داشت با د  وهیم   نیتکان دادم ..از بس به ا

  ی شد و به قول خودش عقل و مغزش با هم از کار م  یشل م

 ...افتاد

  گه ینرفتم د  انیها...بابا به خاطر شا  یستی...ول کنم نیچیه-

 .... بشقاب و ادی ...حاال رد کن ب

 ... را به سمتش گرفتم وهیبرش از م بک

  ؟ی واقعا دوستش ندار-

 ...پرتقال را هم برداشت ی قسمت ها  ی  هیلذت بق با

 ....ی دراز دوزار ی پسره نه بابا...-
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 گن؟ یم  یچ نایخاله ا-

 ...دیدهان پر کامل به سمتم چرخ با

و آمد    اد،رفت یخوششون هم نم  یموکول کردن به خودم..ول-

 ...نکنم

 ...حق دارن خوب-

 ...لب زد  ده یهر دومان را از جا پراند ..ترس فونیآ ی صدا

 ...نکنه برگشتن دنبالم-

 .... را برداشتم یام را با ندانستن باال دادم و گوش شانه

 ....سویمنم گ-

باز کردن را فشار دادم و به   ی متعجبم کرد..دکمه    شیصدا

 ...برگشتم لویسمت ن

  بود؟ یک-
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  ی دادم ..از همان روز کافه ازش ب  نییپا  دیدهانم را با ترد  آب

 ...مینداشت یاطالع بودم و با هم صحبت

 ...برزو-

جا  لوفرین نگاه  شی از  پرده  پشت  از  شد...و  ب  یبلند   رونیبه 

 ...انداخت

  نجا؟یخواد ا یم یاون چ-

 ...گم شده بود لیدلی ب میو پا دست

  ی مانتو و روسر  نیاز هم  یکینرو باال...برو    یدونم ...ول  ینم -

 ....جا باش نیما رو بپوش و هم  ی ها 

بود و با   ستادهیا  یقبل  ی گذاشتم ،همان جا  اطی پا به ح  یوقت

 .. کرد ی باغچه را جا به جا م ی نوک کفشش سنگ ها

 ...سالم-
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..هنوز از دستش دیسمتم برگشت و نگاهمان به هم چسب   به

نم و  بودم  ناراحت  و  ها  ی دلخور    اد یز  مانیخواستم صحبت 

 ....دیداد و حالم را پرس یطول بکشد..جوابم را به آرام

 ... هستم یبه لطف تنها برادرم عال -

 ...آمد  جلوتر

  چرا؟ یزن یحرف م هیبا کنا سو؟یگ یگ یم ی جور نیچرا ا-

 ....و نرم تر ادامه داد  دیکش ششیر  ی به رو یدست

 ...نگرانتم یکه فکر کن  یاز اون شتریمن ب -

 [06.05.21 07:49] 

 ۱۶۷_پارت#

اش کرد و مقابلم قرار   یپر صدا بود که حرص ی ادیز پوزخندم

 .. تکان داد و گفت می گرفت ..انگشت اشاره اش را برا
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..من کار خودم و   یکن  یفکر م  ی ندارم تو چ  ی اصال کار   نیبب-

  ی سوال ها  نیکنم و تو هم کار خودت و کن ..فقط به ا   یم

 ...من درست جواب بده

 .... ترش نکنم سکوت کردم تا بپرسد ی جر  نکهیا ی برا

متوجه   اینکرده    جاد یواست ا  یمشکل  یتو ده روز گذشته کس -

  ؟ینداشت یدونم تماس ناشناس ی نم ای ی نشد ی عاد  ری غ ز یچ

 ...شدم و دلخور جواب دادم   نهیبه س دست

 ...نفر هست  هی یبدون ی خوا یچرا اتفاقا..اگه م-

 ...و گردنش خم شد دیابرو در هم کش یسوال

  ی م  جادیبرام مزاحمت ا  یلیکه..خ  شی شناس  ی مجد...م  نایس-

 ... یکن ی واسم کار شمیکنه ..ممنون م

 ...گفت ی بلند ی و با صدا  دیکش  ی کالفه ا پوف

  ....؟ی ریگ یم یبه شوخ ویآخه اون مزاحمه؟ چرا همه چ-
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 ...خودش بلند جواب دادم مثل

به    ی خوا  یم  یتره...تا ک،مزاحم    یاز نظر من از هر مزاحم -

  ؟ یبه همه اعتماد کن یراحت  نیهم

مس   دستش  و  شد  تغ  ر یمشت  سرم  پشت  به    ر یی چشمانش 

..قبل   دیآ  یکه به سمتمان م  دم یرا د  لویکرد...روبرگرداندم و ن

نزند رو به برزو    ی اشاره اش بدهم حرف  ای  میبگو  ی زی چ  نکه یاز ا

 ...دیتوپ

به عذاب    ی خوا  یم  ی؟ تا ک  ی دار   یچرا دست از سَرش بر نم-

  ی ایخودت ..هر هفته م   یبرو سمت زندگ  ؟ی دادنش ادامه بد 

  ؟یکه چ ی دیتو نشون م ی تهران قلدر

ن  از لحن  شدت   لوفریصراحت  از  هم  و  بود  خورده  جا  هم 

 ت یاش حکا  قهیزد و نبض شق  یم   ی صورتش به سرخ  تی عصبان

دانستم االن   یشناختم و م  یداد...حالش را م  یم  ی ری درگ  کی

 ...قصد کنترل کردن خودش را دارد
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 ....نکن یهست دختر خانم ..خودت و قاط یمسئله خانوادگ -

 .. و آرام گفتم دم یرا عقب کش لوفرین دست

 ...امی..منم االن م زمیتو برو داخل عز -

و با تمسخر جواب   دیکش   رونیاعتنا دستش را از دستم ب  یب

 ....برزو را داد

به من ربط داره ..فکر    زشی ..خواهرمه آقا پسر...و همه چسویگ-

 ی ترسما...بخوا  یمن ازت م  یکن   یگرد و خاک م  ی اینکن م

 ی کنم باهات ..متوجه ا  یبرخورد م  ی ا  گهیجور د  ی ادامه بد

  نه؟ ای

  ک ی ..برزو از زور خشم    دیجه  ی م  رونیداشت از دهانم ب  قلبم

را جلو گذاشت که هول شده دستش را گرفتم و به عقب    شیپا

 ...راندَمش 

 ...لطفا ایخوام داداش...تو کوتاه ب یمن معذرت م  -
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ن  دستش صورت  از  نگاه  هنوز  او  و  نکردم  رها    ی نم  لوفریرا 

 ... گرفت

 ی دیفهم  یآدم آهن  یگ  یبار آخرت باشه دختر جون به من م-

  لوفر یکنم ن  یباهات برخورد م   ی ا  گه ی؟  ...و گرنه منم جور د

 ...ی ریام

  رون ی و ب  دیرا به شدت به هم کوب  اطی را پس زد و در ح  دستم

 .. خنده زد و همان کف ولو شد ریز یپق لوفریرفت ..ن

  ی چه طرز برخورد بود آخه؟ ناسالمت  نیواقعا...ا  ی ا  وونهیتو د -

 ...لویبرادرمه ن

 ...لب زد ده یبر دهیخنده اش بر انیم

بود   یچ  یاصال ..اخه معذرت خواه  یش  یتو درست نم  سویگ-

 ... اون وسط

اگه رفتار بدشیشناس  یتو نم - تو م  ی ...اخه  ..من   یبا  کرد 

 ... کردم یتو چشم شماها نگاه م  گهید ی چطور
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 ...خنده لباسش را تکاند  ی شد و با همان ته مانده  بلند

اونجاش که گ- دفقط  آهن  گهیفت  آدم  نگو  با   ی ...وایبه من 

..پس مجد حرف   ی جلو  یبدبخت نخندم  که  گرفتم  و  خودم 

 ....بَره یمنو هم واسش م ی ها

تا مرز   و انگار که من  نه  به قهقهه زدن..انگار  باز شروع کرد 

 ....رفته بودم شی سکته کردن پ 

 [07.05.21 08:11] 

 ۱۶۸_پارت#

  یی اعتنا  یبا ب  ی کرد ول  یمجد ته دلم را خال  ی شماره    دنید

چپاندم و به کتابخانه   میپالتو  بی جواب در ج  ی ام را ب  یگوش

  لنت یرا هم سا  یرفتم و خودم را مشغول مطالعه کردم...گوش

تماس گرفت ،جوابگو   لوفریشده ،کنار دستم گذاشتم که اگر ن

ودند  اشان را شروع کرده ب  یاش کار عمل  یباشم...او و هم گروه

  ک یام نزد  یگوش  نیکوچه بودم .اسکر  کیو من هنوز اندر خم  
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اسم   دنیمحل ندادم ..د  یبه ده بار روشن و خاموش شد ول

کج دهن  داشت  بدجور  م  یم  یمزاحم  را  تمرکزم  و   ی کرد 

بار نامش در قالب    ن یشده بود که ا  د یگرفت...انگار او هم نا ام

 ...چشمک زد...بازش کردم  امکیپ

اتاق دکتر   ؟توی د  یکه جوابم و نم  ی با من دار  یچه دشمن -

 ...منتظرتم یسالم

را جمع کردم و با عجله خودم را به   لمیچطور وسا  دمینفهم

استاد    ی اتاق استاد رساندم...همان طور که گفته بود،روبه رو

 م دنیشد..استاد هم با د  ریخ  می ن  ینشسته بود و با ورودم کم

 ...سرش را باال آورد و جواب سالمم را داد 

فه  دینی بنش  دیبفرمائ- ا  می خانم  ا  نکه ی...علت   نجا یخواستم 

..خوب تا   میصحبت کن  یکه در مورد پروژتون کم  نهیا  دیباش

  د؟ی االن چکارا کرد
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پا  ی شرمندگ  با را  به کفش    نییسرم  نگاه دوختم  و  انداختم 

گفتن   ی برا  یشد که من حرف  هی..انگار متوجه اصل قض  میها

 ... ندارم

و   هیاز همه کاربرد  شتریکه موضوع شما دو نفر ب  دیدون  یم -

رو   ی ا  نهیزم  قاتیکردم تا االن تحق  یالبته زمان بَر...تصور م

 ...دیشروع کرده باش

ا  مجد ک  ی برگه  را جلو  دیکش  رونیب  فشیاز  آن  استاد    ی و 

 ...گذاشت

به نظر    ی ها رو درآوردم ول  مارستانیتموم ب   ستی جسارتا من ل -

 ...ها سخت باشه نیا ی رفتن به همه  ادیم

ول- ن  یدرسته  بزن  ست یالزم  سر  رو  بدی همه    مارستان ی...ده 

  نکه یا  ی ..برا  دی شروع کن   یشیو کارتون رو آزما   دی انتخاب کن

و   سمینو  یم  یف معر  ی نامه    دی نداشته باش  یورود مشکل  ی برا
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 ش ی پ  یحال مشکل  نی اگر در ع  ی زنم ول  یمُهر خودم و پاش م

 ...دیریاومد ،همون جا با من تماس بگ 

نوشتن..ز  و به  کرد  ز  یچشم  ریشروع  را  نظر   ریمجد 

لباس   یو رسم  کی گرفت و ش  یدست م   فیها ک  یداشتم..تازگ

به    دیپوش  یم و  بود  محکم  و  منشانه  آقا  کردنش  ..صحبت 

سر کالس دهان ها را   روزشید  حیزد...توض  یم  یضرورت حرف

 ی کپ  ی باز و چشم ها را از حدقه در آورد...معلوم بود جزوه  

 ....به دردش خورده یحساب  شدهگرفته 

ا -  ی ...سوالدیکن  یچکار م  نمیاز نامتون...بب  نمیخوب بچه ها 

 ...بود در خدمتم

..مجد برگه را سمتم گرفت    می زد  رون ی کرده و از اتاق ب  تشکر

 لبش جا خوش کرده بود،لب زد  ی که گوشه  ی و با خنده ا

دست تو باشه..ده تا مرکز و انتخاب کن و بعدش به من   نیا -

 ...دنبالت امیب یبگو ،ک
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ام کرد..انگار نه انگار    ی و سرخوشش عصب  مانهی لحن صم  نیا

و با    اوردمیخودم ن  ی به رو  یتا االن افتاده..ول   ییتفاق هاچه ا

رفتم....حت ها  پله  سمت  بهانه    ینم  یعجله  به    یخواستم 

 ....کنارم باشد ی ا قهی آسانسور دق ی منتظر شدن برا 

 سو؟یزنم ها....گ  یدارم باهات حرف م ؟ی ر یم ی کجا دار-

برگشتند و نظاره امان    ی نامم را بلند خواند که چند نفر  چنان

 ...نشاندم و به سمتش برگشتم  یشانیپ   ی به رو  یکردند....اخم

فه- با  میمن...خانم  بار  ...چند  تا متوجه   دیهستم  تکرار کنم 

 ... دیبش

کرد و    بیهمان لبخند اعصاب خوردکُنش دستانش را در ج  با

 ...تر گفت میمال

چکار کنم...حاال چرا    یسینمیکنم وا  یم  صدات  یخوب هر چ-

 ... گهید میر  ی،با هم م کی ن یکل ی ری..مگه نمی اخم کرد
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رو  از ..من چ  ی خشم  نبودم  بند  او در چه    یم  یپا  و  گفتم 

 ...بود یالیخ

 .....دست..از..سر..من...بردار-

  دنم یرساندم ..شهره با د  ک ینیخودم را به کل   ی تاکس  ن یاول  با

حال    نیکرد...و در ع   تمیاز جا برخواست و به اتاق دکتر هدا

 ..گفت

 ....ارنینم فیجلسه دارن و تشر  ییجا ی دیامروز دکتر حم -

 [07.05.21 08:11] 

 ۱۶۹_پارت#

مخصوص استاد    یصندل  ی وقت به خودم اجازه ندادم ،رو  چیه

  ی شگیهمان مبل چرم هم  ی رو  شهی..امروز هم مثل همنمیبنش

گذشته بود که در اتاق    یام نشستم و منتظر طوبا شدم ..زمان

قرار   مقابلم  درست  و  آمد  داخل  هم  مجد  و  شد  باز 

ب  حیگرفت...صح روم چون موجبات شک شهره را    رونی نبود 
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 رون ی را ب  یخواستم ..گوش  یرا نم  نیکرد و من ابدا ا  ی مفراهم  

که    ییتوجه به او  یتا با آن خودم را سرگرم کنم ..و ب  دم یکش

  م ی و عکس ها  ی در گالر  یکرد گشت  یبراندازم م  رهی خ  رهیخ

اش انداخت و   یصندل   یپشت  ی زدم...کاپشنش را در آورد و رو 

بودم لب   دهیو نه شن   دهیکه تا به امروز نه ازش د  یبا لحن

 ....زد

چ- ا  یواسه  من  م  ی نجوریبا  گناهم    قایدق  ؟ی کن  یبرخورد 

   با برادرت؟ یدوست  ه؟یچ

  ی تلخ تر به گوشش نشست که با ناراحت  شهیاز هم   پوزخندم

بود به   ختهیر  یشانیپ  ی را که چند تارش رو  ش یجلو  ی موها

از فرسنگ ها    یی که گو  ییشدت به عقب هول داد و با صدا

 ....شد زمزمه کرد یم  دهی دور تر ،شن

گوشم   ر یز  ی و زد  ی کردم تو هم اومد  یغلط  هی   ی روز  هیمن  -

ثان  گهی..د هر  م   هیچرا  واقعا؟   ؟یکن  یمجازاتم  بهم  هان؟بگو 
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،تا حاال بهش    ی کن  یکس نم  چ یبا ه  ی که با من دار  ی رفتار

  ؟ی فکر کرد

 ...گفتم تیرا خاموش کردم و با عصبان یگوش

کنم چون   یکدوم از کارات فکر نم  چیمن،نه به شما و نه به ه-

 .... که یآدم ی وقتم و بذارم برا ستمیحاضر ن

با زنگ خوردن    منتظر چشم به دهانم دوخته بود که حرفم 

 ...در هوا ماند مهینصفه ن یگوش

ساعته منتظرتم....واسه   کیتو....من االن    ییجانم طوبا؟ کجا-

 ی آروم باش.....اتفاق  زم ی خوب عز  یلی....خ؟یکن  ی م  هیگر  یچ

  امیکه....تو آروم باش....گفتم باشه ..من االن خودم م  فتادهین

 ....کنم یم ش یکار هی..نگران نباش   شتیپ

 "شده    یچ"از جا بلند شدم و به سمت در رفتم ...به    عیسر

 عیسر  دیدانستم با  یمجد هم محل نذاشتم...فقط م  ی گفتن ها

 ی داشت ...آسانسور رو  ازیخودم را به طوبا برسانم چون به من ن
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سمت   ریآمد ..ناگز  ینم  نییپنج متوقف شده بود و پا  ی طبقه  

 ...دم یپله ها دو

منم    ماری...طوبا بسو؟یشده؟ ..گ  ی گم ..چ  یبهت م  سایوا  سویگ-

 ... گم یبهت م سایهستا..وا

را جلو   ی رو رفتنم    ی پاگرد آخر خودش  مانع  و  انداخت  من 

 ...زدم و با نگاه کردن به ساعت گفتم یشد...نفس نفس م

 ..کنار دی وقت ندارم..بر-

 ....رمیشده...نم یچ یتا نگ -

 ...دم یسرم کش ی رو  یدست کالفه

 ی..نه شوهرش بوده و نه برادرش ...از طرفادیطوبا نتونسته ب -

 ... داره اجیو به من احت ستیهم حالش خوب ن

د - د  ی ا  وونهیتو  ساعته  تار  گهیدختر..دو  مکهیهوا   ی ...کجا 

 ...تو جاده ی بر ی خوا
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.متوجه رفتم ..  ن ییغفلتش استفاده کردم و از کنار دستش پا  از

 ..آمد  یشدم که باز هم دنبالم م

  ی عبور  نیماش  نجا یفکر بودم از ا  نیگذاشتم و در ا  ابانی به خ  پا

نداشتم    تمیاز موقع  یدرک درستبروم..  نالیبه ترم  دی با  ای  رمیبگ

از تهران را گم    یخروج  ی همه وقت راه ها  نیو هنوز با وجود ا

..راننده    یم کنار خ   یتاکس  ی کردم  و    ستادهیا  ابان یکه  بود 

تم  ش یها  شهیش مناسب  ی م  زی را  مورد  نظرم  به    ی برا  ی کرد 

از    فمیبود...با شتاب به سمتش رفتم که بند ک  دنی سوال پرس

 ....شد دهی پشت کش

م   ی دار- بچه   ؟یکن  یچکار  بنداز...مگه  کار  به  و  عقلت 

 ......بذار فردا بروهیباز

 ماند  جهینت  یخودم را از شرش خالص کنم ،ب  نکهیاز ا  تالشم

.. 

 ؟یواسه چ  دیولم کن...دنبال من راه افتاد-
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 ...دیدستش را مقابلم گرفت و غضبناک در صورتم غر کف

 ...ی ها بر  ی عبور  ن ی..محاله ممکنه بذارم با اسوی نگو گ  یچیه-

نزد  انقدر من  با  اش  رو  کیفاصله  را  داغش  نفس  که   ی بود 

اش که نفسم    ی شگیم و عطر تلخ همکرد  یخودم احساس م

شد و  یم نییاش از زور خشم باال و پا  نهیآورد ..س یرا بند م

نکند پاره   دمیزد که ترس  یاش آنقدر تند تند م  قهینبض شق

  شم موقع نبود...چ  یب  ی ها  دنی شود...هر چند االن وقت ترس

 خکوبیصورتم م  ی اش هم چنان به رو  یدرشت مشک  ی ها

اخم و تَخمش..نه...من فرصت   ی ها   چیاش پر از پ   یشانیبود و پ

 ... جا زدن نداشتم

 .....خوره  یداره حالم ازت بهم م گهید-

 [08.05.21 07:26] 

 ۱۷۰_پارت#
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جمله ،برق چشمانش    کی  نی که با هم  دیچشمانم چه د  در

 ی و بعد سوخت و خاموش شد..ناخوداگاه دستش از رو  دیپر

دانستم و    متیشُل شد و بند را رها کرد ..فرصت را غن   فمیک

جو  و  پرس  به  کردم  شروع  و  شتافتم  راننده  سمت  به 

طوبا   دیشا  نکهیا  الیام مجدد زنگ خورد..به خ  یکردن..گوش

و بدون نگاه کردن به اسمش تماس را وصل کردم    عیرباشد س

 ...گوشم نشست انیبرزو م  دادیمان داد و بو هم ز

تو جاده   یفتیتنها راه ب  سو؟یگ  یکن  یچه غلط ی خوا  یتو م -

چ نم  یکه  درک  به  بر  ی بشه؟  وقتی خوام  گم    یم  ی...اصال 

شد م   نینه...هم  یگ  یم  ،ی سرخود  بر  خونه   ی گرد  یاالن 

خواست  ؟ی دیفهم س  ،فقطی بر  یاگر  اون نای با  با  ..فقط 

  شد؟ تی به اون اعتماد دارم ..حال..چون من فقط ی ریم

ا  هیشب   حالم از هر راه  ی پرنده  رفت   یم  یدر قفس بود که 

م به  م  لهی،فقط  آزاد  یها  بود،رو  ی خورد...و    ی ایشده 

ا نم  ی محالش..پرنده  هنوز  تقد  یکه  شوم   ریخواست 
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سِر شده بود....به عقب   میسرنوشتش را باور کند..دست و پاها

کرد و   یصا قورت داده نگاهم مکه ع   دمیبرگشتم و مجد را د

گفتم   ی دید"بود که به من بفهماند،  ی لبش پوزخند  ی گوشه  

سرد   ی هوا  نیداغم هم در ا  ی اشک ها  "..ی ذارم بر   یکه نم

کردند    یمشکوکانه نگاهم م  نی آبان نتوانست گرمم کند...عابر

بودم   وانهی..واقعا هم دستندینگر  یبه من م  وانهید  ی   دهیو به د

ا وسط  درماندگ  نی..من  با  درندشت،  کس  دیبا  یشهر    ی به 

شد...با   یطالعم برداشته نم  ی کردم که اسمش از رو  یاعتماد م

  د یرا کش  فمیسفت و محکم به سمتم آمد و باز بند ک  ی قدم ها

ه  افتادم..مغزم  راه  دنبالش  به  من  نم  یفرمان  چیو   ی صادر 

که   رایست زا  یشد حدس زد از حرفم هنوز عصبان   یکرد..م

صورتش   یزده بود و سرخ  رونی گردنش از خشم ب  ی رگ ها

ب داشت  که  بود  نشده  کم  تنها  م  شتر ینه   یشد..نم  یهم 

بروم...به خدا که نم حاال ،رام پشت    یخواستم ول  ی خواستم 

ه  بدون  او  و  بودم  ا  چیسرش  سمت   ی مالحظه  به  را  من 
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سراسر سوال و پچ پچ   ی ..البته که نگاه هادیکش یم نشیماش

را چه   چارهیب  ی نبود...طوبا  ریتاث  یحال ب  نیعابر ها در ا  ی ها

غرورم و اعتماد طوبا به خودم    نی ب  دیکردم؟ من امروز با  یم

ا  نم یرا برگز  یکی ا  ن یو  بود که خودم حکم    نیانتخاب مثل 

شکل ممکن امضا کنم ..اخر من آدم عذاب    نیمرگم را به بدتر 

  ییشد،طوبا بال  یام سبب م  ی ..اگر لجباز نبودم  دنیوجدان کش

هم،هم    یدادم؟ از طرف  یمبه دلم    یچه جواب  اوردیسر خودش ب

با ا انتظار قلبم نبود..برزو    بهیآدم غر  نی سفر بودن  در حد و 

دارد؛من چ اعتماد  ا  یمن حت  ی برا   ؟یگفت  مردم هم    نیاز 

 ...دی تر بود....در جلو را باز کرد و با تحکم توپ بهیغر

...امروز هر  یگ  ی نم  ی زیچ  گهیو د   ینیش  یآدم م  ی مثل بچه  -

 .... بسه گهی..دی بارَم کرد یچقدر تونست

 م یترس حرف و لحنش در حال پس افتادن بودم..اشک ها  از

را چنان  بود..درِ سمتم  اتمام  به  رو  توانم  و  راه گرفت  دوباره 

را دور زد   نیاش تَرک خورد..ماش  شهی حس کردم ش  کوباند که
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وحشتناکش پشت فرمان نشست   ی و با حفظ همان اخم ها

سرد    ی شد..فضا  ره یسکوت کرد و به روبه رو خ   ی ا  قهی..چند دق

انگ  رعب  نم  ی زیو  و  بود  شده  به    یحاصل  دستم  چرا  دانم 

..فقط صدا  ی نم  رهی دستگ م  نهیخس خس س  ی رفت    ی اش 

شد...به سمتم خم شد و از    یم  ن یی آمد که از حرص باال و پا

ب  ی دستمال کاغذ  ی داشبورد جعبه   بدون  دیکش  رونیرا  ...و 

 ...خش دار لب زد ییبا صدا ندازدیسمتم ب ینگاه  مین نکهیا

و   ی دیکلمه جواب من و م  کیو حرف اضافه    هیبدون گر -

  طوبا؟  ش یپ ایتمام....برسونمت خونه 

 ی از دست رفتن غرورم که به هق هق ها  ایبود  از ترس    کارم

  دم یفهم  یبود،م  دهی رس  نجا یبود...حاال که کار به ا  دهیکش   زیر

به   دیاش را نداشتم و با  یمدل  ن یطاقت رفتار و برخورد تند ا

م مدارا  استاد  در    یقول  که  بود  نکرده  لحظه    ک یکردم...رو 

م ا  یچطور  ترسنا   نگونهیتواند  و  باشد...دوباره   کوحشتناک 
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و در    دیبار خودش را جلو کش  نیا  یسوالش را تکرار کرد ول

 ....صورتم خم شد

  طوبا؟ ایگفتم خونه -

مرد مغرور و از خود    نیتمام شده بودم...من امروز،کنار ا  من

کلمه تمام شدم...لبم را چنان    ی واقع  ی مزخرف ،به معنا  یراض

هر چه    دی...بادی چ یون در دهانم پ خ  ی گاز گرفتم که طعم شور

آوردم...با   یگرفت ،داشتم نفس کم م  یزودتر از من فاصله م

 ...از قعر چاه در آمده لب زدم ییصدا

 ....طوبا-

را روشن کرد و   نیماش  یوقت  یباشد..ول   دهینبودم،شن  مطمئن

به  دمیپدال گاز فشار داد،فهم ی را رو   شیسرعت، پا نیبا آخر

خروج م  یم  ی سمت  ..تند  گاه   یرود  و  به    یرفت  مشت  با 

کنم..رو به   یتوانستم اعتراض  ی...از ترس نم دیکوب  یفرمان م

مس طول  تمام  و  انداختم  پنجره  ب  ری سمت  اش   یرا    ک صدا 
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همان آهنگ رپ    ی را روشن کرد و صدا  ستمشی..س  ختم یر

 ...انداخت نی طن  نیدر اتاقک ماش یخارج

 [08.05.21 07:26] 

 ۱۷۱_پارت#

متوجه   یچشم  ر یهمچنان ز  یکم از سرعتش کاسته شد ول  کم

 کیموز  ی کند...صدا  یم  یبودم که با مشت گره کرده رانندگ

آن صدا  یبه  و  شد  گوش   ی قطع  خور  سرم   یزنگ  در  اش 

چنان با   یپشت خط است ول  ی دانستم چه کس  ی...نمدیچ یپ

طرف مقابل کُپ    ی زد که من جا  یحرف م  تی و عصبان  ی قلدر

 ....کرده بودم 

دلت   ی...برو.هر غلط  امیگم من امشب نم  ی...بهت می مگه کر-

بکن...سپ  یم هم  ی کار   هی  دهیخواد  ب  نینکن    ه یو    امیاالن 

 ی دستت بدم ها....به درک،برو گمشو...اسم اونو حق ندار  ی کار

 ....گم....خفه شو ی....خفه شو بهت می اریب
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 ن یقیداشبورد پرت کرد که به    ی محکم رو  ی را جور   یگوش

ج ترس  ..از  ب   دم یکش  یف یخف  غیشکست  در    اریاخت  یو  به 

 ...تمسخر وار لب زد ی..برگشت و با لحن  دمیچسب

....فقط ییهام تو  یبدبخت  ی همه    لی....دلیبترس  دمیبا  ه؟یچ-

 ...تو

آدم   ن یا  ی ها  یبدبخت   لیدل   دیخبر از همه جا،چرا با  یب  من

اشدم  یم اصال  سپ  نی؟  کس   دهی دختر  ،چه  به   ینام  که  بود 

اصرار به بودنِ با   نقدریکرد؟ چرا ا  یخاطرش من را محکوم م

دانست    یهم حس من را نسبت به خودش م  ی من داشت،وقت

  م آمد؟ افکار بد از هر طرف به سمت   یو هم از من خوشش نم

  ی ز یکردند ..اتفاق امروز چ   یآوردند و داشتند لِهم م  یهجوم م

ام   فهینبود که از خاطرم برود..اگر به خاطر طوبا و حس وظ

دهم،که دلش بخواهد، هر   ی خار   نینبود ،محال بود تن به ا

روستا    نیجور خواست با من رفتار کند...بعد از دو ماه پا به ا

داد   ی نم  ی ساز  خاطره   ی اجازه    رمیگذاشته بودم و ذهن درگ 
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شدم    اده یپ   نیاز ماش   اط ی طوبا پارک کرد..با احت  ی ..مقابل خانه  

انرژ تمام  سامان   ی و  افکارم  تا  کردم  جمع  را  ام  نداشته 

  ی که خودش در را باز کرد و از خوشحال  دینکش   ی...طولابدی

را   ریمس  نیباور نداشت به خاطرش ا  دیاش گرفت...شا  هیگر

  ز ی عز  نقدریکرد،خاطرش ا  ینم  همکنم...به ذهنش خطور    یط

ز  باشد را  بد عنق خرد کرده    ن یا  ی پاها  ر یکه امشب غرورم 

کرد و    ییاش راهنما  ی شگیباشم ...با احترام به همان اتاق هم

کنارمان نشست ...مجد   وهیو م  ییبعد با چا  ی ا  قهیخودش دق

فاصله   ا   یکوتاه  ی با  و  بود  نشسته  م  نی،کنارم   یمعذبم 

بگ  یکرد..کس کرد  د،حاالیونبود  را  کار خودت  من    ی که  ،از 

بکشم..هر چند اگر مقابلم    یتا از دستت نفس راحت  ری فاصله بگ

م   یم آزارم  باعث  نم  ینشست هم  دلم  خواست   یبود چون 

 ...هم شده،با او چشم تو چشم شوم  هیثان کی ی برا
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فه  دیببخش- خانم  خدا  رو  بود میتو  بد  حالم  چنان  ..عصر 

چ  ی چطور  دمی،نفهم و  زدم  زنگ  شما  م  ی به  گم    یدارم 

 ....اصال...شما رو هم زابراه کردم

ن- اتفاقستیمهم  چه  بگو  بهم  نکن...االن  ناراحت   ی ..خودتو 

  افتاده مگه؟

 ...دیچ مانیو بشقاب ها را جلو دیرا جلو کش  وهیم ظرف

بفرمائ- کن  ییگلو  دیاول  خستگدی تازه  از  سرخ    ی..صورتتون 

 ...شده

با    یاز خستگ   کاش فنجان   کیمشت آب سرد و    ک یبود و 

 ی زود  نیکه امروز شکسته بود،به ا  ی شد...قلب  یدرست م  ی چا

تک رفتار  شد...فقط سبب شده بود،من باز تک   ینم  میها ترم 

  ی نی ...مجد خم شد و از ساورمی ب  ادیرا به    ماین  ی ظالمانه    ی ها

ول  ی ،چا ا  یبرداشت  از  از    ددبرگر  شیکامل سرجا  نکهیقبل 

 ....پشت سر و کنار گوشم نجوا کرد
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بشه..رو طوبا   یقاط   یبا مسائل شخص  د یبه قول استاد...کار نبا -

 ...متمرکز شو

دل  کی...هه و  بود  لرزانده  را  تنم  تمام  حال خرابم    لی ساعت 

 ....داد  یمن تِز روانشناسانه م  ی شد و آن وقت برا   یمحسوب م

 [09.05.21 07:21] 

 ۱۷۲_پارت#

 ....د ی رو به طوبا کرد و پرس  سپس

  ؟یختیبه هم ر نقدریاومده که ا ش یپ ی دیجد ی مسئله -

خوب بود که ال اقل خودش شروع کننده شد تا من خودم   چه

 .. را جمع و جور کنم

راستش آقا...مادر شوهرم چند روز از نبود رضا استفاده کرد  -

زارم  آ  یلیهاش خ  هیو کنا  شی موند. با حرف هاش و ن   نجایو ا

ا  نکهیداد...ا تا سقط هنوز نتونستم براش نوه   ی چرا بعد سه 

رودربا  نکهی...ا  ارمیب تو  از    یستیپسرش  گرنه  و  مونده  با من 
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 بدم تا ازدواج کنه  تیرضا  امیب  نکهی..ارهیخداش هست زن بگ

... 

  کی دست صورتش را پوشاند و به هق هق کردن افتاد..نزد  با

 ...رد ی ترش رفتم و از او خواستم سرش را باال بگ

م- که  تو  کن..اوال  نگاه  من  به  چقدر    یدون  یطوبا  شوهرت 

چطور و  داره  م  ی دوستت  تالششو  تموم  برات  کنه   یداره 

خوام بهت بگم ده درصد احتمال بده    ی....دوما من امشب م

..و اصال باز هم دوباره کارت به یقت بچه دار نشو  چیه  گهید

 ....بگوبشه ؟ به من    ی..قراره چ  فتهیها ب  زیجور چ  نیسقط و ا

 ....ترو خدا دینگ ی وا-

ا  یخوام تموم احتماالت رو بدون  یم - فکر کن    نی..اصال به 

 ؟ یکن یشوهرت به خاطر بچه رهات کنه ..اون وقت چکار م

ا  ی وا بود..جور  نیگفتنش  قبل  از  تر  بلند  با    ی بار  مجد  که 

 ....آوردن نامم اخطار داد
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 .......میخانم فه-

ا  یب تک  تک  دادم...به  ادامه  م  ییزهایچ  نیتوجه  گم    یکه 

...تو..خودت به شهیتموم نم  ایو خوب فکر کن..طوبا ،دن   نیبش

نخواست با    یلی به هر دل   یکه اگر کس  یآدم با ارزش  هی  ییتنها

به   باشه  بد   ییتنها  یتون  یم  یراحتتو  دارم  ی ادامه  ...قبول 

خ  م   یلیاولش  ..فکر  آخر   ا یدن  یکن  یسخته  به  واست 

هست که   ی زیهمون چ  قا یدق  نی که ا  یبدون  یوقت   ی...ولدهیرس

 .....ی خور یغصه شو نم گهیخواد د  یخدا واست م

 ....کرد یم میاش بند آمده بود و در سکوت تماشا هیگر

بکن..چه من باشم و چه نباشم...نذار حرف تو تموم تالشت و   -

چ  ی ها بشن..نذار  قلبت  و  مغز  وارد  خودت   ی زی اشتباه  که 

ندار برا  ی قبولش  بندازتت...فقط  پا  خودت   یخوب  ی از  حال 

 ی زیرو نشنو....هر چ  دهیکه آزارت م  ی زیبجنگ..نَشنو...اون چ

داشتن   به....اگر صالح و مصلحتت  نیرو نب  ی که دوست ندار 

با   یحت  ایو اگر نبود با همسرت و    ی اریبچه بود،به دستش م
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 ت یامن  ریقرار باشه تو، سف  دیخوش باش...شا  ییخودت به تنها

به   یباش  یکودک محرومه...قدم  داشتن  خانواده  نعمت  از  که 

  ی بعد  ریقدم با خود خدا جلو برو و بذار خودش بهت بگه مس

ا م  نیکجاست....تو   دی...شای خور  یم  نی....زمیشکن  ی راه 

موانع   نیکه ا  یفقط دلت و بسپار به اون  ی...ولیهم بش ریتحق

چ واست  بهتر  ده ی و  واست  قراره  آخرش  اتفاق   نشیچون 

 ...فتهیب

 ...بغلم جا داد انیگوش کرد و در آخر خودش را م  کامل

 ..... تالشم و کنم ی همه   دمی..قول مدمیقول م-

 یدر دل من طوفان یداد..ول یظاهر آرام تر از عصر نشان م به

ها  بیمه واژه  بود...تمام  وقوع  برا  ییدر حال   دم،ی چ  ش یکه 

از    فیتعر زندگ   کیخودم  گذاشته   یعمر  سر  پشت  که  بود 

  ن یدر جدال با خودم ا  نقدریکه ا  ییبودم ..از روزها و شب ها

هر روز، تَر    یگند ز  نیشوم..هر چند ا  روزیها را تکرار کردم تا پ

  دم یمن باز نهراس  یداشت ول  نی در آست  میبرا  ی جالب تر   یدست
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  ی باز روز بعد انگار نه انگار اتفاق  ی و ادامه دادم...خسته شدم ،ول

  ی لبخند زدم...طوبا هم م  دیو به خورش  ستادمی افتاده،شادمان ا

م  نیقیتوانست،به   جلو  یبلند  و  م   ی شد  ها  خرافه   یتمام 

 ...ستادیا

 [09.05.21 07:21] 

 ۱۷۳_پارت#

شام نِگهمان داشت    ی که طوبا به اصرار برا  میبرگشتن کرد  عزم

د را  تدارکش  عصر  همان  از  ظاهرا  را    دهی و  نمازم  بود...هنوز 

ق ،پس  بودم  آرام   امینخوانده  مشوشم  روح  بلکه  کردم 

نمردیگ مجد  و  بود  رفته  آشپزخانه  به  دانستم   ی...طوبا 

  نجرهکجاست..بعد از تمام شدن نمازم،بلند شدم و از پشت پ

شب از    کیکه    ییرا به تماشا نشستم..همان جا  کیتار  رونی،ب

  دم یکش   ی طوبا به من حمله شده بود...نفس بلند  نی سمت هم

  ی خبر  یدارد و از آن ب  ییها  ی چه باز   ریتقد  یو فکر کردم گاه 

 ی بود،که وقت  ی ا   ه یاتک درختش س  ری و ز  اطی ح  ی ...در انتها
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  یم  ییخودنما  رش یخوب و با دقت نگاهش کردم،قامت مجد ز

 گر ی گرفت و با دست د  یکام م  گارشی دست از س  کیکرد..با  

راند...از تک به تک حرکاتش   یرا به عقب م   شی به تکرار موها

علت به تلفن عصر نبود....طوبا با   یو البد ب  دیبار  یم  یکالفگ

طور همان  و  آمد  اتاق  به  م  ی سفره   پهنش  داشت   یکه 

 ..کرد..لب زد

  داخل؟  انیمجد نم ی سرده،چرا آقا یلیهوا خ-

 ...به ندانستن باال انداختم و خودش او را صدا زد ی ا شانه

نکنه طوبا خانم...من خ- درد  و   یلیدستت  بودم..من  گرسنه 

 ....امروز  مینهار هم نخورد میخانم فه

به    نیا  با تازه  دل  ادیجمله  که  برا  ل یآوردم  دردم    ی معده 

  ی را دولُپ  یشد که مرغ محل  یزمان  شتر ی...و تعجبم بستیچ

د و  سر  گریخورد  مانند  غذا    ی به  نکرد....اواسط  ناز  گذشته 

آمدن    انیجر  ی و وقت  دیکه آقا رضا هم سر رس  میخوردن بود
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کار    دیکردن...گفت که با  یکرد به عذر خواه  د،شروع یما را شن 

  ی مشاوره ها  انیم  ی کند که وقفه ا  میتنظ  ی و بارش را جور 

 ش یاز اندازه قابل ستا  ش یاش ب  ی و همکار  ی...همدلفتدیطوبا ن

 ...بود

 ه یتهران،  ی ایب  یاصال نگران نباش آقا رضا...هر وقت نتونست  -

 ....ارمیو م می..من خودم خانم فهی بد ندا به من

ا  یحرص رو  ن یاز  به  البته  که  کردم  نگاهش  اش    ی جمله 

ن  هم  داد...ساعت   اوردیمبارکش  ادامه  خوردنش  غذا  به  و 

ا  ی حدودا خورده  و  خداحافظ  ی نُه  با  که  ترکشان   یبود 

را خالصه   انیتماس گرفته بودم و جر  ای...از قبل با رومیکرد

تعر خانه    فیوار  محسن  با  فرنگ  ی کردم...امشب   س ی خاله 

نتوانسته بودم کنارشان باشم،    نکهی و به خاطر ا  ودنددعوت ب

عذر خواه  ازین موس  یبود  آن  مجد  که    ی قیکنم...خداروشکر 

به    ر یاعصاب خرد کُنش را نذاشت و مس در کمال سکوت و 

زد خوشحال    ینم  یدوباره حرف  نکهیشد...از ا  یظاهر آرامش ط 
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 ع یبودم ..بر عکس عصر که انگار جاده کِش آمده بود،شب سر

 نه یشد هر چه زودتر نفس در  س   یباعث م  نی و ا  م یدیرس  تر

...هر چند  زمیبر  رونیاز دستش ،ب  ییحبس شده ام را با رها

بهتر    یلیاعتراف کنم حالم نسبت به چند ساعت قبل خ  دیبا

که حاال برطرف   میداشت  ی زودگذر  یجانی ..هر دو واکنش هبود.

  ،خداحافظ خانه متوقف کرد  ی را جلو   نیماش  یشده بود...وقت

بودم  دهینکش نیی را کامل پا رهی هنوز دستگ یگفتم ..ول  یآرام

 .....که با به زبان آوردن اسمم متوقفم کرد

  سو؟یگ-

 ....نزده بود میداگونه ص نیوقت ا چیکنم تا به امشب ه فکر

باز کردم و    در ب  میپا  کیرا    م ی باز صدا  یگذاشتم ول  رونیرا 

گ  شیکرد....صدا و  خ  رای گرم  به  و    د یلرز  یم  یکم  المی بود 

گذاشته ام را باز داخل    رونیب  ی نگاهش کنم پا  نکهی...بدون ا

تا بب ا  نمیآوردم و منتظر شدم  از  خواندنم   یمدل  نیقصدش 

 ....ستیچ
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تو   ی تونستم بذارم تنها بر  ینمبرزو زنگ زدم...چوناگه به   -

تونست مانعت بشه...به خاطر امروز    یجاده...فقط اون بود که م

  ؟یفراموش کن  شهیخوام...م یو امشب معذرت م

به مغرور بودن مجد    یکس  نکهی ا  یبلند و تلخ بود...ول  پوزخندم

  خ یتار  بیکرد آن هم نسبت به من..از عجا  یم  یمعذرت خواه

پشت سر گذرانده بودم که   ی اد یشد...اتفاقات ز  یحسوب مم

حرف  و  بود  مسببش  ا  یخودش  تا  بخشش  نزده   نیاز  موقع 

 ....حاال ینبود...ول

شدم ...بد   یعصبان  نقدریشد که ا  یچ  دمیدفعه نفهم  هیامروز  -

دار حق  و  کردم  رنج   ی برخورد  خواهشا   یول  یباش  ده یازم 

 ...فراموشش کن...اصال دست خودم نبود

ن  ی برا  یحرف به  ..تنها  نداشتم  ا  میگفتن  نصفه  او   ی نگاه  به 

فرمان گذاشته بود و فقط   ی اکتفا کردم..هر دو دستش را رو

ت   یمین خاطر  به  صورتش  رو  ریاز  روبه  برق  به   مانیچراغ 

نم  یزد...ول  ی م  یروشن هم  غم  یباز  منکر  م  یشد    ان یکه 
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  شدم   اده ی پ  نی از ماش  عینشسته بود،باشم ...سر  ش ی مردمک ها

کل آوردن  در  با  دق  دمیو  رفتم...پنج  جا    ی ا  قه یداخل  همان 

ا در  صدا  یول  ستادمیپشت  نم  ی هنوز  آمد...آنجا   یرفتنش 

برا  ستادهیا دل  ؟یچ  ی بود  و  نم  شیکارها  لیقصد    یرا 

 .... شد و حاال یمثل عصر طوفان م  ی..گاهدمیفهم

  ا ی رو  نکهیا  ی شدم..برا  یم  میها  لیو تحل  هیتجز  الیخ  یب  دیبا

ا  داریب بدون  و  رفتم  داخل  روشن    یچراغ  نکه ینشود..اهسته 

رو ..با  ی کنم  افتادم  م  دیمبل  فقط  ...خواب دمیخواب  یفعال 

موقت ها  نکهیا  ی بود،برا  ی درمان  ا  ی درد  فراموش   ی لحظه 

 ....شوند

 [10.05.21 07:38] 

 ۱۷۴_پارت#

 ..؟ی دی خواب نجایبلند شو..چرا ا سویگ-
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را از هم فاصله دادم و هم زمان غر    میپلک ها  ایرو  ی صدا  با

 ....زدم

 ....یروز من خواستم بخوابم ها...اگه گذاشت هی -

 ...رفت  ی ور و آن ور م  نیعجله داشت که مدام ا  ی لیخ  ظاهرا 

..بلند شو لباست و عوض کن رونیب  رمیمن دارم با محسن م -

 ...تو اتاق بخواب یخواستاگه 

،مالش    یرا که هنوز م  میشدم و چشم ها  ریخ  مین سوخت 

 ...دادم

 ...می ن یآقا محسنت بره، بلکه ما شما رو بب نیاگه ا-

رفت...خواب از   رونیلُپم کاشت و با خنده ب  ی رو   ی گنده ا  ماچ

 یبود.ساعت را چک کردم ،ده صبح را نشان م دهیچشمانم پر

را نداشتم..با    ی کار  چیه  ی بود که حوصله    ییداد...از آن روز ها

عوض    یبلند شدم و مانتو و شلوارم را با لباس راحت  یکرخت

..م چ  لیکردم  نبود..فقط    ی زیخوردن  لی هم   ییچا  وانیک 
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  ده یزحمت درست کردنش را نکش  ایکه اگر آن هم رو  ختمیر

..گوش  یم  الش یخ  یبود،ب کمال    یشدم  در  و  برداشتم  را  ام 

از مجد داشتم ...ساعت ارسالش پنج   یصوت  غامیپک یتعجب  

 ..بوده داریتا آن موقع هنوز ب یعنی  نیصبح بود و ا

...باز هم معذرت    ی دونم هنوز از من دلخور  ی...مسویسالم گ-

  ام ی..ساعت سه م  یمنو تحمل کن  دیامروز هم با  یخوام ول  یم

...پدرم از قبل هماهنگ کرده  ی لواسان  مارستانیب  میدنبالت بر

م کن  میتون  یو  پروژه مون رو شروع  ناهار   ادتی..  م یکار  نره 

 ...ی بخور

بهش بگما....نشسته واسه من   دی با  ی زیچ  هی  یعن ی.....ی   پسره

نم  یم  ف یتکل  نییتع باشهیکنه...اصال  روز    ک ی مثل    دی...هر 

باشه...پا  ی مامور عذاب جلو   ی تند م  ی را تکان ها  میچشمم 

 روز ید  یلحن ممکن تالف  نیخواست االن با بدتر  یدادم و دلم م

 ی جلو  ی...از کفتدستم نر  ی...ولاورمیجا در ب   ک یرا    امشیو پ

 ن یدر هر حال ا  یمحافظه کار شده بودم؟ ول  نقدریآدم ا  نیا
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   ر یرفت و من ناگز  در رشی نبود که بشود از ز ی ز یپروژه هم چ 

 خچال ینبود...بلند شدم و درِ  ی شدم...چاره ا  یبودن با مجد م 

 شب یجون از شام د  سیرا باز کردم ..حدسم درست بود..فرنگ

مش  میبرا بود،پس  م   کلگذاشته  حل   حا یشد...ترج  یناهارم 

  ی دوش آب گرم مهمان کردم...بلکه بتوانم کم  ک یخودم را به  

 ....آن آسوده فکر کنم  ریز

 "مضمون که  نی ارسال کرد به ا  یامی مانده به سه،پ  قهیدق   پنج

کردنش    تیادب باز هم سالم نداده بود..دلم اذ  ی..ب"من دم درم

مبل   ی آماده بودم تا سه و ربع رو  نکهیرا طلب کرد...پس با ا

را که داد ،آرام آرام    ی بعد  امیخوردم..پتکان ن  می نشستم و از جا

 ده یشدم ...پشت فرمان لم  ارجو از در خ   دمیرا پوش  میکفش ها

کامل به او  نکهی...قبل از ادیکاو یبود و با نگاه جسورش مرا م

کردم    یباز کرد...چرا احساس م  میشد و در را برا  ادهیبرسم ،پ

 النه کرده؟ ی کنج لبش لبخند

 ....سالم عرض شد-
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را    نینشستم ..خودش هم ماش  یصندل ی را دادم و رو  جوابش

بست با   یدور زد و سوار شد...همان طور که کمربندش را م

 ....خنده لب زد 

 ....ی ذار یقالم م کین یفکر کردم باز هم مثل اون روز کل-

ارسال کردم تا از رفتنم    لوفرین  ی برا  یامیرا ندادم و پ  جوابش

 ....مطلع شود

 ....سمت سرخه حصار  میبر  دیاالن با   ؟یبگ  ی زیچ  ی خوا  ینم-

...همه    ی حرف  من نداشتم  او  ر  ی با  را  ها  و    خته ی برنامه  بود 

دانستم در برابر مجد   یبه اظهار نظر نبود..خودم هم م  ی ازین

واضح بودن   نیگرفته بودم که علتش در ع   یگارد دفاع   کی

کردم سکوت   یگمان م  یدانم ول  ینا مشخص بود...نم  میبرا

کردنش   تدهد...باز هم طرز صحب  یجواب م  شتریدر برابرش ب

از اندازه    ش یب  ت یو عصبان  روز ی د  ی ادآوری  یآرام شده بود..ول

ها    زی چ  یلیخ  ی داد باورش کنم...هنوز شعله    یاش اجازه نم
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ترس...شعله   ی آدم در درونم شعله ور بود....شعله    نینسبت به ا

شعله  ی اعتماد  یب  ی  چ  ی ...و  امروز    ییها  زی تمام  به  تا  که 

 ی زی سکوت کرد و چ  گریدبودم....او هم    دهیپشت سرش شن 

...به نظرم رس  ینگفت...فقط گاه همان   د یچند سرفه داشت 

د  یوقت س  رونیب  شبیکه  و  م  گاریبود  کرد،سرما   یدود 

دلم   ا"خورده...در  ب  "ی حقشه  ابتدا  و  کردم  اعتنا    ینثارش 

کوتاه تر شد،حس کردم    نشانیمدت زمان ب  یوقت  یبودم..ول

م  لیدل  یب هم  به  را  رسزدیر  یروانم  محض  به   دنی....به 

که از دوستان   یی مورد نظر،سمت اتاق دکتر توال  مارستانیب

بود،رفت امی پدرش  گو  شانی..و  خوشامد  از    ار یبس  ،ییبعد 

که   ییبروشور ها  یبه ما کرد..و حت  ی ارزنده ا  ی ها  ییراهنما

مورد نظرمان بود،   ی ها  ماریدر مورد ب  یاطالعات الزم و کاف

سر پرستار بخش اعصاب و    هگذاشت...سپس ب  ارمانی در اخت

سر زدن به چند   ی الزم را برا   یکرد تا هماهنگ   مانیروان معرف

  یفرن زوی حاد و اسک  یافسردگ ماریب
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با   به و  لوند  رفتارش  نظر چنان  مورد  پرستار  آورد..سر  عمل 

سرِ پا نگهمان    خودیزد...ب  یه همراه بود که حالم را به هم معشو

 ....کرد ی مجد دلبر ش یپ یداشته بود و به نوع

نم  یول- باور  چن   شهیاصال  بزرگ  مجد    ی آقازاده    نیدکتر 

خدمتشون رفتم البته    ادیداشته باشن...ز  ی و با وقار  پیخوشت

 ارت یوقت شما رو ز  چیه  یهمون موقع ها که مطب داشتن ول

 ....نکردم

م  مجد نظر  به  ا  د یرس  یهم  چندان   نیاز  بلوند  مو  دختر 

داد    یجواب م  ان یدر م  یکیرا    ش یکه سوال ها  امدهیخوشش ن

 ..رفت  یهاشان هوشمندانه در م  یبعض ریو از ز

 تون یما م  گهید د،چقدریخانم نگفت-

 [10.05.21 07:38] 
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موها  کی از  با   شیقسمت  و  انداخت  پشت گوشش  ناز  با  را 

 ...داده بود،گفت شیحد ممکن که به صدا نینازک تر

م- هماهنگ  نباش  یدارم  آدیکنم،نگران  من  ضمن   دا ی...در 

 ...مشعوفم دارتونی هستم و از د

را برگرداندم    می دست دادن جلو آورد...رو  ی را به نشانه    دستش

  ز ی چ   ن یزد که ا  بیمواجه نشوم...دلم نه  ی صحنه ا  ن یتا با چن

 ی صدا  یندارد ول  یاست و به تو اصال ربط  ی مجد عاد  ی ها برا

خواستم آن   یکرد...نم   یدر مغزم خالف آن را ثابت م  ی گرید

زدم ...مجد   چپ  ی عل  ی را باور کنم پس خودم را به کوچه  

 ...و تحکم لب زد  تیو با جد  رفتیظاهرا درخواستش را نپذ

انتها - ما  م  ی خانم  کن  مینیش  یسالن  هماهنگ  ..و دی تا شما 

 زنم  یمورد حرف م  نیدر ا  ییگرنه خودم شخصا با دکتر توال

... 

  ی کرد...وقت  تمیهدا سمتم برگشت و با دست به سمت چپ    به

نگاهم کرد   ضیرد شدم،چنان با غ   ی پرستار  ستگاه یاز کنار ا
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به من دارد...هم چنان از پشت    یکه انگار دست ندادنش ربط

خوش پوش تر شده    شه یمجد بود..قبول داشتم از هم  ی   ره یخ

  به اش    یآب  نی شلوار ج  ی هفت کرم رنگ رو  قهی...آن بافت  

رفتار آن خانم به مراتب آنقدر زشت بود   ینشسته بود،ول  یخوب

 ی خودی هم ب  شیکه از زن بودم خودم خجالت بِکشم...سرفه ها

 ... جانم یشده بود، بر تن ب ی ،لرزه ا

در   یمعطل شدن که ظاهرا  عمد آن خانم به خوب یاز کل بعد

و   ستی پسر ب کی که  میشد تیهدا ی آن نقش داشت ، به اتاق

ساله   د  ی پنج  بسترهم سن خودمان  آن  آن   ی ر  در  بود...و 

آب انگ  یلباس  بر  رقت  شدت  به  م  ز یگشاد  نظر    ی به 

..از قبل گفته بود که   مینشست  ی دو صندل  ی ...کنارش رودیرس

کند   یم  ادداشتیرا    ماریب  ی خودش حاالت و عکس العمل ها  

دکتر و پرستارش    ایو    ماریب  انیدارم از اطراف  ی و من اگر سوال

از ک  یبزرگ  دیبپرسم...سر رس و شروع    دیکش  رونیب  فشیرا 

نوشتن....اطالعات مختصر به  داشت  ی کرد  او  محراب    "...میاز 
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سال و   دو..  ی و پنج ساله....مدت زمان بستر   ستی....بیقاسم

  ".و هر بار ناموفق یخود کش ی سه بار سابقه 

آدم    نیو ب  ایدن  نیزد انگار اصال در ا  یپسر با خودش حرف م 

 ش ینه...صدا  ایدانم اصال متوجه حضور ما بود    یم   دیها نبود...بع

 ...زدم

  آقا محراب حالت خوبه؟-

ها - وقت  خ  ی حالم  بود...م  یلیبودنت  تو    میرفت  یخوب 

خرم....االن    ی؟گفتم واست م  ی دیگنده رو د  ما یآسمون..هواپ

 شینه....ساعت ش  گهید  ی ...خونه ا  ارمی. فردا برات مدمشیخر

 .....منتظرم باش...بابات نفهمه ها

حرف   شی خنده ها  انیبلند...و م  یلی..خدیدفعه بلند خند  کی

 ....بُرد یم نیی باال و پا شیزد و دست ها یم



663 

 

چ  گهید- حاال  ام....بابات  برنده  ام...من  بَرنده  گه    یم  یمن 

  نکه یبه شرط ا  میکن  یم  ماینداره ..اونم سوار هواپ  بیبهم....ع

 .....یدوستم داشته باش گهید

..حال پسر بدتر از حد تصورم    رم ی ام را بگ  هیگر  ی جلو  نتوانستم

 ....د یپرس یبود..مجد بلند شد و با نگران

  سو؟یحالت خوبه گ  -

 ... تکان دادم  یصورتم گرفتم و سرم را به  نف  ی را جلو  دستم

بر  ی برا- اصال...پاشو  بسه  رو    ش ییدارو  ی ..دوره  میامروز 

 ......میری گ  یاطالعات و از پرستارش م  ی  هینوشتم...بق

 [11.05.21 06:52] 
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هدف    یرا انجام داد و من ب  ماندهیباق  ی کار ها  ی   هیبق  خودش

 هیباز مانده به اتاق ها و بق ی در ها ی رفتم و از گوشه  یراه م

در احواالت و   یکردم ..هر کدام به نوع   یها نگاه م  ماریب  ی 
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و کجا    یکِ  دمیفهم  یخودشان غرق بودند ..واقعا نم  االتیخ

نبود نجاتشان دهد؟    یکس  یعنی  د؟ی به آخر رس  شانیبرا  ایدن

 ن یعالئمشان باعث نشد زودتر درمان را شروع کنند تا به ا  ای

  فتند؟ی حال اسف بار ن

 ..... تموم شدم یبر ای...بسویگ-

با مجد هم قدم شدم...با مهارت   عانهیازشان گرفتم و مط  نگاه

 یرا از پارک خارج ساخت و همان طور که فرمان را م  نیماش

 ....چرخاند لب زد

بود..بخوا- اول  ،روز  میباش  ف یضع   نقدریا   ی امروز  پا    ی..از 

با ایافت   م یتموم نشده..مجبور  مارستانی ب  نی...هنوزم کارمون 

 گه ید  ی جا  هی. اگه فرصت شد تا عصر به  میایفردا صبح دوباره ب

 ....می زن  یهم سر م

لحظه    ینم همان  از  چرا  برزو    ی دانم  سمت  به  ،مغزم  اول 

متحمل   دایکه بعد از رفتن ش  ییشد و درد و رنج ها  یم  دهیکش
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آمده    ش یپ   شی برا  ی نیچن  نیا   ینکرده اتفاق  ییشد...اگر خدا

منقلب شوم و از خود    یشد،ناگهان  باعث  نیبود،چه؟ اصال هم

دانستم   ی...نمدی در دلم زبانه کش  ی جرقه ا  اریاخت  ی .....بخودیب

زدم و سرم را به   ایدلم را به در  ینه...ول  ایاست    حیکارم  صح 

 ....سمت مجد چرخاندم

  د؟یدید یازتون بخوام،واسم انجامش م ی اگه من کار-

 ....چشمانش گذاشت و با شوق گفت  ی را رو  دستش

کار- رو  ی هر  به  اخالق   ی باشه  بد  من  با  تو  چشمم...فقط 

  ....نباش

بود...ول  ی میهم صم  باز راه حلم خود   یشده  تنها  گمانم  به 

 .....شد یخودش محسوب م

 [11.05.21 06:52] 
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  ی دیبا دکتر حم  د،کهی با برزو صحبت کن  ی جور  هیلطفا،  شهیم-

 ....قرار مالقات بذاره هی

کرد..شا  متعجبانه د  دینگاهم  درخواستم    ی گریتوقع  از 

 ....دی به صورتش کش یداشت..نگاه به جلو دوخت و دست

  کارو انجام بده؟ نیا دیچرا با-

ها    نیو ماش  ابانی مانند خودش من هم نگاهم را وصل خ   به

 ...کردم 

من نتونستم   یاستاد هم هست ول   ی در واقع خواسته    نیا -

مشاور صحبت کنه    هیداره با    اجی کنم تا االن...برزو احت  شی راض

   .. رهی بار نم ری متاسفانه ز یول

 ..آهسته تر شد شی اش را خاراند و صدا چانه

  ده؟یحرف من و گوش م یکن یاونوقت چرا فکر م-

دل - همون  د  یلیبه  زد  روز یکه  زنگ  کار    تاینهاو  دیبهش 

 .......مثل تموم دفعات قبلدیخودتون و انجام داد
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تا االن   تیمگر واقع  یحرفم را نداشت ول  نینظرم انتظار  ا  به

دانم    یدر هم رفت و نفسش نم  ش یبود؟ اخم ها  ی گرید  زیچ

باال    یکه درست و حساب  گر ید  ز یچ   ایبه خاطر سرفه ها بود  

کردم ..شک نداشتم   یدرستش م  ییجور ها  کی   دیآمد...با  ینم

را    غرورم   کباریاش کند .من    یتواند راض   یفقط خود مجد م

 د یکه تنها برادرم بود...پس با  نیبه خاطر طوبا شکسته بودم...ا

  مار یب  ی کردم ...برزو هم به نحو  ی به خاطر خودش کمکش م

شهر    نیاز مردم ا  یلیتر..مثل خ  نییبا درجات پا  دیبود حاال شا

نم بپذ  یکه  با  یروح  ی ها  رند،دردیخواهند  مانند    دیهم  به 

..با  ی سرماخوردگ شود  ها  دیدرمان  جد  شی عالئم   یم   ی را 

  م یشده بود..حاال که روش خودم و مستق  ر یگرفتم..تا االن هم د

شدم...از دست    ی وارد عمل م  می مستق   ری غ  دیداد با  یجواب نم

ام    یصوت  ی دست گذاشتن که بهتر بود.....لرزش تار ها  ی رو

بغض نبود...با  خودم  دست  ،سمتش    یاصال  درد  سراسر 

 ..دمیچرخ
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  ن ی،ا  د یدر حقش رفاقت کن  دیخوا  یمجد...اگه واقعا م  ی اقا-

 ...کنم ازتون یراه حله ...من خواهش م نیبهتر

درون چشمانم زل زد و سپس    هیو پر نفوذ چند ثان  میمستق

 ....د یچی پ میها یحلزون  انیگرفته اش م ی صدا

 ... ؟یصدام کن نایس شهیم-

ام  وا نا  هم  و  سوزاند  را  دلم  عاجزش  لحن  ....هم    دم ی رفتم 

من گرم   ی آدم برا  نیاز ا  یکردم آب  یباور م  دیکرد....واقعا با

  ی ز یغوطه ور بودم و او به چه چ ی شود؟ من در چه فکر ینم

تر  ی...بدیشیاند  یم آورده   نیربط  زبان  به  را  ممکن  حرف 

  ان یم  پنجهمتوجه شد که تا رساندنم فقط    ییبود..خودش گو

سرفه   ی لب از لب باز نکرد...فقط صدا  گر یو د  د یکش   شیموها

ب  ی ها لحظه  به  لحظه  بود که  ا  یم  شتر یخشکش  و   نیشد 

با او به    ییمدت آشنا  نیشکست ....در ا  یسکوت را در هم م

  ب یو غر  ب یام که استاد حرف ها و حرکات عج  دهیباور رس  نیا

و جفنگ    رهمسخ  یشد شناختَش...گاه  یاست ..در لحظه نم
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م گاه  یرفتار  م  یعصبان  لیدل  یب  یکرد....و  داد....و    ینشان 

...از دینورد  یرا در م  تیمیمانند امروز حد و مرز صم  ی لحظه ا

ا  تشی درک شخص و  بودم  اعتراف سخت   نیعاجز  چند   یهر 

پروژه   نیکردم تا ا  یمدارا م  دیبه قول استاد با  یول  بود  میبرا

  ن یشدم و تمام ا  ینامه م  انیر پای ترم بعد درگ  نایقیتمام شود...

سپرده    یهر دومان به فراموش  ی برا   گریکدیبودن با    ی روزها

  ....شد یم

 [12.05.21 06:55] 
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 مه یاست..از ن  یامروز به شدت مه آلود و باران   ی زییپا  ی هوا

 یاالن که ساعت هشت صبح را نشان م  نیشب تا هم  ی ها

نفس تازه نکرده..آماده   یو به قول  دهیسره بار  کیدهد..آسمان  

  ی اپن، مشغول گرفتن لقمه    ی پا  ستادهیشده و همان طور ا

  شدم بودم که با تک زنگ مجد متوجه     ر یکوچک نون و پن

لقمه را در دهان گذاشتم و شالگردنم را دور    عی....سردهیرس
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پ بود...برا  ای..رودمیچ یگردنم  و   ادداشتی  شیخواب  گذاشتم 

تر ط  اطی ح  ریکردم مس   یسع تند  تا کمتر خ  یرا    س ی کنم 

  ی لباس و مانتو ها  ن یهم  ی بودم،برا  زاریاز چتر ب  یشوم..از بچگ

داشت...اگر   یپ   در،سرزنش مادر را    یباران  ی روز هادر    سمیخ

مدل    نیشدن ماش  سی در کار نبود و ترس خ  ی امروز عجله ا

  ی قدم م  رشیز  یباز هم به آهستگ  نیقیمجد نبود،به    ی باال

هوا از  و  م  یبهشت  ی زدم  مست  را  خودم  کردم...در    یامروز 

کرده  ..درست مقابل خانه پارک  دمشیرا که باز کردم ،د  اطیح

بسته شدن    ی ..با صدا دفرمان گذاشته بو  ی بود و سرش را رو

در، هم زمان سرش را بلند کرد و جمع و جور نشست...وضع 

  ی آشفته و نگاه سرخش در آن سکوت تلخ کوچه،دل هر کس

نبود    ی هر روزش خبر  ی تافت زده    ی کرد..از موها  یم  ش یرا ر

  د ی دکه حاال به ش  یو چشمانش از شدت سرما خوردگ ینیو ب

زد...تا خواست از   یم  یبود،به سرخ  دهیحد خودش رس  نیتر
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  ش یباز کند،پ   می قبل در را برا  ی شود و مطابق سر   ادهیپ  نیماش

 .....سوار شدم  ی کردم و فور یدست

ترسم تو هم   ی..می ماسک بهم بد  هیلطفا تو داشبورد،    شهیم-

 ....ی ری از من بگ

ماسک    ی   ل،بستهیاز وسا  یکوه  ان یداشبورد را باز کردم و م  دَر

ب که    رونیرا  و همان طور  ب  کیآوردم  آن  از   یم  رونیعدد 

 .... لب زدم   دمیکش

م - استراحت  و  بود..امروز  مدیکرد  یبهتر  تنها  خودم    ی ..من 

 .... رفتم

کرد و تا آنجا که جا داشت،    کس یصورتش ف  ی را رو  ماسک

 ....دش یباال کش

 ی ،خونه ا  یمونم..از طرف  یحرفم م  ی دم،رویم  ی قول  یوقتمن  -

  ده یکنه ،موندن در اون فا  ی ازت پرستار  ستیتوش ن  یکه کس

 .....نداره ی ا
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  ی برا  یچرخاندم و او هم سماجت  رونیحرف سرم را سمت ب  یب

بود..چون اصال سرفه   روزیاز د  شتریادامه نداشت...گلو دردش ب

نم  ک ی  ش یها قطع  هم  صد   یلحظه  و  به   شیا شد  هم  اگر 

م   یم  رونی ب  یسخت آلود  غبار  و  فکرم   یآمد،گرفته  زد...از 

  رون یب  ی پزشک است،به او اجازه    نکهیگذشت چرا مادرش با ا

بزند و االن    یحرف او حرف  ی توانست رو  ینم  نا یقیآمده داده؟

رانندگ  نیا زحمت  با  هم   دیکرد...شا  ینم  یطور  لرز  و  تب 

رو با دستمال عرق  ..مدام  م  یشانیپ  ی داشت  پاک  را   یاش 

  ی بخار  ی که درجه    دمیبه محض سوار شدن من،د  یکرد..ول

کرد....جسارت    میمن تنظ  ی کرده بود و پنجره اش را رو  ادی را ز

نگه داشتم تا   نیی آوردم...سرم را هم پا  نییکردم و درجه را پا

نب را  العملش  ا  نم یعکس  رو   ی م  تیذ...داشت  به  و   ی شد 

 ....آورد یخودش نم

 [12.05.21 06:55] 
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تراف  یساعت وجود  با   پ ی...زمیدیرس  مارستان یب  ک،بهی بعد 

گرفته و    ییو با آوا  دیاش را تا گردن باال کش  ی کاپشن قهوه ا

 ...گفت  یبه سخت

 ...سرده یل یپالتوت رو ببند..هوا خ ی جلو-

 ی را داشتم، لجباز  ی کار  نیکه خودم هم قصد چن  ییآنجا  از

....از صندل  یکی  یکیرا    شینکردم و دکمه ها عقب   یبستم 

سرم نگه   ی شدن،رو  ادهی و به محض پ  دیکش  رونیچترش را ب

 ...داشت

 .....ندارم یاجیممنون، من احت-

  ی م  دهیموش آب کش  م،یبر  ادهیو پ  ریمس  نی..تا ادهیبارون شد-

 .....یش

 ......من از چتر خوشم نم یول-

کرد....نذاشت   شی و صدا  دیرا عقب کش  سرش مثال صاف  را 

 ..جمله ام را تمام کنم
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 .....ستی کل کل ن ی برا ی...االن وقت خوبسویگ ریبگ-

ذاشت درست حرف بزند..از    یبود و نم  دهیامانش را بر  سرفه

و بدون   دیکش  رونی از کاور ب  یها قرص   یاز صندل  یکی  یپشت

بزنم   یآب قورت داد....باز هم متعجب شدم و تا خواستم حرف

باران بود و من   ریز  مارشی،جلوتر از من حرکت کرد..خودِ ب

کنم او   خواستشرم داشتم از او در   یچتر،عادالنه نبود ول  ریز

بگ قرار  کنارم  مر  کی....ردیهم  شدت  به  برزو  که   ض یبار 

از باد   شی ا گوش هات  دمیخر  یکاله بافت پشم   ک ی  شیشد،برا

بمانند..حس موذ امان  ندا داد،که س  ی و سرما در   نا ی در دلم 

  نکه یاز آن مدل کاله ها داشته باشد ،نه ا  دیمجد هم االن با 

شور مغرور    گریپسر د   نی....اچدی لرزان به خودش بپ  ی طور  نیا

ها قدم  به  توانستم  بود...فقط  آورده  در  را  سرعت   میبودن 

برس زودتر  اقل  تا ال  همان دختر    فتی.....باز هم شمی ببخشم 

آ  یبود...همان  ی روزید را  خودش  کرد....با   یمعرف  دایکه 

انگار کس  ی فور  دنمانید که سال هاست    یاز جا بلند شد و 
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اِ   یمجد را م  ی آمد و با صدا  رونی ب  شنیستشناسد از پشت 

 ....نازک شده اش شروع کرد به حرف زدن

ن  نا یس  ی وا  ی ا- خوب  ا  ست؟چرایجان....حالت  روز    نیبه 

  ؟ی افتاد

نشن  مجد به  را  بار  دنیخودش  چند  و  من    ی زد  سمت  به 

کشو    کی از    ی حوله ا   دای....آدمی که علت کارش را نفهم  د یچرخ

که    نیهم  یگذاشت ول  شیموها  ی محابا رو  یو ب  دیکش  رونیب

و    د یخواست سرش را خشک کند...مجد خودش را عقب کش

 ....دیتوپ  ضیبا غ

 ... گم ینم یچی من ه یخانم؟  هِ ی کن یچکار م-

م  ی حنجره    نیهم  یحت دل  در  را  ترس  هم  اش    ی گرفته 

  ح یدانم بلکه وق  ینم  د،منیچطور نترس  دا یآ  نکهیا  یکاشت ول

 ..تر از قبل ادامه داد

 ... خواستم موها و گردنت و خشک کنم یزم،میعز-
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ب  نیا  مجد سع  یعصبان  شتر ی بار  داشت  چند    ی م  یشد..هر 

دختر دست بردار   نیحاال مگر ا  یکرد،کنترل شده رفتار کند ول

 ....بود

 ....یکنم ،آروم بش قیمُسَکن تزر هیبهت  ی خوا یم-

شده   کوریمان  ی او چطور با آن ناخن ها  یعنیشد،  ینم  باورم

ت م  ی زیکه  برق  تزر  ی زد،م  یاش   چارهیکند...ب  قی توانست 

  حا ی ....از حرکاتش من در حال خجالت بودم و ترجنجایا  مارانیب

ند  دنیدلم نشن ا  یم  دنیو    ن ی خواست..خودش که اصال در 

 خلوت کرد..راهرو    یم  ی رو  شیحال و هوا نبود و بد داشت پ

سمتمان جلب    ینه آنقدر که توجه کس  یول  دی رس  یبه نظر م

محکم    ی شد که جور  ده ینگاهم سمت مجد کش  ینشود..به آن

را از ترس ده متر باال پراند....با دندان   دا یکه آ  د یکوب  زی م  ی رو

مراعاتش را نکرد    گریکه د  ییشده از خشم و صدا  دیکل  ی ها

 ...دیغر

 ....رو، رو سرت خراب کنم  نجای ا  ایبه من پرونده ها رو    ی دیم-
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 ن یگوشش خوانده که تا ا  ریز  ی زیمتوجه نشدم چه چ  اصال

عصبان د  یحد  بند  را  دستش  اگر  و    نا ی قیکرد،  ینم  واریشد 

 ....خورد  یم نیزم

  مجد؟ ی حالتون خوبه آقا-

به دی کش  شیگلو  ی رو  یدست هم  مانده صدا  ته  همان  ..حاال 

 ...آمد یدر م یسخت

 ...ازش تا نکشتمش  ریپرونده ها رو بگ   نیخوبم...فقط ..زودتر ا-

کار خواسته شده اش را انجام دادم و بعد از آب سرد کن    اول

آوردم تا    شیآب سرد و گرم برا  بیترک وانیل ک یوسط راهرو 

 دم یرا ند  دایآ  گرید  م،یحالش بهتر شود....تا ظهر که آنجا بود

  ن یلحظه گره ب  نی..هر چند کار خودش را کرده بود و تا آخر

 ی ترسناک بود و ب  ی ادیابروان مجد باز نشد...اخم و تَخمش ز



678 

 

ترساند ،من که از او زخم خورده بودم    ی را م  یاراده هر کس

حال خراب    نیبا ا  د،یبگو  ستینفر ن  کیخود داشت...  ی که جا

 ش ی برا  نقدریانشستن هم    یحت  یآمدنت چه بود؟  وقت  نجایا

و   یمعمول  دنینفس کش   ی و از عهده    دیرس  یسخت به نظر م

آمد...بعد از اتمام کارمان و سوار شدن در   یهم بر نم  یعیطب

  ی دست   شیبراند، پ  دیجد  ریخواست به سمت مس  ی،وقت  نیماش

 ....کردم و زودتر گفتم

 .....خونه دیلطفا اگه مقدور هست منو برسون -

 .....می مگه قرار نبود بر ؟یچ ی برا-

 و با عجله لب زدم   دمیصحبتش پر انیم

  د ی ..بهتره شما هم برستیمن االن حالم خوب ن  یچرا..چرا...ول-

 ....د یاستراحت کن

 ...سمتم انداخت ییکوتاه و گذرا نگاه

   ؟یاز دست من ناراحت -
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 .... را در دست چالندم میمانتو  نییپا ی  گوشه

 از دست شما ناراحت باشم...؟ دیبا یچ ی نه...برا-

از سرعتش کاست و سپس گوشه    احساس  ابان یخ  ی کردم 

قرص هم  کرد...باز  نا  یمتوقف  خال  دیکش  رونیب  لونیاز    ی و 

چسباند و چند لحظه   ی صندل  ی قورت داد...سرش را به پشت

برا کردم  ..فکر  بست  را  به   ر یمس  ی ادامه    ی چشمانش  ،البد 

  س ی خ   ابانیخ  ی   رهی ت خدارد،پس منم مسکو  ازیاستراحت ن

..قط رو   ی ها   رهشدم  از  م  ییجلو  ی   شهیش  ی باران   ی سُر 

برخوردشان آرامش بخش بود....به نظرم چند   ی خوردند و صدا 

داد و چون با درد همراه   یبار آب دهانش را قورت م  کی  هیثان

 ...خواست یبر م شیآه مانند از گلو ییبود،صدا

با توام حواسم به  یباشم،وقت یمن هر چقدر هم آدم مزخرف  -

 ......اون دختره  یتوام هست....ول ی آبرو
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 ی ادامه م  ی...هنوز چشمانش بسته  بود ولدمیسمتش چرخ   به

 ....داد

نبود که از   یکه تو گوشم گفت،حرف کم  ی زی اون دختره،چ -

کردم که   یم  ی اگه تنها بودم،کار   یبگذرم ول  یکنارش به راحت 

 .....بده یبه کس ی هادشن یپ ن یجرعت نکنه چن گهید

خورد..فور  سرش گره  هم  در  نگاهمان  و  کرد  بلند  رو   ی را 

..ا م  نیبرگرداندم  و حباب چطور  حفره ها    نیا  ان یهمه آب 

 .....!جمع شده بود؟

 ......منم یفکر کن نکهیمگه ا-

 [13.05.21 07:38] 
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تواند گفته باشد،از شرم و    یم  ی زیچه چ  دایآ   نکهی تصور ا  از

حد ممکن   نیخجالت لبم را به دندان گرفتم و سرم تا آخر
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داد ،چرا تمامش    یم  حیدانم چرا توض  یافتاد....فقط نم  نییپا

 ....کرد ینم

...تو اونقدر ستنی ....همه مثل تو نسویتو نگاه به خودت نکن گ  -

تو رو هم آلوده    ی نشستم، هوا  نجا ی که االن ا  ی که، من  یپاک

 .....کردم 

....با    دمیفهم  یرا نم   میروبه رو  دیآدم جد  نی....ادَشیفهم  ینم

 ... لب زدم  ی دلخور

  گفتم؟ ی زیمن چ -

 ....چاند ی فرمان را پ یرا مجدد روشن کرد و به آرام نیماش

....چون در هر حال من حق و به تو  یبگ  ی زیچ  ستیتو الزم ن -

 ...دمیم

  ا یگنگ و سربسته بود ،  ز یزد؟ همه چ  یکدام حق حرف م  از

  من قصد متوجه شدنش را نداشتم ؟
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ب -  نو ی دارم ا  نکهیاطرافم پُره دختر بوده..از ا   ،یسالگ  ست یاز 

  یخوام بدون  یندارم که اتفاقا م   ییگم ،االن نه تنها ابا  یبهت م

نکردم ..اونا خودشون   ی باز  یبدون که، من با کس  نمیا  ی...ول

باشن..اصرار    یم من  با  کار    ی اجبار  ایخواستن  در 

روح  هم  م  ی   هینبود...همشون  دونستن   ی..منشناخت   یمنو 

 .....ستیجور حرف ها ن نی ازدواج و ا ی برا

 .... نه چندان بلند گفتم یینبود...با صدا دنمیطاقت شن  گرید

 .....دیتمومش کن شهیم-

 ...دیبه سمتم چرخ  ی ناباور با

و    ی کارها- االن  به من    ندهیآ  ای شما چه در گذشته و چه  

نم ا   ی... اصال هم دلم نم  شه یمربوط  از  خاطراتتون    نیخواد 

م  گهی د  ی هفته    کی  تایبشنوم..نها تموم  هم  با  ما    شه ی کار 

م برگرد  دیتون  ی..اونوقت  سرگرم  د،ی دوباره    ی ها  یسر 

 ...تونی شخص
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 ...نامم را خواند یسخت به

 ......سویگ-

 ....را باال آوردم تا ادامه ندهد دستم

 .....بشنوم  ی زیخوام چ یگفتم نم-

  ر یکه غ   دیسوزناک کش  یبا حسرت جنباند و چنان آه  ی سر

....چرا   میهم سوخت  میمن و تک تک سلول ها  ش،یخود و گلو

از دوست دختر    میبرا  ایشده بودم؟ من که بارها، رو  یعصبان

تعر  ی ها پار  فیرنگارنگش  بود....از  مهمان  یتکرده   ی ها  یو 

اش...از   دستگ  کیشبانه  چ  ی ر ی بار  ....همه    ی مرا    زشیاش 

 نیچه معنا داشت؟ اصال ا  ی ریجبهه گ  نیدانستم ،آن وقت ا

به من داشت که با گفتنش آزرده خاطرم   یحرف ها چه ربط

دختر ها را    نکهیرا اثبات کند؟ ا  ی زیخواست چه چ   یکرد؟ م

ماجراها    نیا  ی خورد؟ کجا   ینم  بیفر  گریشناسد و د  یخوب م

ا را م  نیافتخار داشت که  پُزَش  با  یطور  با   ادقانهص  دیداد؟ 
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گفت،انگار    یم  ی جور  یزدم؛ پُزش را نداد، ول  ی خودم حرف م

اش رقم خورده ...دوباره ازش    ی زندگ  ی در کارنامه    یکار شاق

بد،دوباره سر و کله اش در مغزم    یبدم آمد...همان حس منف

 ی مرد حذر کنم ...طور  نیاز ا  دیاخطار داد با  شد و به من  دایپ

در   ی جلو  ن،یماش  ستادنیابودم که به محض    ختهیبه هم ر

  ی کردم و فور  ی کوتاه و سر سر  یخداحافظ  ک یخانه ،فقط  

ها لباس  خانه شدم...تمام  در    میداخل  سالن  درون  همان  را 

 ی ....تنها بودن فرصت خوبدمیراست به حمام خز کیآوردم و  

که    یآدم اشتباه  نیدوش به خودم و ا  ریبود که تا ساعت ها ز

 ... شده بود، فکر کنم دا یپ ام  یسر و کله اش در زندگ

 [13.05.21 07:38] 
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ناشناخته چنان مسمومم کرده    یناآرام  نیسرگرداندم و ا  افکار

ماند...بعد از حمام    یغذا خوردن هم نم  ی برا  ییبود که اشتها
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امروز و داده ها را    ی لپ تاپم نشستم تا ال اقل گزارش ها  ی پا

 .... سر و سامان دهم

  زم؟یحالت چطوره عز-

 ی نیس  کیمواجه شدم که با    یس یبلند کردم و با خاله فرنگ  سر

 ....غذا داخل آمد 

 ....اصال متوجه اومدنتون نشدم دی سالم ..ببخش-

 ...کردنگاهم  قیآمد و عم  جلوتر

مجبور   گهی...دی در زدم ،جواب نداد   ی..چون هر چ  ی حق دار -

 ....داخل ام ی شدم خودم ب

 ....دیگذاشت و نگران پرس یعسل ی را رو ینیس

...زود  دمتیند  ی تو دختر....چند وقته درست و حساب  ییکجا-

....بع  ری...زی ا یم  ری...دی ریم افتاده  گود  دونم   یم  دیچشمات 

 ....یهم خورده باش یدرست و حساب ی غذا

 .....رو گرفتم  یشرمندگ با
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..باور کن  یم - ا  یلیخ  دیدونم   ن یمدت...ا  نیگرفتار بودم تو 

 ... توان ازم گرفته یهم ،حساب  ی آخر ی پروژه 

 ..نشست و دستم را در دستش فشرد کنارم

درس  المیخ- مشکل  باشه...فقط  شای دار   یراحت   دی...گفتم 

 ....یاوشیس ی هنوز به آقا

 ...تند جواب دادم تند

من قصد ازدواج    دیدون  یم  ینه به خدا...شما که بهتر از هر کس-

...اون بنده خدا هم د ا  گهی نداشتم  نگفته   ی زیمدت چ  نیتو 

د که  اومده..حت  گهی ..معلومه  در  فکرش  از    یگاه  یاز  زودتر 

 ..میتا با هم چشم تو چشم نش شهی کالس خارج م 

را راحت ساختم که   الشیو خ  میرا صحبت کرد  یساعت  مین

زن در برابرم   نی ا  تیندارم ..احساس مسئول  ی ا   دهیمشکل عد

  ..بود یستودن

 [14.05.21 07:32] 
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 ۱۸۳_پارت#

روز کالس داشتم...دو جلسه    ی فردا ،با   ی آن  پشت سر هم 

شد    یو مهم...ترم به ترم کارمان مشکل تر م  ده ی چی پ  میمفاه

 یو کنفرانس ها   یعمل  ی ها  تی شد از حجم فعال  یرا م  نیو ا

فهم کتاب    ای...رودیمتعدد  و  درس  به  حواسش  و  بود  پکر 

  تالش به شانه اش زدم و همان طور که  ی تنه ا ینبود..به آرام

 ...دمینفهمد پرس ی زیکردم، استاد چ یم

 ....ی ستین نجا یاصال ا ا؟یچته رو-

 ...نگاهم کرد  یچشم ریز

 ....گرفته است یل ی...حالم خرهیامشب محسن م-

عزا گرفتن داره ..از اولش هم قرار بوده   نمی...ایخوب به سالمت -

 ....بعد تموم شدن کارش برگرده 

صدا  ی جلو  دست هم  باز  تا  گرفت  تر    شی دهانش  آهسته 

 ...شود
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 .... رمیم  یم ینرفته ،دارم از دلتنگ یدونم ..ول یم -

 .... تا شب ن ی؟..حاال که بعد دانشگاه هم باهم ی خل شد-

 .. گم یدارم م ی،من چ سویگ  یفهم یتو نم-

به مانند   ی کردم ..هر چند از عمد نگفت ول  خیجمله اش    نیا  با

ر   ی خیکوه    کی ،فرو  انجماد  از  م  ختم ی بعد  راست   ی ... 

نه عاشق تا حاال   ینه دلتنگ...پس نمشده بودم و  گفت..من 

  ی درد کس  یوقت"کتابم نوشتم..  ی توانستم درکش کنم..گوشه  

 دیبا  نیا."..سیشفا بخش ننو  ی نسخه    شی،برای را تجربه نکرد

چشمم به    اریاخت  ی ماند...ب  یگوشم م   ی   زهیآو   شهیهم  ی برا

اش اوت کرده و خانه  یضیمر  نی قیمجد افتاد...به    یخال  ی جا

بهتر، امروز حوصله "ساخته بود...در دل زمزمه کردم..  نشینش

  ن یسرم که ا  ی تو   ف یضع   ی باز همان آوا  ی.ول"اش را نداشتم  

ز م  ی ادیروزها  را  درون    یحالم  و  زد  پوزخند  من  گرفت،به 

 شخند ی....ن"هیهاش خال   ی مسخره باز  ی جا  یول"..دی چیگوشم پ

که رفتن استاد را    ایو رو  لویو با هشدار ن  دم یبه او پاش   یتلخ
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  ی ...ابتدا ما هم با محسن برامی اعالم کردند،از کالس خارج شد

و او شادمانه به اصفهان دعوتمان    میکرد  یبار خداحافظ  ن یآخر

  نیآخر  نیتا به قول خودش ا  م یجدا شد  ایوکرد...سپس از ر

 ....بشمارد  متیساعات بودن با محسن را غن 

 [14.05.21 07:32] 

 ۱۸۴_پارت#

پروژه    ی از کارها  لوفریتا خانه ،ن  دن یرس  ریتمام طول مس  در

ش و  گروه  ی سرمد  ی آقا  ی ها  ی کار  ن یری اش   اش    ی،هم 

  ی کرد...پدر و مادرش خانه نبودند و او هم به بهانه    یم  ف یتعر

  ن ییپا  تییتنها ماندن ندارد، به من در سو  ی حوصله    نکهیا

ملحق شد... مشغول  جمع و جور کردن سالن کوچکمان بودم 

زد  و گوش و چشمم   یم  ختهیبه هم ر  ی ادیروزها ز   نیکه ا

از    ش یکردن ها  ف یتعر  ی کرد که انگار  یرا رصد م  لوفریهنوز ن 

زنگ    ی صدا  دنینداشت...با شن  یگذشته تمام  ی هفته    کی  نیا

د  لمیموبا کش  دنیو  کار  از  برزو،دست  ن  دم ینام  به    لویو  هم 



690 

 

رد و بدل شد   نمانیب  یکوتاه  ی مراتب سکوت کرد...مکالمه  

قطع کرد....کنجکاو شدن   "نمتیب  یم"و با گفتن    عیو او سر

بود و بالفاصله به محض    انیچهره اش ع  انیبه شدت در م  لوین

 ....دیکنار دستم پرس  زی م ی رو یگذاشتن گوش

 چکارت داشت؟-

 .....و با چشمان درشت شده نگاهش کردم کافانهموش

ا- باز منهینه...منظورم  قلدر  ی....اگه  ،بهم   ی خواد واست  کنه 

 ....واسش بِرم گهیچشمه د  هیبگو 

طور  از گرفت..همان  اش  خنده  زدنش  حرف  به   ی مدل  که 

 .... رفتم ،لب زدم  یم خچالیسمت آشپزخانه و 

کم سوپ   ه ی...واسش  ستیمجد حالش خوب ن  نا یگه س  یم -

 ....ببرم ام یدرست کن،ب

شد و عالمت سوال شکل گرفته درون سرش را به زبان    بلند

 ....آورد
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  مگه داداشت تهرانه؟-

 .....دمی کش رونیب  نت یرا از کاب یبزرگ  ی  قابلمه

ا -  ی بر م  یو ک  ادی م  یدم،کیوقت نفهم  چی....هنکهیبله مثل 

 ....گرده

 ...ر نگاهم کردبه کم دست

ربط- چه  تو  به  خان،سوپ   یحاال  مغرور  اون  داره،واسه 

  کنه؟ یکار و نم  نی....چرا مادرش ای بپز

 ....به ندانستن تکان دادم  ی ا شانه

 ....پرسم یاد،میحاال ب-

قابلمه هم آش درست    کیکمکم کرد و عالوه بر سوپ،  لوین

را   یخودش بود که کس  ی ...احتماال همان خانه مجردمیکرد

ا  یدگی رس  ی برا از  منظورش  حتما  و   ی پرستار  نکهی نداشت 

بودم    یکار راض  نیمسئله بود....آن ته ته دلم از ا  نیندارد،هم 

د  تی..وضع انگ  ار یبس  روزشیحال  رقت  و  کننده  ز  ی ناراحت 
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چطور و به چه شکل جدا شده    روز،ی بود...اصال انگار نه انگار د

 .... انجام دهم ی کار شیخواست برا یاراده دلم م ی...بمیبود

 ....و زدم فونیداداشت اومد..آ سویگ -

گرم ماندنشان آن ها را در    ی قابلمه ها را چفت کردم و برا  در

...ا  میظخ  ی   پارچهکی بار مادرم گفت و    ک یرا    نیپوشاندم 

شهر چقدر به    ن یدر ا  ش یچقدر ممنونش بودم که حرف ها

 ....خورد  یدردم م

 .... یی....کجاسویسالم.....گ-

ن  اول همه  د  لوفریاز  جلوتر    د یرا  و  رفت  هم  در  اخمش  و 

 .....امدین

 ....زمیبر ییداخل واست چا ایب-

نرهینه د- ببرم...حالش خوب  تا  تنهاش   یست،نمی...بده  تونم 

 ...بذارم
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کش   لوفرین جلو  را  ازش    دهی.ترسدی خودش  چشم  با  و 

حواله ام داد و روبه    ی،چشمک  الیخ  ینزند..ب  یخواستم،حرف

 ...دی برزو پرس

  واسش سوپ درست کنه؟ سویگ دی جسارتا چرا با-

 ..و طلبکارانه جوابش را داد  نهیدست به س برزو

  داره؟ ی رادیخانم....چه ا قمهیرف-

 نکه ی...نه ادیاز رستوران واسش بخر  دی..بر  ستیاگه مادرش ن -

 ...زحمتش باشه واسه ما

  ...؟یزن یحرص م ی طور نیکه ا یحاال مگه شما پخت-

 ...نکرد و لب زد  یی اش اعتنا هیپوزخند و کنا به

 .....آش و من درست کردم گهیبله د-

  سمتش اشاره کردم که بس کند و هم زمان قابلمه ها را به   به

 دست برزو دادم...هنگام خارج شدن،نصفه به سمتمان برگشت

.... 
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تهران ،اونقدر حالش بد بود که نتونست   دمیرس  یوقت  شبید-

خونه اش    دیخواست که کل  یدَرو واسم باز کنه...خدا م   یحت

 دمیرس  یتر بهش م  ری ساعت د  م یدستم بود چون اگه فقط ن

امروز دکتر باال سرش گفت...ما تا ساعت   نویکرد..ا  یتشنج م

ب صبح  هذمیبود  مارستانیپنج  و    ونی...هنوزم  راه   روبهداره 

 ....بشه تیتقو دی....فقط باستین

 ....چرخاند لوفریرا سمت ن نگاهش

که   ستین  ی کنه...مادر  یم  یزندگ   ی مجرد  نا یدر ضمن س-

....ام کنه  درست  غذا  شده   تی کنجکاو  دوارمی واسش  برطرف 

 .... خانم باشه

برخورد به مبل    نیاز ا  ی عصب  لوفریخارج شد...ن  عیو سر  نماند

 ..دیکوب

  برخورد کرد؟ ی چطور تی داداش آدم آهن ی دید-

 ...پشت کتفش زدم یو با شوخ  دمیخند
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م  یوقت- به سرش  ا  ی ذار   یسر  هم   نی..توقع  برخورد  مدل 

 ..داشته باش

 ... گفت ی بلند شیا

اون   بیهمش نص  ای  یواسه خودمون هم گذاشت  ی زیحاال چ-

نگاهش کردم که خودش هم خنده   ی دو تا هرکول شد؟ جور

 ...اش گرفت

 [15.05.21 06:54] 

 ۱۸۵_پارت#

 ی با طوبا بود و هوا هم چنان نا آرام و باران  داری ،روز د  امروز

ز  ی..گاه برق ها چنان  و  ب  یم  ادی رعد  را    خودیشد که  ،دلم 

کرد..با مادر هم که تماس داشتم ،اذعان کرد آنجا    یآشوب م

کرد،لباس گرم بپوشم و از    دی تاک   اریبارد و بس  یهم باران م

بُروز    یخاص  زیچ   د،ی پرس  هخودم مراقبت کنم ...احوال برزو را ک

  میباهم ندار  یرا راحت ساختم که مشکل   الشی ندادم ،فقط خ
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گاه    ی آمدن ها  لیبه مانند من دل..او هم  نمشی ب  یو دورادور م

ماه    کی  نیدانست ؛ خصوصا در ا  یگاهش را به تهران نم  یو ب

دانستم در    یم  یجا بود و حاال به خوب  نیگذشته که اکثرا هم

به   کراستیگرفتم و خودم را    ی ...تاکساندم  یمجد م  ی خانه  

از جا بلند شد و با خنده نگاهم    دنمیرساندم..شهره با د  ک ینیکل

 ...کرد

کنار شوفاژ   نجایا  ای..ب  ی اومد  سیتو که دوباره با سر و وضع خ-

 ...ارم یب  ییتا واست چا

 یتک  ی ها  یاز صندل  یکیو    دمی کش   رونیرا از دست ب  دستکشم

را کنار شوفاژ گذاشتم. هوا آنقدر سرد بود،که انگشتانم   یراحت

  یی بزرگ چا  وانیخوردند..با تشکر ل  یسِر شده بودند و تکان نم

و دستانم را دورش احاطه کردم تا   دمیرا از دست شهره قاپ

ب  ییبایگرم شود..بخار ز را   دیجه  یم  رونی از آن  که توجهم 

 ....بود جلب کرده بود..هم زمان گوشم به شهره یحساب
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داشتند..اگر طوبا زودتر برسه   دی جد  ی دکتر امروز به مراجعه  -

 ...یتو سالن باهاش صحبت کن  یمجبور ش  دی،شا

مشغول   ی به زبان آوردم و خودم را به خوردن چا  ی نداره ا  رادیا

حس کردم در اتاق دکتر به    ده ی ساختم ...به ربع ساعت نکش

است ،سرم   دیهمان مراجع جد  نکهیا  الیباز شد..به خ  یآرام

که    دمیشن  یو م  دمی د  یرا م  ش یقدم ها  ی..ول  اوردم ی را باال ن

آشنا   ی ادیش زیآمد...کفش ها  یطرف سالن م  نیداشت به ا

هم در جانم نشست   ش یآشنا  ظی عطر غل  ی باره بو  کیبود...به  

به   قی و با او که حاال دق  اورمیکه باعث شد،تند سرم را باال ب 

بود،چشم تو چشم شوم..هنوز صورتش سرخ بود   ده یمقابلم رس

  شی به ظاهر سرفه ها  یآمد ول  یآب م  یو از چشمانش کم

د بود...انتظار  شده  ا  دنش یکمتر  ز  صالرا  و  نگاه    رینداشتم 

 ی لبخند گوشه    کیبا    یزدم ...وقت  یدست پاچه م  نشیسنگ

ه بدون  شدم  متوجه  ،تازه  داد  العمل   چی لبش سالم   یعکس 
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بلند شدم و    عی کردم ..هول شده سر  ی فقط داشتم نگاهش م

 ... دانم چرا سراغم آمده بود ،لب زدم یکه نم  یبا لکنت

نمدیسالم..ببخش- فکرش..و  کردم...امروز   ی...من...اصال 

 ...نیایب

 ...زد یآرام ی سرفه  تک

بود..  گهید- بس  ااستراحت  هم    کی   نکهیخصوصا  واجب  کار 

 .... داشتم

خ  یپ  حواسم که  رفت  م  ره یخ   رهی شهره  و    ینگاهمان  کرد 

و  دیخند  یم  انهیموذ کرد   دنبال  را  نگاهم  هم جهت  ..مجد 

کش   یکم جلو  را  ددیخودش  بو   شی ب  گر ی...حاال  اندازه   ی از 

کردم به تمام لباس و تنم    یکه حس م  ی آمد جور  یعطرش م

 ...تر آورد   نییرا پا  شیباشد...تن صدا  دهیخاص چسب  ی بو  نیا

روم   یلیازت تشکر کنم ..معجون شفا بَخشت خ  یلیخ  دیبا -

 ...اثر کرد
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 ....تکرار کردم  یجیگ با

  معجون شفا بخش؟-

 ی صدا و آرام و من تصورم رفت باز هم آن بو  ی ب  یول  د،یخند

 .... گرفت انیدر هوا جر یلعنت

د- ولگهیآره  بودم  مُرده  کن  خوشمزه    ی ...باور  تو   ی سوپ 

 ....،دوباره زنده ام کرد

 شتر ی گذشت که به نظرم ب  "ی خدا نکنه ا "در دلم    اریاخت  یب

 یعادت بود ..هنوز جوابش را نداده بودم که با بدجنس   ی از رو

 ....اضافه کرد 

موم آش ها را خورد و  ت  یگم....اون داداش جنابعال  ی فقط م-

 ....بار واسم آش درست کن نیا شهیبه من نداد ..اگه م

 یواقعا حالش بهتر شده بود که باز داشت شوخ نکهی..مثل انه

م  نکهیکرد..ا  یم  مانهیصم  ی ها برزو محسوب  شد    یدوست 

جمله   ایبود؟ در ذهنم دنبال کلمه و    ی همه راحت  نیا  لی،دل



700 

 

تمام    ی م  یمناسب  ی  و  شد  باز  دکتر  اتاق  در  باز  که  گشتم 

  ر برزو در چها   یچهره    دنیحواسم معطوف آن قسمت شد...د

زده ام   رت یزد،چنان ح  یچوب در که داشت با استاد حرف م

 ی راحت شود،خواب نم  المی به جلو برداشتم تا خ  ی کرد که قدم

 ..نشده بودند دنمی...آن ها هنوز متوجه د نمیب

دستور - فقط  گ  شما  سر  سویبده  ...اوامرتون  اجرا   عیخانم 

 .... شهیم

 ی حت  شی کرد ..حُرم داغ نفس ها  رمی هم از پشت سر غافلگ  باز

م را  صورتم  هم  پشت  سر  یاز  از  تر  ..داغ  و    ی سوزاند  قبل 

گذاشتم   یاش م  ی ماریبه حساب ب  دیبود ..با  شی سوزنده تر از پ 

آتش گرفتَنَم....نشد برگردم   نینداشت ا  ی گری د  لیو گرنه دل

نشا  یحرارت  دم یترس  دی..شا قلبم  از  داشت  گرفت   یم  تکه 

درگ  هم  را  او  ا  دمیکند...شا  ر ی،تمامِ  به  برزو   نجای آمدن 

 ....ام کرده بود یاحساسات

 [15.05.21 06:54] 
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 ۱۸۶_پارت#

  خ ی م ی ،به سمتم اشاره زد ..تازه توانستم پاها د یتا مرا د استاد

 ن یمز  یرا تکان دهم ..صورت برزو به تبسم آرام  نمیشده به زم

 ....کرد یبود که دلم را گرم م

   ؟ی جان ،چرا زودتر منو با برادرت آشنا نکرد سویخوب گ-

  د ی نچرخ  ی کلمه ا  چیخوشحال بودم که زبانم به گفتن ه   آنقدر

تنه ام را چرخاندم و به مجد نگاه کردم ..عقب    مین  ی..تنها کم

 ی کرد..لبخند کوچک  یم  مانیتماشا  نهیما و دست به س  تر از

زدم و سرم را تکان دادم و او هم متقابال به همان شکل جوابم 

نا آرامش بود   ی ها  لکپشت پ  ی زی تفاوت که چ  نیرا داد ،با ا

نم  درکش  ا  یکه  تمام  ...در  م  یکسالی  نیکردم    یکه 

،م ا  یشناختمش  باشد و در  نقدریتوانست  کرد؟   یم  غیآرام 

ا سرکش  نیچرا؟  برزو    یهمه  ؟  داشت  معنا    ی سر  کیچه 

 ...د یتعارفات تکه پاره کرد و رو به دکتر پرس
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   نمتون؟یتونم بب  یم یدوباره ک-

شانه    ی به رو  یمشتاق شده بود؟ استاد دست   نقدریا  ی عنی  ایخدا

 ..دیاش کش

  ک یدا به مدت  از فر   ،ی ریمتعلق به خودته ....خانم قد  نجایا -

...آخر وقت تر باشه دینوبت بذار  میفه  ی آقا  ی هفته ،هر روز برا

 .... م یبا هم حرف بزن شتریب میخوا ی،بهتره چون م

  ی ..انگار رو  دمیگنج  یاز اندازه در پوستم نم  شی ب  یخوشحال  از

م  پرواز  ها  ا  یابر  ..از  خوشم   استیس  نی کردم  چقدر  دکتر 

د  واقع  و    گریآمد..در  نداد  ها  ک یامانش  خواست   ییجور 

رو  ایدن  یی.گوکند.   بندَشیپا  یم  یخوش  ی پاشنه    ی داشت 

 نبرزو تمام آ"مجد که گفت    ی..هر چند، آن جمله    دیچرخ

 نیاکرده بود..  رمی درگ  "خورده،  ییقابلمه آش را به تنها  کی

....تمام دیرس  یبه نظر م  دیتوانست نشانه باشد؟ بع  یم  یعنی

مثبتم را به طوبا و همسرش انتقال دادم ..او از    ی و انرژ  یخوش

م  شهیهم به سر همسرش  و سر  بود  تر  گذاشت   یسر حال 
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ها  اصرار  وجود  با  هم  به    ی ..مجد  ،که  و   خانهبرزو  برگردد 

در بحث شرکت    ضیو کج دار و مر  رفتیاستراحت کند؛ نپذ

  ن یدر ع   شیجمله ها  یزد ....گاه  یکرد و با طوبا حرف م  یم

به   قیمفهوم عم  ک یاز    یسادگ برخوردار بود که آدم را هم 

داشت..ظاهرا عالقه به درس و   یوا م  نیتعجب و هم به تحس

 ...کرد یم دایرشته داشت در وجودش نمود پ نیا

 [16.05.21 06:55] 

 ۱۸۷_پارت#

نشسته   بعد ما  منتظر  سالن  در  که  برزو  ،با  کارم  اتمام  از 

ماش شد  نی بود،سوار  امیمجد  خودش    نی..با  برزو  که  تفاوت 

صندل   ی رانندگ خواست  من  از  مجد  و  بنش  یکرد   نمی جلو 

از    یلیاستراحت عقب رفت..هنوز خ  ی ..خودش هم به بهانه  

 که برزو شروع کرد  نق زدن به جانَش  میرا نرفته بود  ریمس

.... 
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و استراحت کن...حاال   این  رونی چقدر بهت گفتم امروز و هم ب-

 ... هات شروع شده ر،سرفهی بگ لیتحو

 ...زد یم یگفت...سرفه ها هنوز خشک و عفون یم راست

 ...داداش..خوبم ستین ی طور-

 ...دی جلو نگاهش کرد و با باال آوردن دستش توپ ی  نهیآ از

خوب- کاسه  یاره  شده  معلومه...چشات  خون..اگه   ی ..کامال 

  ؟یچ ی دوباره امشب تب کرد

خودش که   ی افتاد به جمله    ادمیحالش بد بود؟    نقدریا  یعنی

شدم"گفت   زنده  بعد  و  بودم  مُرده  م"من  خواست    ی.دلم 

بب و  شکل  نمیبرگردم  ا   یچه  برزو  که  و   ی عصب  نقدریشده 

 .. ا نداشتماز ترس و خجالت ،جرعتش ر یناراحت است ول 

 م،یخانم و که رسوند  سویآمپول ها رو آوردم ..نگران نباش...گ-

 ... زنم  یسر راه م
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ا  برزو   ی به خاطر آورده باشد..دستش را رو   ی زیچ  نکه یمثل 

 .. گذاشت و گفت میپا

پروژه است    ه،یدونم کار عمل   ینم   نی...فردا واسه اسویگ  یراست-

  نا ی..س  میر  یم  ی دنبالت و هر جا خواست  ام ی...خودم م  ی ،هر چ

 ....ادیب رونیها ب  ی زود نیاجازه نداره به ا گهید

 ..جا به جا شد  شی دخالت کرد و در جا مجد

 .... باشم دیاصال حرفشم نزن برزو...من خودم با-

 ....که گفتم ..اعتراض هم نکن نیهم-

رس  گرید خانه  در  ادامه    ده یبه  نتوانستم  و  صحبت    ی بود 

برا  شانیها گفت  ...برزو  بشنوم  منتظرش    ی را  ساعت هشت 

 ... باشم و رفت

جمع شد و پکر    میکه لب ها  گرید  زیچ  ایخاطر عادت بود و    به

نبود...حت  ی برا  لشیشدم...دل واضح  تا آخر شب   یخودم هم 

را هم نداشتم ..او هم که از   ایصحبت کردن با رو   ی حوصله  
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  ی نشد و با گوش   چمی پا پ  ادیمحسن ناراحت و دلخور بود،ز  رفتن

م ور  مشخص   یاش  ساعت  سر  ...صبح  و   دمش  داریب  یرفت 

قبل بهتر بود و آفتاب    ی صبحانه خوردم ...هوا نسبت به روز ها

پا را وسط سالن م  ی ز یی کم جان  ..مانتو  ی،نورش   ی انداخت 

قبل کردم و به خاطر    ی روز ها  ی پالتو  نیگزیام را جا  یبافت آب

باز جذابش ،مقنعه ام را به داخل هول دادم ..هنوز تا    ی   قهی

..برا داشتم  فرصت  برزو  در   یقصد کردم کم  نیهم  ی آمدن 

خور   اطیح اکس  ی هوا  و  ب  زی تم  ژنی کنم  را    ی ایر  یو  امروز 

 ...ام سازم هیمهمان ر

 [16.05.21 06:55] 

 ۱۸۸_پارت#

شن  به تصور    نی ماش  ی صدا  دنیمحض  به  کردنش،  توقف  و 

آمدم و در همان نگاه اول با   رونیبرزو آمده،تند و فرز ب  نکهیا

زد..خنده    دنید گوشه    ی مجد خشکم  من   ی کج  به  لبش 

 دن ید  ی کرده برا  یشده ام و حاال فکر م  عیضا  یفهماند حساب
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ا ..پ  نقدریاو  داشتم  سرخوش  ادهیعجله  با  و  سالم   یشد 

بهتر بود. با   ی..کمداد...ظاهرا حالش  و  بر خودم مسلط شدم 

 ....رسا جوابش را دادم  ییصدا

  ....؟ادیمگه قرار نبود،برزو ب -

تا پا  زیرا ر  شیچشم ها  دیترد  با را    میکرد و موشکافانه سر 

 ..ستینگر

 ....من اومدم یاالن ناراحت-

شدم   یزدم و همان طور که سوار م  یتفاوت  یاز سر ب  ی پوزخند

 ..زمزمه کردم 

 .... کنه ینم یواسه من فرق-

 ی نم  یبود ول  ییدانست در دلم چه غوغا  یچند فقط خدا م  هر

ه  به  رو  چی خواستم  ب  ی وجه  و اورمیخودم  شد  سوار  هم  ..او 

 .... کمربندش را بست
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بلوار    ی طرف ها  ی نیامام خم  مارستان یب  میر  یامروز اول م-

 یروزبه سمت کارگر جنوب  مارستانیب  میر  یکشاورز..بعدش م

... 

تکان دادم ..او هم    دییتا  ی را ندادم و فقط سَر به معنا  جوابش

  ن یح   نیاش ادامه داد...در هم  ی نگفت و به رانندگ  ی زیچ   گرید

بار بود   ی چند  معلوم  حرکاتش  از  که  خورد  زنگ  همراهش 

دانم بعد از بار    یقصد جواب دادن ندارد ...نم  یکالفه شده ول

نگاهم کند   نکهی را سمتم گرفت و بدون ا  یبود که گوش  چندم

 ...لب زد 

 ...اگه ممکنه کامال خاموشش کن..حوصله اشو ندارم -

نداشتم که    نیهم به ا   ی که گفته بود را انجام دادم..کار  ی کار

گوش نکرد...گذاشتن  خاموش  را  آن  خودش  رو  یچرا   ی به 

 ..سوالش دنیکنسول، هم زمان شد با پرس

  ومد؟ی چرا برزو ن یبپرس ی خوا ینم-
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از مرتب بودنش جمع   الم یکه خ  دم یبه مقنعه ام کش   یدست

 ...شود

 ....داده که بخوابه حیحالتون بهتره...ترج دهیالبد د-

 ی زد که پشت بندش چند تا سرفه    ی بلند  ی قهقهه    چنان

 ...مکرر داشت 

....فقط دیدنده ا  ه یهم لجباز و    ن ینه اتفاقا..خواهر و برادر ع-

کنم ..برزو   میتنظ  ازدهیساعت    ی شو ،رو  یتونستم آالرم گوش

..البته  ستمیمن ن نهیب یبشه ..م داریب یهم خوش خواب ،وقت

 ....گذاشتما ادداشتی هیواسش 

اخم به سمتش برگشتم که سبب شد خنده اش را جمع   با

 ....کند

ا- خاطر  به  فقط  کن  نر   نکهیباور  و   نیا  ،ی تنها  کار 

   ؟ی کردم..ناراحت شد
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را به سمت پنجره برگرداندم...خجالت    میرا ندادم و رو  جوابش

مربوط به خودش را  ی خودم ، صفت ها ی ..جلودیکش ینمهم

اگر من لجبازم   می شد بگو  یکه نم  فیداد...ح  یبه من نسبت م 

شود    ی م  دای پ  ای دن  ن ینادرِت در ا  ی لنگه    ؟ی،پس تو چه هست

از   خواستم  یمورد بود...م  کی  ن یفقط هم  اصال ؟ حاال کاش

اخالق بگو  یصفات  م  میاش  فردا طول  ...هر  دیکش  یتا صبح 

تر بارز  م  ن یهم  نشیچند  حساب  به  بودنش  مغرور  و   یقُد 

 ...آمد

  ؟ی ..از دستم دلخور نی...من و ببسویگ -

قدرت  من ب  یاگر  اول  یداشتم  م  ی کار   ن یشک  کردم   یکه 

 سو ی که مدام گ  یچ  یعنیآدم بود...  نیانداختن اسمم از دهن ا

بم   ی صدا  نیلحن..آن هم با ا  نی گفت.. آن هم با ا  ی...مسوی،گ

  یبزنم ...هر چه م  یتوانستم حرف  یروز ها....نم  نیا  ی گرفته  

نص را  برابرش  دو  م  یم   بمی گفتم  تمام   مکرد   یکرد...حس 

که   نیبه ا  ینفر رو شده..ربط  کی   نیهم  شیوجودم پ  تیماه
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تمام مغزم سف  ی م  ی روانشناس برابرش  ،نداشت...در    دی خواند 

با  یاز من سر م  یشد و حرکت  یم تا چند روز به   دیزد که 

طرف   ای خواست تمام دن  ینشستم...دلم م  یسرزنش خودم م

  ن ی جز هم   نم،ی مقابلم باشند و با آن ها به گفتگو و مکالمه بنش

دانم   ی؛نم  ندازدی سمتم ب  ینگاه  میبود ن  ینفر ..فقط کاف  کی

کردم و هر چه کلمه و واژه بلد   یرا گم م  میچرا دست و پا

 ....خوب نبود..اصال خوب نبود  نیکرد...ا  یبودم،از مغزم فرار م

 [17.05.21 07:16] 

 ۱۸۹_پارت#

اتاق به آن اتاق    ن یاز ا  مارستانی ظهر،در بخش مورد نظر ب  تا

افراد    نیا  دنیو تهوع شده بودم .د   جهی دچار سرگ  گری.د  میبود

کرد و از خود   یم   شی خبر ،دلم را ر  یمظلوم و از همه جا ب

ساله   ستی دختر ب  ی از همه دلم برا  شتریساخت...ب  یم  خودمیب

در درس    مرکزکباب شد که مشکل روز اولش فقط عدم ت   ی ا

دارو ها و دوز    ی از اندازه    شیب  زیبه خاطر تجو  یبود.ول  شیها
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برا  ییباال به نوع  ش یکه پزشک  به    ادیاعت  ینوشته بود، االن 

آن ها   ی از اندازه    شی داشت ...هر چند عوارض ب  شی قرص ها

شده    یافسردگ  تیشدنش و در نها  ی و منزو  ی ر ی باعث گوشه گ

م  ی بود...طور سال  چهار  کرده    ی بستر  نجایاشد    یکه  اش 

مبودن پرستارش  و  هم    ید  اش  ،خانواده  دوم  سال  از  گفت 

هر کدام را    طیکردند...عالئم و شرا  شیَرا زدند و رها  دشیق

شد چند سوال کوتاه هم    یکردم و اگر م  ادداشتیتک تک  

  ی و حال و هوا   ایدر دن  تشانیوجود اکثر   نی..با ا  دمیپرس  یم

  ها کجا بود؟ نیاز ا رکردند...مظلوم ت ی م ری س ی گرید

خواست   ساعت مجد  که  بود  گذشته  ظهر  از  بعد  دو  از 

لحظه   کی  یحت  گریچون د  رفتمیپذ  لی...با کمال ممیبرگرد

  یساعت بعدش جلو  میفضا را تاب آورد...ن  نینشد ا  یهم نم

را خاموش کرد و    نینگه داشت و بدون حرف ماش  یرستوران

پ  ادهیپ همان  نم  یشانیشد...با  که  هَم  کجا    یدر  از  دانستم 
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م باز    ینشات  را  من  سمت  در  و  آمد  سمتم  به  گرفت 

 ....نگاهش کردم یکرد...سوال

ندار- ا  ی انتظار  تو  شب  نه  ساعت  تا  گرسنه   ن یکه  شهر 

 .... میر  یو بعد م میخور یشو..ناهار م  ادهیپ  م؟یبچرخ

 ... داد یزهر مار م ی از تلخ بودن، گذشته بود، مزه  دهانم

 ... مونم یجا منتظرتون م   نیندارم..هم  لی ممنون ..من م-

 .. دمیسقف کوباند که از جا پر  ی دستش را محکم به رو کف

 ی شو تا شب ضعف م  ادهیآره از رنگ و روت کامال مشخصه..پ-

جواب پس    ی رو دستم ...اونوقت اصال حوصله    یافت  ی،م  یکن

 ... دادن به خان داداشت و ندارم

  ی دانم چه شده بود که باز، داشت تلخ و گزنده حرف م  ینم

شد  یم شتریاش هر لحظه ب یشان ی زد..اخم و خط و خطوط پ

نم ا  یو  اخالق  نیدانستم  م  یبد  سرچشمه  کجا   ی از 

اراده    نکهیگرفت..ا و  خواست  برا  ی تماما    تیاهم   ش یبرزو 
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هر از چند دفعه متوجه    دیانگار با  یکرد ول  یداشت ،ناراحتم م

اول    ی مجد مغرور و خودخواه روز ها  نایهمان س  نیم اشد  یم

حرف پشت سَرش وارد سالن رستوران شدم ..فکر    یاست ..ب

  یرا م  شی قسمت ها  ی آمده بود که همه    نجای کنم قبال هم ا

 ....شناخت

سرو  ی انتها- چپ  ،دست  من هیبهداشت  سیسالن  تا  ..برو 

 م یر  یبه دست و صورتت بزن ..بعدش م  ی،آب  دمیسفارش م

 ....باال ی طبقه 

کودک پنج    کی بلد بود دستور بدهد و حکم کند..انگار با    فقط

ب با  و  کردم  کج  را  است...راهم   ش ی تنها  یمحل  ی ساله طرف 

صورتم کردم تا بلکه    ی گذاشتم....چند مشت آب سرد را روانه  

رفتار نا   نیم اها را و ه  ماریامروز را فراموش کنم ..هم تمام ب

  دم ی،فهم  دمید  نه یبا دقت خودم را در آ  یمناسب مجد را ...وقت

 میشده و مردمک ها  واریگچ د  ه یو صورتم شب  د یگو  یراست م

و   دم یو پشت سر هم کش   قی..چند نفس عم  د یلرز  یهنوز م
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 نکه یبود.بدون ا  ستادهیمنتظرم ا  هیاول  ی خارج شدم ..همان جا

پشت کمرم گرفت و از    یشیدستش به من بخورد، آن را نما

 نی ...دنج تر  میباال رفت  لنسا  ی گوشه    یسنگ  ی همان پله ها

برگز  ی جا را  برا  یصندل  کی و    دیممکن   رونیب  میرا 

سدیکش به  دست  هم  و  نهی...خودش  نشست  پامقابلم   ی با 

رو ..ز  نیزم   ی چپش  گرفت  مشک  ریضرب  چشمان  و   یبار 

دانستم چرا    یدر حال ذوب شدن بودم و نم   بای اش تقر  یوحش

کند...اخم و   یو پر خشمش مواخذه ام م  یبا آن نگاه طوفان

گمان   یشد؟ نقطه ضعفم را ب  یهمه وحشتناک م   نیتَخم هم ا

نم  دهیفهم دست  باز  و  کردنم  سکته  مرز  تا  االن  که    ی بود 

   د؟یکش

از   گارسون بعد  و  آورد  را  ها  نوشابه  و  دسر  و  ساالد  ابتدا 

نوشابه   اتیاز محتو  یاز ما دور شد...کم  زیم  ی به رو   دنشانیچ

 ....دی توپ  تیو به سمتم هول داد و با عصبان  ختی ر  وانیرا در ل

 .....بخور-
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را قورت دادم تا محکم جلوه   می گلو  ی آب تلخ و بدمزه    همان

خاط به  هنوز  بود  خوب  باقکنم..حاال   ی   ماندهیر 

ترساند   یآدم را م  نقدریگرفته بود و ا  شی،صدایسرماخوردگ

 .... و گرنه معلوم نبود

 ....گم بخور ی..م ستمیمگه با تو ن-

  ی را در کف دستم فرو کردم تا مقاومتم نشکند ول  میها  ناخن

 ن ی آمد، اتفاق افتاد و اول  یم  شی پ  دیشده بود و آنچه نبا  رید

روزها مدام    نی...لعنت به من که ادیاشکم فرو چک  ی قطره ها

دادم که فقط نگاه کردنش    ینشان م  فی در برابرش عاجز و ضع

 ی هر کار ارینشاند و اخت یطور ترس و دلهره را در دلم م نیا

و چشمان   ی نگاه جد  ریطور ز  ن یکرد..چرا ا  یرا از من سلب م 

ه هم شدم؟ حالم از خودم و ضعفم ب  یپر از جذبه اش هول م

گرفت   ی ام جا  ی کنار   یصندل  ی و رو   دیکش  ی خورد....پوف بلند

ا ...از    ی عدد دستمال کاغذ  کی بار    نیو  دراز کرد  به سمتم 
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باز آن حال بد من    یول  دکاسته شده بو  شیحجم خشم صدا

 ..بود یخودش باق  ی سر جا یو آن خط اخم لعنت

  داره ؟  هیگم نوشابه بخور ،گر یم -

 [17.05.21 07:16] 

 ۱۹۰_پارت#

گفتن و زور   یمدل  نی،ا  میبزنم و بگو  ادیخواست فر  یم  دلم

دارد ..داد بکِشم در سَرش که با چه حق و   هی گر  تیها  ییگو

 ی کند...رو  ینشسته و اخم و تشر نثارم م  میروبه رو   یجرعت

برا  شی چشم ها  یچه حساب ،در   یو درشت م  زی ر  میرا  کند 

 رض قصد و غ  ی از رو   میدان  یکه هم خودش و هم من م  یحال

 ی من را بترسان  نکهی...اگرید  یخواست  یرا م  نیهم  میاست..بگو

زبان به کام گرفتم   ی..ولی و پوچ و البته که موفق شد  چیه  ی برا

  ی انداختم ..خودم هم نم  نییشد پا   یو سرم را تا آنجا که م

ا از   ظش یعطر غل   ی بو  نی دانستم چه مرگم شده..چرا  دست 
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کرد؟ چرا   یم  سخمداشت ؟چرا مَ  یام بر نم  ییایسر من و بو

  الل شده بودم؟

م  ی...خواهش مسویگ- نگاه کن...خواهش  و  کنم   یکنم من 

 ...ازت

همان   ی کرد...کاش هم چنان رو  یکرد و کاش نم  یم  خواهش

توانستم در    یکرد تا من م  یم  یستادگ یموضع طلبکارانه اش ا

و خودم را از دستش نجات دهم    رمیبگ  یقاطع  میلحظه تصم 

،م نداشتم  م  ی..شک  و  برزخ    یشد  آن  از  را  توانستم خودم 

آهستگ با  را  ...سَرم  دهم  باال    ینجات  تر  تمام  چه  هر 

بود و باز خودش را به سمتم    ک ینزد  یلی..فاصله امان خردمآو

رار داشت ..در  ق   زیم  ی رو  ی ور  ک یکرد..دست و بدنش    لیمتما

مزخرف از ذهنم گذشت چقدر چشمان دُرُشتش   طیآن شرا

بودم ..مگر چشم و ابرو   دهیدقت ند  نیاست! تا حاال به ا  یمشک

  کیداشت    یشد؟ اصال چه لزوم   یخالص م  اه ی س  نقدریهم ا
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  ب یآن بر خودم نه  کیداشته باشد؟    ییچشم ها  ن یمرد چن

 ....دم یزدم و خدا را در دل به استمداد طلب

 نی ...عَه...نکن ا  یکن   یم  هیگر  ی ...باز که دار   نی...منو ببسویگ-

م  ی طور معذرت  اصال....منِ   ی...من  کردم  غلط  ...من  خوام 

تا حالت    ی بخور  نیریش  یلیخ  ز یچ  هیخواستم    یاحمق فقط م

...از   ستی..دست خودم ن  دمی...نفهمدی...گند زدم ..ببخشادیجا ب

 ه ی،حالت بد شد و به گر  ه دختر  نیاز حال ا  مارستانیتو ب  یوقت

...منِ خَر هنوز،   ی خودیشدم ب  یشدم..عصبان  وونهی، د  ی افتاد

نفهم رو  تو  منظور  د یببخش   سوی...گ  دم یاحساسات    ی به خدا 

 ... نداشتم

از تک   دیفهم ینم  یداد ،ول یو پشت سر هم ادامه م  ز یر کی

ب کلماتش  م   هیگر  شتری تک  م  رد یگ  یام  خواست    ی؟...دلم 

 یوضع نجاتم م  نیگرفت و از ا  یآمد و دستم را م  یم  یکس

م بلند  داشتم  انتها   یداد...دوست  تا  و   یم  ابانیخ  ی شُدم 

کس دمیدو م   ی..چرا  را  برزو  که  ...حاال  چ  ینبود؟   را خواستم 
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 ی ..من سع  میشد؟ با آمدن غذا به خودمان آمد  ینم  شی دایپ

را خفه کنم و او تالش داشت با    جای ب  ی اشک ها    نیکردم ا

و گردنش خودش را آرام   شیموها  انیمُدام، م  دنیدست کش

اشتها هم  اولش  ..از  شده    ییکند  هم  بدتر  حاال  و  نداشتم 

ول  یبود..ماه داشتم  ..دوست  بود  داده    غ ی تانگار    یسفارش 

جا داده بودند ..خودش   میگلو  ان یزودتر خودشان را م  شیها

   د،ینبود بگو  یکرد...کس   یم  ی بود و فقط با آن باز  لیم  یهم ب

،ال اقل خودت    ی که گرفت  ی ریحالَش  را بگ   یخواست  یفقط م

ا به    زی م  نیاز  و  پُر کرد  را  قاشقم  بار  بخور...  چند  رنگارنگ 

که به   گوشیباز  ی ها  چهدختر ب  نیدستم داد..شده بودم از ا

دادند...حَقش بود، محکم    ی، غذا به خوردشان مزور ناز و ادا  

 ی نم  یآن است ..ول  ی و هر چه رو  ز یقاشق و م   ری ز  دم یکش  یم

ا که  ..حاال  م  نیکردم  بود،  شده  کنم    ی طور  چکار  دانستم 

آمد؟   یمن سوسه م  ی آوردم ..برا  یدل را در م  نی..امشب پدر ا

ب  یآدَمش م تا   ستین  یرد شدن  میخط قرمز ها  فهمدکردم 
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بود...با  تی...موقع کرده  فراموش  ظاهرا  را  تا صبح   دیخودش 

کردم    یم  ی ادآوریفراموش شده اش را    ی ها  ز یچ  یلیفردا خ

  ....میشو ییهوا دیآورد من و خودش، نبا یبه خاطر م دی...با

 [18.05.21 07:05] 

 ۱۹۱_پارت#

را حساب کرد    زی از آنچه که بشود فکرش را کرد،پول م  زودتر

صورتش    ی ..دائما با دست رومی شد  نیسوار ماش  ریالس   عیو سر

داد..خودم    یاش را به عقب هول م  چارهی ب  ی و موها  د یکش  یم

 ...هم بهتر از او نبودم

 ی من نمازمو بخونم ...م  د،تایمسجد نگه دار  هیاگه امکان داره  -

 .. ترسم قضا بشه

 د ی طول کش  ی ا  قه ینگفت ..فکر کنم ده دق  ی زیکرد و چ   سکوت

جا د   ییکه  مس را  همان  داشت...معطل   دایپ   ریر  نگه  و  کرد 

بودم که    ی ا  دهی ند  رونیب  ی...انگار زنداندمیپر  رونی نکردم و ب
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شد    ینماز خواندن باعث م  نی قیسال ها در اسارت بوده..به  

در س  نیا تالطم  پر  بگ   نهی قلب  آرام  تر   و ال  ردیام  آرام  اقل 

از حد معمول در مسجد ماندم ..مطمئنا مجد هم   شیبزند..ب

داشت ..پا را فراتر گذاشته بود...خودش   اجیخلوت احت  نیبه ا

نفس    ی   ماندهیگذاشتم، باق   رونی دانست ؟ پا که از مسجد ب  یم

پارک شده    نیدادم و به سمت ماش   رونیحبس شده ام را ب

د محض  ...به  رفتم  م  جا  گاریس  دنم یاش  کرده   ان یخوش 

انداخت و با نوک کفش فشارش داد..با      نیزم  ی نش را رو انگشتا

هم ظاهرا سر جنگ داشت ...تا زمان رفتن    لتریف  ی ته مانده  

  ی حرف اضافه ا  گریموقع کار ، د  یو حت  ی بعد  مارستانیبه ب

هم  حول  جمالتش  تمام  و  نکرد  و    نیبازگو  درس  و  پروژه 

که شب هنگام من    یزمان  یدانشگاه بود،آن هم به ضرورت...حت

 ی معمول  یخداحافظ  کیکرد ..باز هم جز    ادهیرا کنار خانه پ

ا  دمیفهم  ی...نمدمینشن  ی زیچ   نیغمگ  یول   ر یی تغ  نیاالن 

  ناراحت؟ ایکند  یاش خوشحالم م ی برخورد ناگهان



723 

 

مدل سفت و سخت کوش و   کیشده بود اصال..  ی گرید  مدل

 ازده یت  از اندازه مودب ...کارش شده بود،هر شب ساع  شیب

 نکهیرا متذکر شدن...ا  مارستانیب  ی فرستادن و قرار بعد  امیپ

را   ش یَدفعه ا  کی و    یناگهان  ی خشم ها   ی کرد جلو  یم  یسع

  ی جلواز    قهیچند دق  ی به اندازه    نکهیا  یخوب بود...ول  ردیبگ

کرد، اصال   یدود م  گاریپشت س  گاریشد و س  یمحو م  دمید

 مارستان یب  ی غبار گرفته    ی خوب نبود..بارها از پشت پنجره ها

را م   رهیخ  رهی ها خ  ضیبودمَش...مر  دهید و    ستندینگر  یمن 

 ،یرود و دو دست  یکه کالفه راه م  ی دوختم به مرد  یمن نگاه م

  گار یرا سر س  مشتمام خش  ایافتد و    یم  شیبه جان موها  ای

از کجا   قیدانستم دق  یکه نم  یکند...خشم  یم   یخال  شیها

باز    روزیخشم فرو داده و فرو خورده.... د  کی...ردیگ  ینشات م

  ک یساله منقلب شدم..  ی و خورده ا  ست یمرد ب  ک ی  دنیهم با د

م نگاهم  غضب  با  که  افتاد  مجد  صورت  به  نگاهم   یآن 

ب  ی کرد..جور ..به   میچشم ها  چارهیکه  ،در جا خشک شدند 
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  ی د که باز به قول خودش خراب کرده که فور نظرم متوجه ش 

ب اتاق  دق  رونی از  و  با    ی ا  قهیرفت  آبم   کیبعد    وه یپاکت 

زد،    ی برگشت...جور ها"دیببخش"لب  حفره  مجدد،    ی که 

بار ،بازهم پناه برده بود به    نیگذاشت...ا  ی چشمم سر ناسازگار

 ... و راه رفتن  گاریو س اطیهمان ح

بود که برزو مرتبا به جلسات    نیروزها، ا  نیقسمت ا  نیبهتر

تر از قبل نشان    ی و استاد هر روز، راض  دیرس  ی مشاوره اش م

  ی گرفته بودم،با مجد جد میبه بعد تصم ییجا  کیداد..از  یم

دو شب    ن یاز هم  دیتند تر از قبل برخورد کنم ...شا  ی تر و حت

کرده بودم    یاتمام حجت حساب  کیکه با خودم و دلم    شیپ

را   شی رزها را نشانش داده بودم و گفته بودم نه خودش پا..م

گل پ  مشیاز  ،مجد  دهد  اجازه  نه  و  کند  تر    ی رو  شی دراز 

رفتن ها و بودن   نیا  م یدانست  ی ..هر دو م  میکند..بچه که نبود

رساند...عادت    ی م  کی بار  ی ،دارد کار را به جاها  ی هر روز  ی ها

...ا به گمانم  نم  نیبود  تقص  یبار  تمام  او    ر یشد  را گردن  ها 
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رفتم ...از آن شب، جواب    یانداخت..خودم هم داشتم خطا م

..متوجه عوض شدن   انیدر م  یکیشده بود،  شی تمام سوال ها

  ی عالمت سوال بزرگ نگاهم م  کیبا    یحالم شده بود و گاه

آدم محتاطانه برخورد   ن یا اب  دیداد که با   یکرد..تجربه نشان م

 .. کنم

 [18.05.21 07:05] 

 ۱۹۲_پارت#

بد اخالق    نقدریهم شده بود...ا  لوفریو ن  ایرو  بی نص   میها  ترکش 

در آمده بود..از صبح تا شب    شانیو زود رنج شده بودم که صدا

فکر باطل و    چی گذاشتم ه  یکارم شده بود،درس و درس...نم

خواست حرف    ی..مجد تا مردیگ   شی راه ذهنم را پ  ییمحتوا  یب

پروژه و    سمتکشاندم    یصحبت را م  ریبزند،مس  ی متفرقه ا

داشتم و در حال حاضر، زمان   ی ...من هدف واالترمارستانیب

پر  ی برا  یمناسب احوال  و  روال   شانیحال  طبق  نبود...امروز 

سالم دکتر  با  ها  داشت  یدوشنبه  اتمام   میکالس  از  ...بعد 
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  ه یبه سمتش رفتم و گزارش اول   دیو گفتن خسته نباشدرسش  

و همانگونه که با   نداختگذرا به آن ا  یرا نشانش دادم ...نگاه

 ...،لب زد دید یچشم مطالب را م

  مجد چطوره؟ ی با آقا  ی همکار-

مغز و فکرم نچرخد، باز هم   انیاسم م   نیخواستم ا  ی چه م  هر 

 ..ی ادآوری ی آمد برا یم  شیپ ی بهانه ا

  چطور مگه استاد؟-

 ..نگاهم کرد  میرا برداشت و مستق نکشیع

  ا ی کنه    یم  ی موارد با شما همکار  ی خواستم بدونم در همه  -

 .....پروژه بر دوش خودته ی نه ..تموم زحمت ها

 ...جواب دادم صادقانه

و   مارستانیب  ی استاد...کامال هماهنگند...تموم جلسه ها   ریخ-

کنن که من به    یمطرح م  یمسائل  یو اتفاقا گاه  میبا هم رفت
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و   میشه گفت تموم هست  یم  بایذهنم خطور هم نکرده ..تقر

 ... مونده یباق مارستانیفقط دو تا ب

 ی تشکر به سمتم دراز کرد و به گرم  ی را به نشانه    دستش 

 ...فشرد

به فکرت   شونی از ا  ی باز هم اگه نکته ا  ی..ول  زمیممنون عز-

 ...ی بذار ارم یدر اخت  شمیمخوشحال  د،یرس

 ....چشم ..حتما-

ن  از همراه  به  تا  شدم  خارج  رو  لوفر یکالس  خانه   ا یو  به 

در    اد،ی..به احتمال زدمشانی...اطراف را نگاه کردم و ندمیبرگرد

بودند...برا  نگی پارک مانده  حد   شیب  نکهیا  ی منتظرم  از 

که صبح    ییجا  یمعطلشان نکنم ،با عجله خودم را رساندم ول

ام را در    یگوشبود..  ی را پارک کرده بود،خال  نشیماش  لوفری،ن

 ... رمیآوردم که شماره اش را بگ

 .....زنگ نزن....دوستات رفتن-
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سرم    نیا  ی آشنا   ی ادیز  ی صدا  دنیشن  با پشت  به  روزها 

را خ از سوالم  پر  و  منتظر  ..نگاه  و   ی لیبرگشتم  نکرد  معطل 

 ...ادامه داد 

....بهشون گفتم قراره با هم سویراستش..من باهات کار دارم گ -

 ...،منتظرت نمونن میبر ییجا

ا  نیخشمگ تا کلمه  باز کردم  م   ی دهان   انینثارش کنم که 

 ....دی حرفم پر

 ......یلیشما خ-

خوام به خودت    یمهمه ...اول م  یلیکنم ازت..خ  ی خواهش م-

 .....بگم و بعد برزو

  یحرف  ی به دلم انداخت ..نکند دکتر  ینام برزو هراس  دنیشن

 ....زده باشد

  شده مگه؟ شیافتاده واسه برزو؟ طور یچه اتفاق-

 ....دستش را باال آورد کالفه
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جلسه  - سر  خوبه....االنم  حالش  ...اون  بابا  با   ی نه  مشاورش 

رو بگم که اول به تو و بعد  به  ییزهایچ  دیمن با  یاستاده...ول

 ....شهیاون مربوط م

نه    ا یزد ..اصال شک داشتم بزند    یداشت درون دهانم م  قلبم

توانست به من و برادرم مربوط    یبود که م  ی...چه حرف مهم 

  یطور رنگ از رخش پرانده بود....االن نم نیکه ا یباشد...حرف

که قرار بود بشنوم ،باشم    ی نگران خودم و جمله ا  دیستم بادان

نگاه مشوش و به هم  ونگران صورت  ی به طرز احمقانه ا  ایو 

  مجد....؟ ی  خته یر

 [19.05.21 08:22] 

 ۱۹۳_پارت#

پر از    یرا باز کرد و با دست بفرما زد...ناچار با ذهن  نیماش  در

 ی بد م  ی سمت از خبر ها  کیهمهمه که هر کدام من را به  

تا به کافه   میبود..اگر بگو  ییکشاند، سوار شدم...در دلم غوغا

هزار بار مُردم و زنده شدم،دروغ نگفتم ..او هم که    م،یدیرس  ی ا
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 ک یفقط    میسوال ها  ابسکوت گرفته بود و در جو  ی روزه  

 ....گفت یجمله م

 ...دم یم حی،توض میبذار برس-

دوست    اریمدل سبک ها بس  نی بود..از ا  ییدنج و با صفا  ی   کافه

به    نجایا  دیرس  یداشتم ..با کافه دار هم آشنا بود و به نظر م

مدل   کیشود..تمام کارکنانش با    یپاتوقش محسوب م  ینوع

داشت با احترام سالم و احوال    یجالب  بی لباس خاص که ترک

 ی ..خصوصا پسردندخوان  یکردند و اتفاقا با نام او را م  یپرس

ما را ساسان   ی ها  هیدر  او  نظرم  به  که  سال خودش  و  سن 

چ گوشش  در  اشاره   ی زی خواند،  من  به  کردم  و حس  گفت 

زد....حاال احساس معذب بودن هم ،کنار ترس و دلشوره جا 

 ...م ،همان جمله را تکرار کرداو ه ی خوش کرده بود...برا

 ....دمیم حیبعدا توض-
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پنج بعد از ظهر بود و خوشبختانه فقط دو    ی ساعت ها   حدود

 ی پاپ عاشقانه ا  ی قینشسته بود...موس  یها کس  زیسه تا از م

 ی کرد و اگر درست حدس زده باشم، بو  یم  فی ،فضا را تلط

شد    یها سبب نم  نیکدام از ا  چیه  یآمد...ول  یم  ی عود هند

م  رخت  انگار  دلم  شود..در  کاسته  اضطرابم  شدت    ی از 

مستندشُ نگاه  که  طرف  هر  از  بد  به   ی..افکار  ،داشت  کردم 

کرد....مجد   یلِهَم م  شی گام ها  ریآورد و ز  یسمتم هجوم م 

از تک تک حرکاتش    یاز من نداشت...کالفگ  ی هم دست کم

 ینفسش را فوت م  م،دائمایکه نشسته بود  یبود...از وقت  انینما

  شسته نمود...هر بار ،عرق سرد ن  یم  ی باز  چشییکرد و با سو

 ی نگاه   میکرد و با ن  یاش را با دستمال پاک م  یشانیپ  ی رو

که پشت    ی زیچ   یکردم لبخند بزند ..ول  یم  ی سمت من،سع

  ش ی از ب  شی جا خوش کرده بود، حالم را ب  یشی آن لبخند نما

 .....کرد یبد م



732 

 

قهوه    نا یس  دیبفرمائ- تا  شکر....اوامر   ی جون...دو  با  فرانسه 

  گه؟ید

 .... زنم یبود،صدات م ی ...کاری داداش..لطف کرد یمرس-

کافه دار و    دی،اصال در معرض د  میکه نشسته بود  یسمت  نیا

نفر  شخوانشیپ چند  قضا،  ما   ی نبود..از  از  فاصله  با  که  هم 

،هز بودند  تنه  نه ینشسته  رفتند..حاال  و  کردند  حساب   ی ا را 

 ....کند  ی...دست بُرد تا شکر را در قهوه ام خال میبود ی تنها

 ....دوست ندارم نیریش  ی من قهوه  -

 ...لب زد  ی قلدر با

 .... یامتحان کن نیریصالح هست، امروز ش -

آمد ...آب دهان   یاصال خوشم نم  شیها  ییمدل زور گو  نیا  از

 ... کردم آرام باشم   یو سع دمیبلع

  نقدر یاومده که ا  شیپ  یسر اصل مطلب....چه اتفاق  دیبر  شهیم-

  ؟ی در گفتنش مُردد
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توجه به من و حال خرابم، با قاشق فنجانم را شروع به هم    یب

کند، زمزمه   یم  هیکه با خودش واگو  یزدن کرد و مانند کس

 .... وار گفت

رنگ چشمات و موهات درست رنگ قهوه است   یدونست  یم-

  ؟

 [19.05.21 08:22] 

 ۱۹۴_پارت#

رفته   یب عقب  کردم  رفت...تصور  ام  مقنعه  به  دستم  حواس 

 ...کرد یم ریس ی گری د ی ایاو انگار در دن ی...ول

همون     ادته؟یو    یطوبا از حال رفت  ی که تو خونه    یاون شب-

شد اصال،  رنگ    یجا مقنعه ات از سَرت افتاده بود...باورم نم

ا موهات  با  باشن..  ن یع  نقدریچشمات  ا  هیهم  قهوه   ی مدل 

...مثل خود قهوه که   ستیاصال معلوم ن  شی رگی خاص..درصد ت

سوخته است ...چشم   ی قهوه ا  یول  اهه یکنن،س  یهمه فکر م
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قدر خاص    نیقهوه هستن..هم  نیهم رنگ ا  قی ها و موهات ،دق

 ....یو استثنائ

گرفت ..در دلم   یگفت ..تهوعم داشت اوج م  یچرند م   داشت

  بود؟ دهینوش ی زیچ یعنی.. ستین یعیگذشت حالش طب

....قبل از ی دیدونم تو چقدر مق  ینگران نباش ها....من م  یول-

جلو و    دمیسَر برسه ،دست بردم و مقنعه تو کش  یکس  نکهیا

شه، احساس غرور داشتم   یباورت نم  سوی...گ  درستش کردم

،منم ؛ داشتم  دهیکه موهات و د ی ا بهی تنها مرد غر نکهی...از ا

  ی ا  گهی کس د  بیزدم ..خودخواهانه نخواستم نص   یبال بال م

 .... بشه

 یم  میباال تر آمد و داشت خودش را با تمام قوا به گلو  تهوعم

رساند ..دستانم را مشت کردم و از جا بلند شدم ...تازه سرش  

 ....را باال آورد و به خودش آمد
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..تا آخر به حرفام  ی که قبول دار  یی..تو رو به اون خدا  سویگ-

 ....گوش کن

ب  آنقدر   یحال خودش و لحن ملتمسانه اش بد بود که دلم 

باز نشستم...داشت تالش    ،ی اراد  ری سوخت و غ  شی محابا برا

او   ی توانست ...حرف زدن برا  ی نم  یبدهد ول  ح یکرد،توض  یم

  شهیبود، چون  راحت کلماتش را هم  یسخت م  دیکه اصال نبا

 اشت ند  ی راند و اصال هم کار  یکرد و به زبان م  یانتخاب م

...باز هم بلند شد و    دیآ  یبعد از آن چه بر سر طرف مقابل م

 ی و آن را رو   دیکش  رونی اش را ب  یبار کاپشن چرم مشک  نیا

بم و پر جاذبه اش لب    ی اش گذاشت...با صدا  ی صندل  یپشت

 ....زد

اعترافات   ی سر  کیتو ،  شی خوام ،پ  ی..من امروز مسویگ  نیبب-

خوام    یزت عاجزانه م..ا  ستیکنم که گفتنش اصال برام راحت ن

 .... ینگ  ی زیو چ یکن  یجمله ام ،خانم  نی،تا آخر
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پ  ی   دکمه دست   راهنشیاول  و  کرد  باز  گلو  یرا   ش یدور 

مدیکش اگر  م  ی...انگار  تن  از  هم  را  ...هر    یتوانست،آن  کند 

بود... افتاده  اتفاق  زمستان  من  بود..در  گرمش  او    کیچقدر 

شد بوران  و  برف  ،با  سرد  پاد یزمستان   نیی .....سرش 

را   لشیو موبا  چییکه سو  ییهمان جا  یافتاد...درست در حوال

 ....بود ذاشتهگ

عذاب وجدان و به دوش بکشم...هر   نیتونم ..بار ا ینم  گهید -

 .... کنه یو گلوم و داره خَفم مافته ر یشب مثل بختک م

،د  ی ا  هاله چ  دهیاشک  بود،چه  کرد...قرار  پر  را  را    ی زیگانم 

 ی اش در حال پس افتادن بود...فکر من را نم  ندهیبشنوم که گو

االنش    نیهم  دید  یانداخت ،م  یسمتم م  یکرد ..که اگر توجه

 ...هم در حال جان دادنم

 [20.05.21 07:05] 

 ۱۹۵_پارت#
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انداخت    نیینگاهم کرد و دوباره سر پا  ه یچند ثان  ی اندازه    به

 ....را چنگ زد و باالخره لب از لب باز کرد شی ..با درد موها

 ی که تو کالس با اون مدل پوشش و سادگ  یدُرست از روز اول-

ظاهر   نیبا ا  یی...کال از دخترا ومدیاصال ازت خوشم ن  دمت،ید

ول  یحرصم م تنفرم زمان  یگرفت  با    یاوج  تو  باال گرفت که 

ها توجه   دی اسات  شیپ  ی جور  ،یافراط  ی درس خوندن  جلب 

 ی کنتو جبران    گهید  ی کمبود ها  ی خوا  یانگار م  ،ی کرد  یم

سکوت و ظاهر و    نیکردم ا  یدونم چرا احمقانه فکر م   ی..نم

ات    گهیکار د  هی! از  شه؟یکمبود محسوب م  یهات نوع  متیمال

بچه    ی بود که به همه    نیشدم و اون ا  یم  یعصب   یلیهم خ

و هم    ی داد  یکالس چه دختر و چه پسر توجه نشون م  ی ها

م امی شد  یصحبت  و  من  اونا    ر ی..جز  اشکان....حاال    ی لیخو 

  ن یبه درک ،مگه حاال ا"گفتن  یواسشون مهم نبود و اتفاقا م

چ برخورده   ی.....ول"هست؟    یدختره  غرورم  من...به 
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 ه یاز طرف    ی طور  نیهم برخورده بود....تا حاال ا  یلیبود....خ

 ...دختر کِنِف نشده بودم

کردم    یمختلف برگزار م  ی ها  یچند بار تو خونم مهمون  یسال

ناز  ..اهل  کنم  دعوتشون  فقط  که  بود،  آرزوشون  دخترا  و 

ودن اونا ب  شهیها نبودم..هم  ی جور مسخره باز   نیو ا  دنیکش

م التماس  و  بودن  دنبالم  ،شده    یکه  نگاه   م ین  هیکردن 

 ه ی  تبرسونمشون.....اون وق  نمیبا ماش  یحت  ایسمتشون بندازم  

  ی وقت  یشده بود که حت  دایپ  ی دختر  ی سر و کله    ی دفعه ا

  وار یکرد و من و با د  ینداختم، سکوت م  یمتلک هم بهش م

که خودم چاره   یلج  ی دونست ..افتاده بودم رو دنده    یم  یکی

 ....کردم  ی خودم و نم ی 

 ی اگه کار  ستمیمرد ن "بچه ها قسم خوردم و گفتم  شی روز پ  هی

...اون دو تا هم  "دختر و از دانشگاه اخراج کنن  نینکنم که ا

هم م  هی پا  شهیکه  درد  سَرشون  برا  یو  جور    نیا  ی کرد 

 د یسف  ی که کردم ،چند تا برگه    ی کار  نیکارها....همون روز اول 
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...االن که فکرش و م کنم،   یآوردم و به عمد تنه زدم بهت 

م رس  ی خداروشکر  سر  استاد  که  داشتم   د،چونیکنم  قصد 

 ی رو  گهیکارها کنم که اگه انجامش داده بودم، د  یلیبعدش خ

نداشتم....همه   و  باهات  کردن  در    ییها  یبد  ی صحبت  که 

که بهت زدم و به    ی...هر زر مفتیدون  ی حقت انجام دادم و م

 ی کاش الل م ی که به کار بردم و که ا ی..هر لفظ ی خاطر دار

 ......مثالیدون یرو نم  زهایچ ی سر هی یشدم...ول

 دم یدر معرض د  شیگلو  بکیقلپ از قهوه اش را خورد..س  کی

که   یا  قهیافتاد به شق  یخورد و بعد سمت نگاهم م  یچرخ م

بود..گفتم که مجد    ده یزد ..رنگش هم ،از من بدتر، پر  ینبض م

ندارد طرف مقابلش در چه    ی کار   گریزند...د  ی خوب حرف م

آمد،    یم  یاست ....باز هم ادامه داد و کاش کس  ی حال و روز

 ....دیکش یترمزش را م

که به سمتم اومد و    دمی..برزو رو دمیروز تو محوطه بود  هی -

چطور   نکهیا  "کدوم سمته؟  یروانشناس   ی کده  دانش  "  د یپرس
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نم  و  بود  اومده  اونجا داخل  ..ول  یتا  تا سوال   یدونم  با چند 

خاموش بود و دنبالت اومده   تیبرادرته...ظاهرا گوش  دمیفهم

بهش گفتم   ی،الککه تو مغزم خورد  ی لحظه با جرقه ا  کیبود..

خودم   ی شد که برا  یعصبان  ی ...طور ی ومدیتو امروز کالس ن

نگم و فردا باز   ی زیبود...گفت از اومدنش بهت چ  بیهم عج

م بر  فکرم چ  یگرده...مثل چ  یمجدد  بودم...تو    ز یخوشحال 

به زود  یزد که م  یگشت م  ییها پا  ی گفت  از    ی با  خودت 

  ال ی...فرداش از ل نمتی بب  ستیالزم ن  گه یو من د  ی ر  یم  نجا یا

ندازن و مثال  ب  ریتو کتابخونه گ  ی و غزل خواستم تو رو به نحو

درس نش   یسوال  رو  روبه  برزو  با  چون   یبپرسن...تا  ..غزل 

  ی ،به شدت به تو حسادت م  د ید  یرو به تو م  ایتوجهات پور

حرف   نیکرد با ا  یهم فکر م  الیبود...ل  نهیگز  نیکرد و بهتر

باهاش    یگوش کردن هاش، م تا  و جلب کنه  نظر من  تونه 

....ا کنم  م  نایازدواج  بدون  ی رو  که  دل  ی گم  کدوم   ل یهر 

داشتند...حت رو  خودشون  به  ل  یمخصوص  من   ال یبعدش  به 



741 

 

گوش م  تیگفت  رو  از  خاموشش    زی و  و  برداشته  نامحسوس 

 ...کرده

 [20.05.21 07:05] 
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تونستم   ی....می ومد یاون روزم به برزو گفتم دانشگاه ن  خالصه

 نم یبو ب  دیکش  یکه تو چشماش زبونه م  یخشم  ی شعله ها

جا...سر دلش    ن یکردم و با خودم آوردمش هم  نشی..سوار ماش

هم   حاال  و  بوده  مخالف  تهران  به  اومدنت  با  که  شد  باز 

م تو  و  او  به  دلم  بهتردمیخند  ینگرانته....در  که   نی....گفتم 

ا  نهیگز بدون  برادرشه..چون  کار  نکهیخود  خود    ی من  کنم 

تحر  رو  م  یم  کیبرادرش  به جونش  و  ندازم...باهاش    ی کنم 

و ازش خواستم برگرده مشهد    ختمیو رفاقت ر  یطرح دوست

خواهرت بفهمه،  آمار لحظه به لحظه   نکهی..گفتم من بدون ا

من   هو راحت کردم که بدون  الشیخ  ی دم...جور  یشو بهت م 

 م،یتونست  یو اشکان نم  ری مراقبت هستم ...هر جا که خودم و ام
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..مثال اون قرار و مدارت   هیبه سا  هیالت بودن؛ساو غزل دنب   الیل

عکس گرفته بود...اون   الیتو کافه و کتابخونه ،همش ل   ایبا پور

که غزل انجام داد هم که کار    ی زیتو کالس و آبرو ر  ی قائله  

برزو    ی و سوا کردم و برا  نشی بهتر  هاخودم بود...از تو عکس  

اتفاق اون  ..و  نبا  یفرستادم  ،  یم  دیکه  رو افتاد  تو  و  افتاد 

روز مشهد....اون  جلو  ی برگردوند  خوابوند  ی که  تو    ی همه 

  ی جا  یگوشم..اوج سقوط غرورم بود ..شک نداشتم که هر کس

 ی گرفت ..ول   ی،ده تا جواب م  یلیس   هیتو بود ،در عوض اون  

شد که مثل مجسمه فقط نگاه کردم    یدونم اون لحظه چ  ینم

شده باشه..هنوز    داریب  یکه تازه از خواب خرگوش  ی..مثل آدم

که   ه یجد  نقدریا   ه یواقعا قض  دمی د  یوقت  یاومد ول  یازت بدم م

ن  حاضر  تصم  ستی برزو  مص  مشی از  هزار  با   بتیبرگرده،  

کردم تا تو رو بفرسته تهران ...از هزار ترفند استفاده    شی راض

دور و برش بچرخه،   یذارم کس  ینم  گهید  نکهی ا قول او ب  کردم

و   میشده بود  یم یبا هم صم  یشد...تو اون مدت حساب   یراض
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اعتماد    عیبرزو بود،سر  ی هم جا  یبود که هر کس  ی رفتارم جور

خونم و دستش داده    د یشده بود که کل  ی جور  یکرد...حت  یم

 یمن....ول  شیاومد پ  یم  کراستیخواست،    یبودم و هر وقت م

سکوت   گهیفرق کوچولو کرده بود...تو د  هیبه بعد    خیاز اون تار

تند  ی کرد  ینم به  و  جوابم  من...گاها  برابر   ی داد  یم  ی در 

حساب م  ی ..اولش  لذت  خوردنت  حرص  ا  یاز  ..از    نکه یبردم 

که جواب    دمید   ییجا  هیاز    یکردم ..ول   یم  فی کنم ک  تی عصب

ده تا حرف، چند    از  گهی..دونیدر م  یکیبرزو شده    ی تلفن ها

خواد    یدلش م  شتریخود احمقم ب  دمیگم ....د  یتاشو بهش نم

باش تو  جا  داشت  ،اونمی،هر  م  یباشه...تازه  جالب    ی واسم 

  نکهیتهران ..با وجود ا  ی برگرد  نکه یقبل از ا  نی...واسه هم ی شد

نکرده بودم ،خواستم که   یشد از پدرم درخواست  یمدت ها م

من به افجه  حرف بزنه...بماند  مدنبا دکتر تهمتن در مورد او

  ی و تنبل  یعرضگ  یازش و لقب ب  دمیکه تا چند روز فقط غر شن

رو   یدانشگاه رو گفت ،از خوش  ت یخبر رضا  یوقت  یگرفتم ...ول
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کردن به    یو اشکان، هم چنان فکر م  ریشدم...ام  یپام بند نم

افجه ...چون هنوز   امیهست که دارم م  ی باز  نیا  ی خاطر ادامه  

ها  یگاههم   حرف  تو  م  ییاز  کل  یبراشون  و    ی م  یزدم 

  ی حسادت هام شروع شد...لجباز  واشی  واشی  ی...ولمیدیخند

هام....مثل وقت   ی بر علت اعصاب خورد  دیتو هم شده بود مز

من و برزو واست دو    گهیمسجد و د  ی رفت  یم  ا یکه با پور  ییها

نداشت ارزش  ها  ای..  میزار  واسه   ییوقت  اتاق  تو  باهاش  که 

  ی لحظه ها   نی،اون وقت ها بدتر   ی شد  یهم صحبت م  شاوره،م

اون روزا بدتر   ی که تولدت بود...از همه    یشب  یبود...ول   میزندگ

کرد که تا    میعصبان   ی چرا برزو بهم نگفته بود،جور  نکهیبود...ا

 یکردم، وقت   یم  ی چارگی ندادم...احساس بچند روز جوابش و  

همه   بود  ی با  شاد  صدا  ی اونا  م  ی و  ات  ول  یخنده    ی اومد 

تو    نایم  ی تونستم باهات باشم ..چشم و ابرو اومدن ها  ینممن

  ی دیاون مدت و همه متوجه شدن و شک ندارم تو هم فهم

گاه س  ی...اگه  ا  دم یکش  یم  گار ی باهاش  واسه   نیفقط 
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  یتو انگار نه انگار ..اصال منو نم  ی..ول  نمی بود،واکنش تو رو بب

 یلیبودم ..خ  تی زندگ  دمآ  نیتر  یعوض  ی ...من به مثابه  ی دید

 ی از سَرم م  گه،تویدختر د  هی  دن یخودم و گول زدم که با د

شب  ی....ولی پَر ز  ینشد..نتوستم....اون  ته    ریکه  درخت  تک 

که   ی..اون شبی کرد   هیو گر  یصبح نشست   ی تا دم دما   اطیح

..فهم شدم  تو چشم  ت  چارهی ب  دمیباهات چشم  و  شدم    ر ی تر 

 ی ....تو انتقام همه  سویگ  ی کرد  ی...خوب تالفی خالص و زد

تونستم بخونم   یازم....م  یگرفت  ی زیو آزار هامو با بد چ  تیاذ

 ی زی چ  یبه من ربط داره ول  یکه حال اون شبت هم به نوع 

،.  ینگفت از همون شب   ی به معنابازم سکوت و سکوت....من 

 .....ترسم  یاز اقرار  کردنش نم  گهی....دسویتموم شدم گ  یواقع

ها  سَرش چشم  و  نگاه  آورد...طرز  باال  درست   اهشیس  ی را 

 .....همان شب افجه بود هیشب



746 

 

هر    ی تو...حوصله    الی.....فکر و خسویمن....عاشقت شدم ...گ -

دارم و    یبا خودت باشم ..نه راه  نکهیرو ازم گرفته ..جز ا  ی کار

 ....ی نه چاره ا

 [21.05.21 07:26] 

 ۱۹۷_پارت#

خ  به صورتم  شده   م یبود..پاها  سی خ   سی گمانم  سِر  که 

کردند   یشور جهان در دلم قُل قُل م  ی ها  اچهیبودند...تمام در

را پوشانده بود..تا   میسراسر گلو  ،ی اندازه ا  یب  ی و شور   یو تلخ

چ همه  درد گفت...همه    زی آخر  بغض گفت..با  گفت...با   ی را 

زدم، کار خودش بوده   یکه که هر چند حدس م  ییها  زیچ

مدت، و    نیا  ی خواستم باور کنم ...انگ و تهمت ها   ینم  یول

ها ،  کم آزارم نداده بود...عکس العمل    یهم کالس  ی نگاه ها

که هر بار   ییتند برزو هم که بماند...فشار و استرس ها  ی ها

هر کدامش،    ی شده بود و حاال بشنو  ختهیناه، به جانم رگ  یب

شده،  کار خود نامردَش بوده..کاش نگفته بود و   ی زیبرنامه ر
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  ی گفتن  ی کرد..اصال مگر همه    ی با همان عذاب وجدانش سَر م

 ......که  یگفت ،آن هم به من دیها را با

 یی جفاها  ی من با همه    دنیدونم بخش  یمنو ببخش..م  سویگ-

حرف   نیتو خانم تر از ا  یول  ستیکه در حقت کردم، آسون ن

دونم چرا حاال    ی نم  یکردم ول  ی آزاد زندگ  شهی....من..همییها

م  یوقت فکر  تو  گذشته    یبه  خاطر  به  دچار    اهمیس  ی کنم 

 ....شم....خودت کمکم کن یم  یعذاب روح

نبود ..سرش    می در زانوها  یتوانم بلند شدم..رمق  ی   مانده ی، باق  با

که عصب    یرا باال تر آورد..چشمانش سرخ سرخ بودند مثل کس

است..شا  هیقرن  ی ها شدن  پاره  حال  در  مردمک    دی اش  هم 

..دستم را مشت شده به دیرس  یمرطوب به نظر م  یکم  شیها

ا  دمی کوب  زی م  ی رو بدون  توجه  نکهی و  اطراف  در   نمک  یبه 

 ....دمیکش  ادیصورتش فر

 .....مجد نایس ی آقا یپست یلی....خ یپست  یلیتو خ-
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ب  ستادم ینا  گرید و   رونیو  دار  کافه  که  جهنم  زدم...به 

کردند..به درک که حتما قضاوتم    ینگاهم م  هیکارمندانش و بق

...خسته شانیشدم گل مجلس خانوادگ   یکردند و امشب م  یم

که خرج کرده بودم..خسته و داغون   ی همه صبر  نیبودم از ا

  ی   هده بود و به محض خارج شدن از آن کافش  کی....هوا تار

  ز یی کل بدنم را احاطه کرد...فقط به خاطر پا  ی سوز سرد   یلعنت

وجودم   که...کل  بود..س  خبندانی نبود   ی بریبود..قطب 

م دنبالم  م  یبود...داشت  را  نامم  مدام  و   ا یخواند...خدا  ی آمد 

بشنوم..د  ینم خواستم   ینم  ی زیچ  چیه  گریخواستم 

 م یاه  هیگر  ی صدا  انیبلند و تندش م  ی قدم ها  ی بشنوم...صدا

هوا   غمیکه ج  دی رس  میبازو  کی ادغام شده بود..دستش تا نزد

 .... را شکافت

 .... به من دست نزن نامرد -

 ....باال برد می تسل ی را سد کرد و دستانش را به نشانه   راهم

 .... باش...بذار بازم حرف بزنمباشه...باشه...تو فقط آروم -
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شانه ام سر   ی از رو  فمیهم فشار دادم و بند ک  ی را رو  میها  لب

...چون آن ها هم چون  دندیلرز  یهم م  میخورد...چون شانه ها

همه بار عذاب را نداشتند...داشتند   نیطاقت حمل ا  گریمن، د

فرد    کیکردنم...درست به مانند    یدادند از همراه  یانصراف م

 ...دم یخورده نگاهش کردم و نالشکست 

 ی و نه حت  نمیخوام نه خودت و بب  یلحظه به بعد..نم  نیاز ا-

  ی رو که گفت ییها  زی و گرنه تموم چ نمی بب میتو تو زندگ  هیسا

 ....ی اونم ندار تیحما گهیذارم کف دست برزو....د ی،م

رفتم   ابانیخ  ی و به سمت لبه    دمی کش  نیزم  ی را رو   فیک  بند

قلب چقدر    کی شدم ..مگر    یهر چه زودتر از آنجا دور م  دی...با

بار آهسته    نیپشت سرم آمد...ا  ی دیطاقت داشت...او هم با نا ام 

 ....قبل  ی تر از سر

 ....سویکار و گ   نینکن باهام ا-
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جلو  ین ی ماش  نیاول  با ب  میکه  زد،  سوار   یمعطل  یترمز 

فاصله   دیکردم ..با  یعطرش فرار م  ی آدم و بو  نیاز ا  دیشدم...با

امشَبش...هنوز داشت   ی تکه تکه شده    ی صدا  نیگرفتم از ا  یم

لحظه به   کیحرکت کرد و به گمانم    نیزد که ماش یحرف م

ن  یماش  ن یطور پشت سر من و ا  ن یخودش آمد که داشت ا

همهمه   ی با همه    شیگفتن ها  سویگ  سویگ  ی ...صدادیدو  یم

 ی ام م  هیسبب گر  شتریورد و بخ  یبه گوشم م  ابانی خ  ی ها

مغزم تا   ی...ولدنینشن  دیگوشم گذاشتم به ام  ی شد...دست رو

تمام حس    ی تکرار کرد....در دلم عزا بود..برا  می خانه اکو وار برا

 یاشتباه   ی هاآدم    شهیخودم که هم  ی ..براضمیضد و نق  ی ها

  ی شگیشدند...من از عطر هم   ی راه و سرنوشتم سبز م  ی جلو

شکسته تر....و از تمام عمرم خسته    شیاش تلخ تر بودم...از صدا

 ی پاها  نیرا حساب کردم و التماس ا  هیچطور کرا  دمیتر....نفهم

 ..برسانند اطیجان کردم که فقط من را تا ح یب
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مقاومت نکردم و کنار    گریباال آمدن داشت ..د  لیهنوز م   دلم

ها    یبرخوردم با کاش  ی از صدا  دی...شا  خوردم  نیباغچه ، زم 

  لوفر یو ن  اینداشت،  که رو  یکه تمام  یعق زدن  ی صدا  ایبود و  

ح به  ها  اطیرا  آمدند..زانو  که  بود    گر ید  میکشاند...خوب 

بدبخت  ینم  یهمراه ها  ی کرد...با  سوال  هم   شتپ  ی و  سر 

افتاده ام شدند و به گمانم من را دراز کش    ی ،ستون شانه ها

 م یچشم ها  یگفت ول  یم  ی زیچ  یمبل خواباندند...هر کس  ی رو

م شدن  بسته  شن  ی زی چ  نیخواست...آخر  یدلشان   دم یکه 

 ....بود لوفریبلند ن ی صدا

 .....سوزه یمامان داره تو تب م-

 [21.05.21 07:26] 

 ۱۹۸_پارت#

تشنگ  صبح احساس  با  نظرم..که  به  جا  یبود  از   م یفراوان 

 ی شانیپ  ی که رو  یرنگ  دیسف  ی برخواستم تا آب بخورم...پارچه  

حال    یهر کدام ب  لوفریو ن  ایافتاد..رو  نیام را پوشانده بود، زم
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افتاده بودند .. وظرف آب کنار دستم    ی گوشه ا  کیرمق    یو ب

د  یم ،تمام  باال   شبیگفت  ب  ی را  ..م  دهمان  داریسرم   یاند 

بودند...آرام از اتاق    دهی را کش  قی نا رف  نیدانستم باز هم جور ا

فرنگ  رونیب رو  سی آمدم..خاله  کش  ی هم  دراز   ده یکاناپه 

زابراه کرده بودم و حاال چطور    شب یاشان را د  ی بود..پس همگ

ا پس  پاورچ  یم  رون یب  ی شرمندگ  نیاز  به    ن یآمدم؟  پا 

ب اقل  ال  که  گذاشتم  ول  دارشانیآشپزخانه  قضا    ینکنم  از 

  وان یل  کیجانم نتوانستند حد اقل جور نگه داشتن    یانگشتان ب

 تییکل سو  ن،ی شکستن و برخوردش به زم  ی را بکشند و صدا 

 ....را پر کرد و هر سه را هراسان به سمتم کشاند 

  حالت خوبه؟ سو؟یگ ی شد یچ-

 ...  آوردم ی، خودم واست م ی کرد  یصدام م-

 کنم  ینشه ،من جمعش م  یپات زخم  زم،یحواست باشه عز-

... 

 ...در هم مچاله شد  میانگشت ها یشرمندگ با
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  گه یظاهرا د  یکنم ول   دارتونیخواستم ب  یواقعا....نم  دیببخش-

 .... هم ندارم  ختنی آب ر وانیل  هی ی عرضه 

 ....کرد  تمیدستم را گرفت و به سمت مبل هدا  سی فرنگ  خاله

 ی کم تب دار  هی هنوز    هیعیدختر....خوب طب  هی چه حرف  نیا -

 ........ستی و حالت خوب ن

 ...کرد  لوفریبعد رو به ن و

 ی صبحونه   هیها رو جمع کن تا من برم  شهیتو برو خرده ش -

 .... آماده کنم سوی گ ی مفصل برا

 ....و با لبخند لب زد  دیکش ی بلند ی  ازهیخم  ایرو

اون   دنیبا د  شبیجون شما ،منم د  سویگ   ریباور کن غخاله  -

..ب ..به خدا هنوز تپش قلب دارم  افتادم  دست   ایحالش پس 

 ...بزن

 ...نشاند ایرو ی گونه  ی رو ی ا بوسه
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 کمکم تا زودتر حاضر بشه  اینکن خوشکل خانم ...ب  ی حسود-

... 

ام    رهیخ  یسوال  ی اشان با نگاه ها  یصرف صبحانه همگ  موقع

تکرار   ی گفت ..خودم هم حوصله    ینم  ی زی چ  یکس  یبودند ول

  ی برا   نقدریا  دی درد را نداشتم..ال اقل االن نداشتم ..فعال با  نیا

به غشاها...تا   دیچسب  یکردم تا م  یخودم و مغزم تکرارش م

را پرت   همهمن ،حواس    یزنگ گوش  ی رفت...صدا  ینم  ادمی

ا  د یکش  رونیآن را ب  فمیاز درون ک  لوفریکرد..ن  ی و با خنده 

 ....مسخره به سمتم گرفت

 ....باز هم مزاحمه ایب-

شده و   رهی دانستند نام مجد،تحت عنوان مزاحم ذخ  یم  همه

  ی قرار ها  ی کردند باز هم برا  یتعجب نکرد...البد تصور م  یکس

بشر حرف   نیآشفته بودم ..ا  یتماس گرفته...من ول  مارستان یب

نم گوشش  ب  یبه  د  دیارفت  م  یحال  ی ا  گهیجور   یاش 

سر  یکردم...گوش و  گرفتم  نم  عی را  کردم..دلم    ی خاموشش 
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با آوا  واستخ جا بس    نیدهد...تا هم  بمیفر  شییَ جادو  ی باز 

 ....بود

زودتر به    سیخوردند و خاله فرنگ  کهیام همه    یرفتار ناگهان  از

 ...حرف آمد

نخواست- تا خودت  نداشتم  بپرسم..ول  ی زیچ  یدوست    ی ازت 

و حرکت االنت..بهم   یتب عصب  نیاومدنت خونه و ا  ی اون طور

شده که    یمن...چ  شیپ  یاتفاق مهم افتاده ..تو امانت  هیگه    یم

  ؟ یختی به هم ر نقدریا

...امان شبیفرو خورده ام ، دوباره سر باز کرد...امان از د  بغض

خواستم بشنوم    یکه نم  یی....امان از واژه هاانشیپا  یب  یاز تلخ

کردند....آره    ریخود، اس   ی رحمانه من را در تنگنا  یآن ها ب  یول

اس نم  ری..من  گرنه  و  ز  یبودم  ا  ریرفتم  عذاب    نیبار 

فرار    ی برا  یو راه  ودم...من فقط دچار مخمصه شده بیجهنم

  ر ی گیشده در تور ماه   یزندان  ی....درست به مانند ماه  افتمین
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بودم که   ی.....من هم االن ماهرد ید تا بممان  یکه انقدر آنجا م 

 ....دید یجان دادنم را نم یکس  یرفت ول یداشت نفسم م

  

 ششم_فصل_انیپا#

 [22.05.21 06:51] 

 ۱۹۹_پارت#

به تو   ی...گاهستی ن  ی بد  زیهم چ  شهیو تنها ماندن،هم  ییتنها

را رو   ی ها   چهی کند در کمال آرامش در  یکمک م  ی ذهنت 

و فقط به خودت    ی دهد، ببند  یکه آزارت م  یی ها  ز یتمام چ 

 هیال  هیکه ال  یک یتار  ی بر عکس، به روزنه ها  یحت  ای..یفکر کن

با    میو مستق  یاز هم بازشان کن   ،یمغزت را پوشانده سَر بزن  ی 

  یهمه را بزن  دی خودت ، ق  ریغ  دیبا  ی...گاهی آن ها روبه رو شو

بش شده    ی ها  هیواگو  ی پا  ی نیو  به   ی فراموش  روحَت..دل 

ده بب  یدلشان  ها  ینیو  سلول  از  کدام  هر    ی حرف حساب 
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چ قلبت    دی!....باست؟یبدنت  و  عقل  و  خودت   هیتسو  کیبا 

برا  یکن  یحساب درست و حساب   ی لیخ  فیتکل  شه یهم  ی و 

 .....یها را معلوم کن  زیچ

کردم تا به    یده روز است که خودم را در خانه زندان   درست

دادم از    یخودم را نجات م  دیو خلوتم برسم...با  ییتنها  نیهم

مدت مثل بختک    نیکه ا  ی هر چه افکار مخرب و آزار دهنده ا

بود....گوش  ی رو افتاده  و   یتنم  نمودم  خاموش  کامل  را  ام 

رساند   غامیپ  جداز جانب من به م   لوفریدانشگاه هم نرفتم ...ن

کنم..اگر    ینم  ی هم، همکار   یکالس  ی در آن پروژه    گریکه د

  ل یتحو  ی ادامه دهد و گرنه همان طور  ییدوست داشت تنها

  روز ی اطالع بودم و اگر برزو د  یاستاد دهد... از پدر و مادرم ب

داد ،از او هم  یآمد و از رفتنش به مشهد اطالع نم ینم نجایا

  ان یاوره اش به طور موقت پامش  تماندم ...جلسا  یخبر م  یب

 یرود ول  یخانه تنگ شده، م  ی دلش برا"گرفته بود و گفت  

ده روز، مجد بارها در خانه    نی ...در ا"گردد  یزود بر م   یلیخ
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خودش   ی نه حوصله    گرینشدم...د  دنشیحاضر به د  یآمده ول

ها حرف  نه  و  دارم  اش   خیتار  ی تکرار   ی را  گذشته  مصرف 

اش بسته    یعذر خواه  ی بر رو  ی ثانو  ع تا اطال  میرا...گوش ها

ابتدا با خودم کنار    دیاست..من با  سی است...حق با خاله فرنگ

با خودم    نمیدل و عقلم را روشن کنم و بب  فی..لزوما تکل   میایب

  ی   جهی مدت گذشته هنوز به نت  نیچند چندم..هر چند در ا

 م یدل سر به هوا  فی حال تکل  نی ر عد  یول  دمینرس   یقابل قبول

طوباست....دست و دلم    ی کردم ...امروز ،روز مشاوره    وشنرا ر

  شه یاستاد هم  یلرزد ول  یو رو به رو شدن با او م  دنید  ی برا

 خودم تکرار کنم  ی معروف دارد که مجبورم برا  ی جمله    کی

... 

کن ،   یخودش و داره ..تو هم سع  ی ها  ی باز  شهیهم  یزندگ -

باز مدل  همون  ا  یکن  ی باز  ،یزندگ  ی با  انصراف   نکه ی..نه 

 ....ی بد
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طرز فکر غالب شده، بلند شدم و حاضر و آماده خودم    ن یهم  با

 ی بودم و باال م  ستاده یرساندم ...در آسانسور که ا  کی نیرا به کل

حال   دیزدم که امروز روز طوباست و نبا  بیرفتم ،به خودم نه

پا به سالن گرم    یوقت  یمشاوره اش شود..ول  یام قاط   یبد روح

اول ،چشم    هیثان  همانگذاشتم و در    ی دیو مطبوع دکتر حم

.بلند شد و با همان شل شد.  می پاها  د،یمن چرخ  ی به رو  شیها

  رانه یصورتش به سمتم آمد...گارد گ  ی اخم دوخته شده به رو

د شوم، که با دست را برگرداندم و خواستم از کنارش ر  میرو

 ....مانع شد

  ی دونستم هر طور شده خودت و م  ی....م سوی حالت خوبه گ-

 .....به طوبا یرسون

ا  حالم از  نم  ن یکه    ی ایشد...هر شب و هر روز در دن  یبهتر 

آن روزش دست  ی جمله ها  انی کردم و در م  ی م  ری س  ی گرید

  اد یشد؟ ..مکثش ز  یمعرفت م  یب  نقدر یزدم...آدم هم ا  ی و پا م

 ....او هم شکسته بود ی و جلوتر آمد...صدا  دیطول نکش
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   ؟ی الغر شد نقدریچرا ا-

...ا  یم  خودم ن  ایرا هر روز رو  نیدانستم   ی گوشزد م  لوفریو 

چ  یکردند..ول درد   ی برا  ی گرید  ز یمن  داشتم....من  خوردن 

ام را داشتم و متاسفانه    ندهیداشتم..رنج داشتم....غصه و فکر آ

 .....ها چاق کننده نبودند نی کدام از ا چیه

در، حاضر    ی جلو  امیچرا م  ؟ی تلفنت و خاموش کرد  یواسه چ-

از رو دوشم   یتون  یبارو فقط خودت م  نی؟ ا  ین یمنو بب   یستین

 .. فقط خودت سوی..گی بردار

 [22.05.21 06:51] 

 ۲۰۰_پارت#

  ی شانه    میبار عظ  نیمن اگر توانش را داشتم ، ا  ؟یتوقع  چه

  ی هجوم و فشارش م  ر یکردم که داشت ز  یخودم را سبک م

که به گمانم خودم هم از حرارتش    دمیکش   یشکست...چنان آه

وجب با من فاصله   ک یکه تنها    ی سوختم چه برسد به مجد
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..نبا لعنت  دیداشت  تب  آن  دچار  ...نگاه   یم  یدوباره  شدم 

تعلل خودم را به اتاق دکتر رساندم   یبه او انداختم و ب  ییذراگ

و پر نفوذ    نی..او هم پشت سرم وارد شد و با همان نگاه سنگ

 یصندل   ی دسته    ی دستش را رو  کیمقابلم نشست..  ی شگیهم

 یب   یآرام ول  گرش،یگاه چانه اش قرار داد و با دست د  هیو تک

را جمع   حواسمخواستم  ید...مز  ی مشت م شیوقفه به ران پا

ول خ  ن یا  یکنم  نم  رهی نگاه  اش  گانه  بچه  حرکت   ی و 

شدم و شماتت بار نگاهش کردم...دست از زدن   یذاشت...عصب

 .....د یبرداشت و محتاطانه پرس

  ؟ میحرف بزن  شهیم-

دور   کینبود...  ت ی ...االن وقت عصباندمیدندان کش  ری را ز  لبم

  ی کردم تمام حرف ها  یرا باز و بسته کردم و سع  میچشم ها

به   را  با خودم  نگاه و حالت    نی...ا  اورمیب  ادیدوره شده  طرز 

ها  نیغمگ م   دینبا  نیقیبه     ش،یچشم  پا  از  را   یمن 

 .....انداخت
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بود    یبشنوم؟ ..هر چ  دیمونده که با  ی ا  گهید  ز ی واقعا هنوز چ-

چ هر  شن  دیگفت  یو  جا    دم یو  کافه  کنار  همون  رو،  

 چ ی...به ه  دیادامه بد  ی باز  نیخوام به ا  ینم  گهیگذاشتم...پس د 

 ... وجه

دهد ..چند بار آرام ،لبش تکان   لمینوبت او بود که آه تحو  حاال

 ... خورد

 .....ی .....بازی باز-

 ی و شهره ،اجازه    امدین  ش یپ  ی گریسوال و جواب د  فرصت

نه چندان   یکه با حال  یساعت  کیورود طوبا را خواست..تمام  

زدم ،سکوت کرده بود و فقط به ما   ی خوب، با طوبا حرف م

برا  یگوش م اتمام کار هم، فقط  از   ر ی گ  نکهیا  ی سِپرد...بعد 

، از طوبا و همسرش خواستم من را تا    فتمین  ش ی سماجت ها

خوشحال  ییجا ا  یبرسانند....با  بدون  من  و  کرد   نکه یقبول 

، از سالن خارج شدم   ندازمیب  یسمت مجد عصبان   ینگاهمین

 ی، خون خونش را م  شنهادیتوانستم حدس بزنم با آن پ  ی..م
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 ی انگشت ها  ینزند ...ول   یطوبا و شهره حرف  ی خورد که جلو

م اش  خورده  گره  هم  شد   ی در  منفجر  حال  در   ،  ن گفت 

بوداست... راه  نگه    می.اواسط  خواستم  هم  رضا  آقا  از  که 

زود    یلیکردم و خ  ابانیخ  نیدارد..بهانه ام را کار داشتن در ا

مانند،    یها هم جدا شدم ...هر چه اصرار کردند ،منتظرم ماز آن

  ک یاز دور شدنشان راحت شد،    المی خ  نکهیو بعد از ا  رفتمینپذ

ا راحت شده بود که  الم موقتیبه مقصد خانه گرفتم ..خ  یتاکس

 دم یبه کوچه رس  یوقت  یکرده ام ..ول  دایپ  ییاز دست مجد رها

مقابل خانه پارک شده، آه از نهادم   قی، دق  نشی ماش  دم یو د

.....بد پ  ی رفته بود، در لجباز  ادمیبرخواست....  لهیلنگه ندارد 

مدل رفتار   نیبود و خودش خبر نداشت ، هنوز هم ، با ا  ی ا

 .....کند یم  تمی،اذ شیها

 [23.05.21 07:17] 

 ۲۰۱_پارت#
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  دم یکش  رونیب  فمیدرون ک  ی خرت و پرت ها  انی را از م  دیکل

 ی ..ولابدین  لیو تحل  هیدستم نگه داشتم تا فرصت تجز  انیو م

..چون دییپا  یمن را م  نیماش  ی   نهیاو فرز تر بود و ظاهرا از آ

 ی شدن با سرعت خودش را به من رساند و جلو  اده ی به محض پ

 ....راهم را سد کرد 

معن  نیا- چه  ماش  یعنی  سو؟یگ  دهیم  یکارها  اون   نیسوار 

  از منه؟ ،بهتریبش کهیمرت

 ....اشاره ام را مقابل صورتش گرفتم و با خشم لب زدم  انگشت

آقا- باش  م  ی دار  گهیمجد....د  ی مودب  سر  مو    ی حوصله 

 ....با شما ندارم ی ا گه یحرف د چی....من هی بر

  اد یفر  ی قابل باور  ریغ   تیرا در هوا تاب داد و با عصبان  دستانش

 ....دیکش
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د  یتونم....نم  ینم - دارم  روزه  باشم....ده  مودب   وونهیتونم 

واسه  ی ..و بعد بری فقط بشنو ی طور  ن یکه هم شهی...نمشمیم

 ....یخونه قضاوتم کن ی خودت گوشه 

 ...آمد  رونی ،متعجب ب سی باز شد و خاله فرنگ اطی ح در

 ....صداتون کل محل و برداشته  نجا؟یچه خبره ا -

 ....دیکش   یم  ری ام از درد ت  نهیدادم..س  رون یرا ب  زانمی نا م  نفس

 س ی پل  دیلطفا زنگ بزنآقا مزاحمه.    نیخاله جون...ا  دیببخش-

 ...شن یزبون خوش ، متوجه نم نکهی...مثل اادیب

صورتش   کهیبه سمتم برداشت در حال  ی قدم بلند و عصب  کی

 ...شد یآن ته دلم خال کی یدانم چرا ول  یگر گرفته بود...نم

م- بزن...منو  زنگ  د  ؟یترسون  یبرو  از    ی برا  ی زیچ  گهیمن 

گرفتم حرف بزنم،   میکه تصم   ی دست دادن ندارم ...اون روز

 ...دمیو به تنم مال   یهمه چ یپ
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اشاره    مانیدر کنار رفت و به هر دو  ی از جلو  سی فرنگ   خاله

 ...زد

حرف ها    نیا  ی ..تو کوچه که جادی داخل صحبت کن  نیایب-

 ....ستین

 ...،روبه خاله گفتم ی جدال تکرار نیاز ا خسته

ا  ی رو چشمم جا داره..ول  شهیحرف هاتون هم- با  آقا    نیمن 

 ....ندارم ی کار چیه

از کنارشان گذشتن،   ی را برا  می گرفتم و قدم ها  ن ییرا پا  سرم

آمده بودند و با بهت   اطیهم به ح  لوفریو ن  ایتند کردم...حاال رو

آن ها   ی مجد برا  ی کردند..شک ندارم رفتار ها یما را نظاره م

 ....بود بیاز من عج شتریب

 ....سووویگ-

طور    کیمدل صدا زدنش دلم    نی بار اول از ا  ی ...براختی ر  دلم

بود و هم   نیریتوانستم انکارش کنم..هم ش  یشد که نم  ییها
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و   بی عج  ی رفتنم را با همان تن صدا  ی پا  یتلخ....برنگشتم ول

 ..بست....باز هم تکرار کرد بشیغر

 ....سووویگ-

ا  ینم  کاش را  نامم   یخواند....لعنت  یطور نم  نیگفت....کاش 

باز هم شروع   دهیبر  دهیکند....بر  یبا من چکار م  دیفهم  ینم

 .....کرد به داد زدن 

.....من هم یمُحق  یکن  ی ....هر کاری حق دار  یکه بگ   یهر چ-

و رزالت و در حقت تموم   ی تونم اعتراض کنم ....چون بد ینم

ا  یکردم.....م ا  نیدونم  بد  ،جزا  نیحال  بال   ی همه    ی روزام 

که بکار    ییهست که سَرت آوردم...واسه تموم کلمه ها  ییها

..من دارم تقاص قطره قطره   ی بردم و تو خانمانه سکوت کرد

ها  ی  م  ی اشک  رو  حرفدمیتو   یوقت  ی....ولستین  ی....باشه 

م  نیا  ی جلو معذرت  ازت  دارم  آدم  من    ی همه  خوام....از 

گم از اون شب افجه که عاشقت شدم،   یبهت م  ی...وقتریبپذ

ه اشتباه  چ یسمت  که    یکار  وقت  هر  کن...تا  ،قبول  نرفتم 
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نشو   یضرا  یهات ،مجازاتم کن ول  یمحل  یبا ب  ی دوست دار

 ....خار بشم نیاز ا شتریب

 [23.05.21 07:17] 

 ۲۰۲_پارت#

به هم خورد   یوحشتناک   ی با صدا  اطی،در ح  میایبه خودم ب  تا

ر فرو  با  زمان شد  هم  رو  ختن ی و  به   ک ی....مگر  نیزم  ی من 

ها زانو  و  ها  شانه  که  خدا  به  داشت؟  توان  چقدر    م یجسم 

  انیدر م  یکیروزها    نی....قلبم ایانصراف داده بودند از همراه

ها  یم گر  چارهی ب  ی زد و چشم  فرط  از  شده    سو، کم    ه یام 

را گرفت و به سمت خانه    ریز  سی.خاله فرنگبودند..  ی بغلم 

بمانند ،چون با   ن ییخودش برد....از بچه ها خواست همان پا

مبل تک نفره   ی که رو  یوقت  یدارد....حت  یکار شخص  کیمن  

توانستم   یرفت ..من م  یم  جی اش هم نشستم، هنوز سرم گ

اندازه    ی برا به  آدم،  ها  ارائه   راهسرشان،    ی موها  ی صد  کار 

ول بودم...آن چ  یبدهم  مانده  کار خودم  م  ی ز یدر  دلم    ی که 
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نداشت ...عقل   ی، هم خوان  دمید  یکه از مجد م  ی زی گفت با چ

بودم   جی....گی گر ید  گذاشت و دل راه  یم  میپا   ش یراه پ   کی

ه بودم...من  ا  چ ی..مبهوت  از  نم  ن یکدام  را  خواستم    یراه ها 

را به دستم داد و درخواست کرد   ینیریش  ییچا  وانی....خاله ل

 کردم....؟ یرا چه م یشرمندگ نیتا آخرش را بخورم....ا

  ر ی،غ  نجایاومدم ا  یگفتن ندارم..از وقت  ی برا  ی ز یمن واقعا چ -

خونتون    ی نداشتم ...امروز هم که جلو  یچ  چیدردسر براتون ه 

ا  ی ریام  ی اومد....خوب که آقا  شیپ  ی زی آبرور  نیا  نینبود و 

 ....د ی فضاحت و ند

 ...دی باال کش یچانه ام برد و به آرام  ریرا ز  دستش

 ی من فقط نگران خودتم...تو که دار  سو؟یگ  هی چه حرف  نیا -

ها   ی با خودخور لحظه  زندگ   ی تموم  از خودت   تیقشنگ  و 

  ؟یو سخت گرفت  زیهمه چ  نقدری...چرا ایکن یم غیدر

 ..انگشتانم چرخ خورد انیم ی چا وانیل
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م - فقط  و کس  ی من  باشم  داشته  آرامش  فشارم   یخوام  تو 

 ....نذاره

اشتباهاتش اونقدر بزرگ   ؟ی بهش ندار  یحس  چیواقعا ه  یعنی-

   ش؟ی جوره ببخش چیه یتون یبوده که نم

م  انگشتانم آن حس  هر  و  شد  ل  ی شل  دستم   وانیکردم  از 

 .....فتدیب

خوام بهش فکر کنم هزار تا عالمت    یم  یدونم ...وقت  ینم -

م سبز  جلوم  خ  ی ای...دنشنیسوال  اون  با  داره   یلیمن  فرق 

با   ،صرفایبا اون غرور و خودخواه  یتونم درک کنم آدم  ی...نم

....مخصوصا سهیحرفش وا ی و بتونه روچند تا نگاه عاشق بشه 

 ...دارن یکه افراد واسش حکم لذت طلب یکس نیا

  اد یحال توعه...به نظر نم  ری گیکه االن ده روزه پ   ی پسر  نیا-

  ی خوش  ی برا  ی...کدوم آدم عاقل   ی باش  یسرگرم  هیفقط واسش  

  ی پسر  نیکنه...اونم ا  یپا له م  ر ی غرورش و ز  ی طور   نیخودش ا
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اول   روز  از  اکه  نفر  سه  تکبرش   نی،شما  و  عُجب  از  همه 

 ...نیگفت

و شروع کرده    د یجد  ی باز  هی  نکهیفهمَمش...به خدا فکر ا  ینم -

در مورد    یچیاون ه   ی لرزونه...از طرف  ی باشه ،هفت پشتم و م

نم ...وقت  یمن  اونم مثل س  یدونه  م  ،یاوشی بشنوه،   یدمشو 

جواب سالمم رو هم درست و    ی....حترهی ذاره رو کولش و م

نم  ی....ولدهینم  یحساب ا  ی من  به  دوباره  مرحله    ونخوام 

ا از  شدم  ب"تابو  "  نیبرسم...خسته  فقط  پنج    ستی...من  و 

گناه با    ی سالمه،  سرنوشتم  که  عوض  هینکردم  گره   یآدم 

 ....خورد

 ....دیمهربانانه در آغوشم کش س ی ام گرفت و خاله فرنگ هیگر

که بخواد تو    ی...هر کسی نکرد یتو اشتباه  مزیمعلومه که عز-

دختر نبودن و زن بودن بسنجه...فکرش از اساس    اسیرو با مق

ب  لکردهیباطله....تحص چ  یو  همه  نداره...مگه  هم    ه ی  زیسواد 

تو قلب و روح آدم باشه که تو   دیبا  ییزهایچ  هیزن،جسمشه؟   
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قلب    اقتیکه ل  یون....من شک ندارم اشونی،تمام و کمال دار

 دا یپ   یبودن باهات راه  ی تو رو داشته باشه ،خودش برا  عیوس

...به ی ا  گهیباشه و چه هر کس د  نا یآقا س  نیکنه ....چه ا   یم

  ی و بهت اثبات م   ی...مرور زمان همه چزمی خودت زمان بده عز

 ....کنه

 [24.05.21 07:05] 

 ۲۰۳_پارت#

زن عاقل    کیدلم را گرم کرد...  س یکردن با خاله فرنگ   صحبت

هر    ی را تجربه کرده باشد..برا  زی و کامل بود..الزم نبود، همه چ 

تماما و در کمال خونسرد  کی  یمشکل  ی راه حل داشت که 

 ی اگر امشب مشهد بودم، نم  یداد .مطمئنم  حت   یانجامش م

درد و دل   درگونه که راحت با او حرف زدم ،با ما  نیتوانستم ا

داد که    یاجازه را نم  نیامان، ا  ی رم مادر فرزندش  دیکنم...شا

دوست داشتم    نکه یا  ی برا  دمیدل باز کنم ..شا  ی بخواهم عقده  

من را    ی جلوه کنم تا کمتر غصه    ی قو  ی هنوز در نظرش فرد
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  ی ریام  ی و آقا  س ی بخورد...شام را همان باال و در کنار خاله فرنگ

 ییزناشو  یزندگ  اتی...هوشمندانه بحث را به تجربمیصرف کرد

آمده بود،  شیپ شانیچند سال برا نیکه ا ییاشان و اتفاق ها 

کدامش    دندیکش هر  که  اندوز  کی..واقعا  تجربه   ی کتاب 

مشغول    ای..رومی برگشت  ن ییشد...بعد از شام که پا  یمحسوب م

و دور شدن از    ی کار یصحبت با محسن شد و من هم از سر ب

ام رفتم ..قصد کرده بودم که از    یگوش  اغ ،سر  ی فکر  ی آن فضا

...نزد پ  کیامشب روشنش کنم  از    یو متن  یصوت  امی به صد 

شک بر    یخواستم باز کنم .ب  یکدام را نم   چیمجد داشتم ..ه

به هم  یم انگار    یده روز گذشته....ول  نیگشت  لحظه  همان 

آنال آهنگ  نیمنتظر  باشد،  ترس  یشدنم  و  هول    ی فرستاد...با 

قلبم گذاشتم   ی خارج شدم و دستم را رو  صفحه  از  ی فور  جا،یب

زد..شک ندارم رو دور    یوقفه م  یروزها تند و ب  نی...چقدر ا

ن بود،هر ضربانم.....تا  کار  ی ها  مهیهزار  هر  که    ی شب  کردم 

شود، نشد که    ی که فرستاده بود،خال  یفکرم از خودش و آهنگ
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  کر که حضور هم نداشت،ف  ییکرده بود که وقت ها  ی نشد....کار

خ خودخواه   الشیو  بود،  ندارد....خودخواه  بر  سرم  از  دست 

و  خیهر تار ی آمد و من را آواره  یرفت و م ی....هزاران فکر م

بد.....به   ی خوب ...خاطره ها  ی کرد..خاطره ها   یم  ی خاطره ا

و   اوردمیبود که طاقت ن  دهیشب رس  مهیگمانم ساعت به سه ن

گوش   ی هندزفر  با گ را دانلود کردم و  آهن   ی از سر کنجکاو 

گوشم   یقیموس  کیسپردم... به  االن  تا  که  عاشقانه  و  آرام 

خواست   ی .تا کجا م.  دیسُر  میاشک ها   ار یاخت   ی نخورده بود...ب

کشور    چیه  ی قلبم ،جا  نیکند؟ به خدا که سرزم  ی رو  شیپ

ن  دینداشت...با  ی گرید  ییگشا به  نماز  دل   ن یا  تیدو رکعت 

شک   یبودم و حرم...ب  مشهدخواندم ...کاش االن    یسرگردان م

 ....ذاشت یم میپا ی جلو یخود آقا راه

********* 

از    ا یرا    شانیبود و درختان تک و توک ،برگ ها  دهیفرا رس   آذر

..بعد  ختیر  یم  نیزرد شده بود و به زم  ایدست داده بودند و  
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بچه ها هم خواست و خوشبختانه    یاز کالس دلم قدم زدن م

رفت   یمخالفت انقالب  سمت  به  آرام    ی ...ممینکردند....آرام 

 ی ها دل  یفروش  ب توانستم بعد از مدت ها کتاب بخرم و در کتا

ب معرف   شه یمهربان ،مثل هم  ی دیسع  ی ....آقااورمیاز عزا در 

ذاشت و من هم    یکنار م  میها را  برا  نیتر  دی بود...جد  یخوب

  د ی....چند تا از آن ها سبک جددمشانیخر  یاز خدا خواسته م

خورد....بعد    یبه دردم م   نیقیبود که به    یمشاوره در روانشناس

تازه چاپ شده و   ی کتاب ها  انیم  ناز چند ساعت چرخ خورد

را نرفته   ی ری....هنوز مس  میخاصشان، از آنجا خارج شد  ی بو

 ....اشاره کرد ابانیبه آن سمت خ ایکه رو میبود

 ......اونجا رو نگاه کن سویگ-

م   ییجا  به س  یکه  به  دست  کردم...مجد  ،نگاه  به   نه یگفت 

ز  ه یتک  نش یماش مرا  و  داشت.....فور  ر یداده  او    ی نظر  از  نگاه 

 ...گرفتم و لب زدم

 .....میبر دیا یب د،یولش کن -
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 ....زودتر راه افتادم...آن ها هم با مکث پشت سرم آمدند  خودم

 ....سوزه  یدلم براش م  اط،یمن از اون روز که اومد تو ح  یول-

 ....جواب داد لوفریمن ن ی جا به

 سویرفته...من با گ  ادت یکارهاشو    نکهی.....مثل اایرو  ی بچه شد-

گرگ   ی نره،توبه    ادتی  نمی....در ضمن ادشهیجد  ی ..بازموافقم.

 ی زود  نیبه ا  اتیبا اون خصوص  یاصال آدم  شهی،مرگه....مگه م

  کنه.....؟ رییتغ

 [24.05.21 07:05] 

 ۲۰۴_پارت#

 چ یه  شانیبحثشان نکردم و در مورد حرف ها  ریرا درگ   خودم

مختار بود، آنچه    یکرد، هر کس  یم  ینداشتم...چه فرق  ی نظر

بودم   ده یرس  دهیعق   نیکه دوست دارد را باور کند و من هم بر ا

احساسات قرار گرفته   ی سر  کی شده و تحت    ری که مجد جو گ

من    نین بار ایا  یشد تا فراموش کند...ول  یم  یط  دی...زمان با
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 تیهر چه تا االن تاخته بود، کفادادم . یبودم که شکستش م

فلک    یم  کُمکَش  دیکرد...با  یم به  سر  غرور  آن  از  کردم، 

پا  دهیکش و  بردارد  دست  زم   شیاش   یم  دیبابرسد..  ن یبه 

پا  ا یدن  د،یفهم بر  اخت  لیم  ی   ه یتنها  نم   اراتیو   یاو 

 .....دهنوز ول کن نبودن لوفریو ن  ایچرخد....رو

من معتقدم مجد عوض شده...شما دو تا عشق و دست    یول-

ممکنه در    ی زیهر چ   ،یدرد بش  نیدچار ا  ی...وقتدیریگ  یکم م

 ن یکنم به ا  ی..واسه هر دو نفرتون،  آرزو م  فته یاون اتفاق ب

بش   ی ماریب دچار  مدیمزمن  من    دیفهم  ی....اونوقت  با  حق 

 .....بوده

 ...دیبه دستش کوب یمشت محکم لوین

  ری که عمرا خودم و اس  چینسخه ها نپ  نیاز ا  یکی  واسه من-

 .... کنم
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لحظه فقط به کل   نیمن باز هم سکوت کردم و تا آخر  یول

  ی اشان چشم دوختم ...فردا صبح مجدد آقا   یشگیهم  ی کل ها

خاله   ی شد از صورت گرفته    یرا م   نیگشت و ا  یبر م  ی ریام

داد...شب آخر بود و مزاحم خلوت سه نفره   صی تشخ  سی فرنگ

ارسال    یقی، موس  شبی...باز هم مجد سر ساعت د  میاشان نشد

اکرد.  همراهش    نیبا  که  که   ک یتفاوت  بود  فرستاده  عکس 

 م یرفته بود  جیشد که به دشت هو  یم  ی مربوط به همان روز

 ....عکس نوشته بود  ریزگرفت .  یخودش سلف  یو دسته جمع

اون  - ول تو  نبودم  از  حسم مطمئن  ا  یروز ،هنوز  حال    نیبا 

بهونه   به  رو  باشم،جمع   هی  نکهیا  ی همه  داشته  ازت  عکس 

ول پا  یب  ی تو  یکردم  و  ،سَرت    ی...ول  یانداخت  ن ییمعرفت 

 ......اومد یبهت م یلیخ ت یروسر ییخدا

 ی گوش  نیو با ا  نجا یا  گر یام کند..حاال د  وانهیکرده بود،د  قصد

اتفاق فقط مختص آن دو شب نشد و    نی...انداشتم    تیهم امن 

شد.... شبمان  هر  م  ت یب  کی  ایروال   ایفرستاد    یشعر 
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رفتم   ینم  یهمان ساعت مشخص سر گوش  حای...ترجیقیموس

سر    اریاخت  ی چند ساعت بعد،  من را با پا  یدل لعنت  نیا  یول

کشاند....امشب شعر فرستاده شده    یچت مورد نظر م  ی صفحه  

همان لحظه گوشه   یچرا ول  دمیقشنگ بود..نفهم  ی لیاش خ

 .....کردم ادداشتشی میاز کتاب ها یکی ی 

 من رَه به خلوت عشق ،هرگز نبُرده بودم -

 .....که مُرده بودم دیتو، شا ی شد ینم دایپ

 [25.05.21 06:37] 

 ۲۰۵_پارت#

هفته، همان   کیبعد از    یبد عادت شده بودم که وقت  چنان

هم مقرر  ب  ی قیموس  ای  امیپ   چیه  یشگیساعت    ی نفرستاد، 

دوباره سرما    دیسرد بود..شا  یلی دل شوره گرفتم ..هوا خ   اریاخت

بود...ول آن شب در کالس سر حال و   ی فردا  یوقت  یخورده 

د ا  دمش،یقبراق  هم  نیبه  که  کردم  که    ن یفکر  روزهاست 
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 یکه انجام داده ،م  یعکس العمل  ایشود و هر حرکت    ستهخ

باشد...او هم مثل هزاران   یجانی واکنش ه  کی از    یتواند ناش

نفر   کی آمد ،مگر    یشد، کوتاه م  یباالخره خسته م  گریآدم د

مجد   تیرا تحمل کند...ظرف  ی و سرد   ی تواند تند  یتا کجا م

پا ا  نیی که  از  بود..فقط  ن یتر  م  دیبا  حرفها  دوام    ی من 

خودش من را به قرار    لوفریگرفتن کالس،ن  انیآوردم...بعد از پا 

افزون حالش،   یاز دلخوش  یک یبا طوبا رساند..بهتر شدن روز 

ا  ی ها ا  میروزها  نیبزرگ  مجد   نجایبود...جالِبش  که  بود 

به جلسات مشاوره    شهی..حداقل همامدین را  طوبا    ی خودش 

 اورم،یخودم ن  ی رساند و من هر چقدر تالش کردم که به رو   یم

وقت،رشته    یول هر  از  تر  م  ی شکسته  در  دستم  از    یکالم 

د  یکیهم    نیرفت...ا مضرات  کرده  گرشیاز  ...عادت 

در بحث شرکت کند   یو گاه  ندی کنار دستم بنش  یبودم،صندل

 ی نم  وانهیآمد..اگر د  یو حاال نبودَش، وحشتناک به چشم م

...من به مکرد  یخودم م   ی برا  ی تر  یفکر اساس  دیما باشدم حت
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  ی شگیو هم  ستین  یشگیخودم قبوالنده بودم که مجد ، هم

م  ماند...انگار خدا  نخواهد  امروز در   یهم  استاد،  خواست که 

روند درمان   کیجلسه امان شرکت کند..دوست داشت از نزد

فقط خودش به   ییجاها  کیکند ..  یطوبا را مشاهده و بررس

  ی بود ول  بخش  ت یلَبش ،کال رضا  ی ...لبخند رودیرس  یم مداد

تمرکزم کار کنم   ی رو  شتریبعد از رفتن طوبا از من خواست ب

مدتم شده بود و بارها   ن یحاالت و احواالت ا  ی..متوجه دگرگون 

 ی من به نحو  ی...ولمیاز من درخواست کرد با هم صحبت کن

که   ییو شک ها  یتوانستم از دو دل  یدر رفتم ...نم  رَشیاز ز

  چ ی خواستم ه  ی بزنم ...نم  رفح   ی به جانم نشسته بود، با کس

  دن یرس   ی شود برا  یجزئ  ی هر چند کوچک، آبراهه    یصحبت

توان، نه تنها در مغز و دلم   ی خواستم با همه    یبه مجد....م

اتصال را قطع کنم...هر چند   نیزبانم هم ا  ی بر رو   یکه حت

 گر ید  یول  رفتیرا نپذ   میبودن درس ها  نیسنگ  ی استاد بهانه  

 ی بهبود  ی برا  دیخودش با  یبود هر کس  عتقدادامه هم نداد..او م
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گرم و    شهیام را،مانند هم  یاش تالش کند ..جواب خداحافظ

ناخلف بودم که    ی نداد...دلخور بود؛حق داشت...شاگرد  یمیصم

  بم یادا نکرده بودم..دستانم را در ج   یحق استادم را به درست

به    نیگرفتن ماش  ی برا  دیزدم...با  رونی ب  کینی چپاندم و از کل 

محکم درون صورتم   ی رفتم ..سوز سرد  یم  ابانیسمت خ  آن

 .....به تنم نشست ی خورد و لرز

 [25.05.21 06:37] 

 ۲۰۶_پارت#

موقع و   نیا  گریاعتنا نکردم..د  یام به کار افتاده بود ول  ییایبو

 ....ساعت امکان نداشت نیا

 .....سویگ-

نم   شیصدا سرم   یکه  پشت  به  باشد...ناباور  اشتباه  توانست 

به   یعطرش را زودتر از خودش حس کردم ول  ی برگشتم..بو

حس    کی  دنشیحاال با د  یشدنم گذاشتم ول  ی االتیحساب خ
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بود و خون را در    دهیپوستم دو  ر یاشناخته زو ن  ب یو غر  ب یعج

 آورد  یبه جوش م میرگ ها

واسه    ،یکن  عمی طوبا و شوهرش ضا  ی امروز هم جلو  دمیترس-

 ....االن در خدمتتم که برسونمت ی...ولومدمیباال ن نیهم

باز درون   دیداد و هم من را...؟با  یهم خودش را آزار م  چرا

رفتم...محل نذاشتم و به راهم ادامه    یسختِ مقاومم م  ی   لهیپ

جا    شیصدا  انی کم رنگ م   یو خشم  دیرا کش   فمیدادم ..بند ک 

 ...خوش کرد

  واست؟ ستمیهم ن یراننده تاکس هیمثل  یعنی-

را با شدت از زور دستان    فمیگرفتَمَش و بند ک   د یهم ند  باز

دادم...ول نجات  تاکس  یقدرتمندش  تمام  امشب    ی ها  یانگار 

 رشانیمس  ای  ستادندیا  ی نم  ایبودند... یکیتهران با او دست به  

داده    هیتک  نشیخورد..هم چنان کالفه و نا آرام به ماش  ینم
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جمع کردم تا نگاهم    احواسم ر  ی کرد...همه    یبود و نظاره ام م 

 ....تدفیبه سمتش ن

دختر....ب  ی لجباز- اونجا    اینکن  تا  باالخره  که  سو..من  سوار 

 .......حداقل خودت همرام باشامیپشت سَرت م 

 م ی را بشنوند..ن  شی دادم صدا  یبه گوش ها هم اجازه نم   امشب

  ی لنگه پا،منتظر تاکس  هیگذشته بود و من هم چنان    یساعت

بود..گاه  یعصب   گریبودم..د م  یشده  گاه  یقدم    ی م  یزد، 

بُرد و از سرما   یدهانش م   ی هم دستانش را جلو  یگاه  ستاد،یا

بگو  یکرد...کس  یم  "ها" مجبور   دینبود  ا  ی ،مگر  نقدر  یکه 

م ماش  ؟یکن  یسماجت  ناگاه  مشک  نیبه    ی رنگ  یاسپورت 

 رونیجلو، سَرش را از پنجره ب  نیترمز زد و سر نش  میپا  ی جلو

 ....داد

 .....ی چا  یسرما م  نی...تو امتی خوشگل خانم، بپر باال برسون-
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شوک لحن زشت و زننده اش بودم که مجد خودش را جلو   در

 دمی کش  غی..از ترس جدیانداخت و با مشت به صورت پسر کوب

خون پسر،  آن  صورت  ..تمام  رفتم  عقب  شده    یو  کبود  و 

  ت ی نوا کرد و با عصبان  یب  نیبود..چند تا لگد محکم هم نثار ماش

 ....عربده زد

  ن ییپا  ایب  ه؟یتا نشونت بدم خوشگل ک  نییپا  ایب  ی اگه مرد-

 ....ناموس یب یعوض

  ی هم متقابال با دادن چند فحش آبدار، حرصش را خال   راننده

 یخدا را شکر م   دیکرد و بعد گازش را گرفت و دور شد...با

پا که  اتفاق  امدندین  ن ییکردم  چه  نبود،  معلوم  گرنه    یم  یو 

سمتم برگشت و نفس نفس زنان به    ضیافتاد...با خشم و غ

 ....را باال داد  شیابرو

کنار دو تا لندهور.....برو    ینیبش  ی بر  ؟یخواست  یو م  نیهم-

 ....گهیسوار شو د
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کوتاه   ده،ی پر از خشمش هول کردم و ترس  ی چاله ها   اهیس  از

ماش بو  نیآمدم...به محض نشستن در  با    ده یچی پ  گار یس  ی ، 

ام دادم که از چشمانش دور    ین یبه ب  ینی، چ  نیشده در کاب

 ...د یپرس انهیو دلجو دیکش  یقیعم  ینماند...نفس کوتاه ول

  اد؟یخوشت نم  گاریس ی از بو -

شد    یکه م  ی گر یجور د  یول  دیسوار نشدن نَچرب  ی برا  زورم

 ....لب زدم  رمیبگ  ابانیخ  ی نگاه از جلو  نکهیرفتار کرد...بدون ا

  ی و نه از کس  گارینه از خود س  اد،یخوشم م  گاریس  ی نه از بو-

 ....کشه یم گاریکه س

مبهوت    ه یآخر جمله ام را در صورتش گفتم ..چند ثان  ی   تکه

  ک ی کردم...در    یستادگ یهم چنان بر موضعم ا  یام شد ول   رهیخ

  شه یقرمزش را از ش  ِیمارلبورو  گاریپاکت س   ،یحرکت ناگهان

 ی خوشبو کننده زد...پوزخند  ی انداخت و در فضا اسپر   رونیب

 ....دادم و سرتقانه ادامه دادم   لشیتلخ تحو
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باش  ی هه..دانشجو- خ  یمملکت  وسط  و  زبالت  پرت   ابونیو 

 ... یکن

شد،تا پاکت را   اده ی پ  نیو از ماش  دیاز حرص کش   ی بلند  پوف

  شه یش  ..باد او را عقب تر رانده بود...سرم را برگرداندم و ازابدیب

خواست    یکرد...دلم م  یکه چطور جستجو م  دمیعقب، د  ی 

شود    یکنم ..دوست داشتم چنان کالفه و عصب  تشی اذ  شتریب

صدا ب  شیکه  در  و  ی ،جور   اورمیرا  مرا  خودش    ن یا  سطکه 

..با  یکند..با او نرمش جواب نم  ادهیپ  ابانیخ سنگ و   دیداد 

م ناپذ  یسخت  نفوذ  ..انقدر  عطا  ریشدم  لقا  می که  به    م یرا 

روز حجم    کیدارد و    یتیظرف  یهر آدم  نکهیببخشد..مگر نه ا

کند..؟ دلم آن   ی م  زی کشد و سر ر  یصبر و حوصله اش ،تَه م

را م آقا  یروزت  از عشق و   زبا  نمیمجد...بب  ی خواهد  هم دم 

م داشتن  برا  ی آقا  یزن  یدوست  ز  ی مغرور؟  ب  نیتو    ی پس، 

 ....نمیزم  ی آدم رو نیمنطق تر

 [26.05.21 07:07] 
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  ی ادیبرگشت..به نظرم ز  ش یسر جا  ی باز شد و فور  نیماش  در

و با    د یسردش شده بود که کف هر دو دستش را به هم مال

 ....نرم تر از قبل لب زد یلحن

 گه یکه انداختمش سطل زباله....د  گاریاز پاکت س  نمیخوب ا-

 خانم؟ سویم گ چکار کن

را به راه انداخت و حرکت کرد..جوابش را ندادم...دست   نیماش

 ...ادامه داد قهیبُرد و بعد از چند دق شیموها انیم

...هر چند  یکن  ی تلخ  ی من که خودم بهت گفتم، تو حق دار -

ا ول  ینم  نویدلم  تنب  یخواد،  باشه،   یهیهر  تو  سمت  از 

  ی ندارم...چطور  گاریس  گهی..فقط بهم بگو امشب که دنهیریش

 ... ارم؟ی دووم ب یتا صبح از دلتنگ 

  نیاز هم   ممیتصم  دیپر تمسخر حواله اش کردم...با  ی شخندین

 .....شد یم ییامشب اجرا
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 ...ی خر یاشو م گهید ی بسته   هی گهیساعت د کیتا  -

 ....د ی کش ی بلند آه

هنوز  ...یچی پس ه  ؟یکن  یدر مورد من فکر م  ی نجوریا  یعنی-

 یاشتباه نم  ی سمت کارها   گهی....من بهت نگفتم د ی نکردباورم  

چ هر  نگفتم  م  یخواست  یرم؟  فقط سویگ  شه؟ یهمون  ..من 

بگ  ه یمنتظر   اگه  خدا  به  توام،  م  ر یبم  ،یاشاره سمت    ی هم 

 ....رمیم

امشب    ی شدم و با همان لحن تلخ و گزنده    نهیبه س  دست

 ...پوزخند زدم

م- دارم  نم نمیب   یاره  بب  ی....گفتم  روز    ی...ولنمتی خوام  هر 

هر شب چه   ی دادن ها   امیپ  نی..ایکن  یم  جادیواسم مزاحمت ا 

روزا    نیکه ا  ی ....کاریزن  یتو....فقط خوب حرف م  ده؟ یم  یمعن

 ....همه بلدن.....فقط حرف زدن

 ....ده یچسب   شیگلو  خیلرزد و بغض ب  یم  شیکردم صدا   حس
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م- گفتم  نزن....اگه  ول  رم،ی م  یطعنه  نگفتم  به   یدروغ  فقط 

پل پرت    نیخاطر تو و به خواست تو....تو االن بگو، خودت و از ا

 ....کارو نکنم  نیاگه ا ستمی...مرد ننییکن پا

 ....باال رفته به سمتش برگشتم ییخشم و صدا با

حرف زدنت، باعث عذابمه...چرا   یمدل  نیهم کارهات و هم ا-

  ؟یفهم ینم

فقط نگاهم کرد..از همان   هید ثانهم به سمتم برگشت..چن  او

شد و محکم و پر   یم  خی..از همان ها که منشیآتش   ی نگاه ها

  ی نشست...از همان ها که زبانت را م  یم  میچشم ها  انینفوذ م

سمت چپ لبش را باال    ی شد...انحنا  یبست و کلمه ها گم م

 ....صورتش نشست ی نازک رو ی لبخند هی شب ی زیداد...چ

که    ی چرا؟ از لحظه ا  یدون  یخوشحالم م  یلیمن االن خ   یول-

 ی فعل هات و مفرد بکار برد   ی همه    ،یزن  یباهام حرف م  ی دار
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سره فحش   هیاگه بهم    یبا ارزشه حت  یلیواسم خ  نیواسم....هم

 ....ی بد

چه    ناباور جوابش  در  ماند...ماندم  باز  دهانم  مات،  و 

ممیبگو دقت  که  د  ی ....خوب  با   دم یکردم،  حق  کامال 

جمله ها هم بدون داد   شتریب  نکهینبود...ا  نیتنها ا  یاوست...ول

بود، جا  داد یو ب بود،    نکهیتعجب داشت....ا  ی گفته شده  آرام 

ها  انیم  نکهیا زدن  پا  و  با  ی غرور  شیدست  نگاه   النبود...از 

د  نکهی،نبود..ا  یکردن و  در  به  را  خودش   یم  واریداشت 

ها  نیکوباند...ا بمشو  ی حرکت  و  همه   یش  و  قرارش...همه 

را جور    ب یعج بود که مجد  ها  تامل.....من مدت  قابل  و  بود 

ا  ی گرید و  بودم   یم  بیغر  میبرا  دشیمدل جد  نیشناخته 

دم و ید  یم  ی گر یروزها جور د  نیزد...هر چند خودم را هم ا

 ....ترساند یمن را م  ادیز یلیخ نیا

 [26.05.21 07:07] 
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مقدمه لب   یکردم که ناغافل و ب  یم  ری س  االتمی خ   انیم  داشتم

 ....زد

 .....حتما یتو باش  خوادی...دلم مسویتولدمه گ  گهید ی هفته -

گفتم دست از سَرم بردار   یداشت...من م  یچه دل خوش  واقعا

 نی خواند...نکند واقعا تمام ا  یاش فرا م  یو او من را به مهمان

خبر بودم....؟   یبود که از آن ب  ی هوشمندانه ا  ی نقشه    کیها  

  فتم یب  نکهیا  ی شود....برا  ی باز  میباز با آبرو  نکهی ا  ی برا  ی تله ا

  نجا ی شده تا ا  ن یی تع  ش ی پ  ز ا  ی نقشه    ک یکه با    ی درون چاه

 ...باشد  دهی تدارک د میبرا

 ؟ی ای....مسویگ ینگفت-

رفتار ها و اتفاق کالس، دوباره زهر تلخ و کُشنده    ی ادآوریبه    با

 ...شدم که به جانش نشستم  ی ا

 ....ها شرکت کنم  بهیغر یعادت ندارم تو مهمون-
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حنجره اش برخواست، دلم را    انیکه از م  یظ ی آه غل  دنیشن

 .....زخم زدن ی شد برا ی خنک نکرد و باز، زبانم دشنه ا 

قبلت    ی سال ها  ی ابعدم به نظر من...از همون دوست دختر-

کن ب  یاستفاده  گرم   یم  شتری بهتره...چون  و  مجلست  تونن 

 ....کنن

  ی را نوش جان م  نم یآتش  ی به کام گرفته بود و نطق ها  زبان

 ...کرد 

  ی دنی...نوشادهیهات ز یو به پاش تو مهمون زیبر  دمیالبته شن-

خوش   یبه مذاق من دختر شهرستان  یکن  یکه سرو م   ییها

 .....ادینم

 یلب صدا کرد...باور نم   ریدرد چشمانش را بست و نامم را ز  با

را    نیرا به خاطر داشته باشم؟ ماش  شی کرد تک تک کلمه ها

  ر یشدن، ت ادهیو قبل از پ  اوردمیخانه نگه داشت....کم ن ی جلو

 ...آخر را زدم 
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مناسب- پارتنر  من  ضمن،   ع  یدر  نوشات    شی واسه  و 

لستمین گز  الی...همون  غزل  هستن...خودت    ی بهتر  ی   نهی و 

 ی با کله خودشون و م  یداشت  ی بود و کار  ی هر جا کار  یگفت

پ باهاشون   هیامشب    دم یم  شنهادیرسوندن...پس  تماس 

 ......ی ریبگ

نماندم و در برابر چشمان به غم نشسته اش ،در را به هم   گر ید

وقت در خودم تجربه   چیبد بودن را ه   نقدریو رفتم...ا  دمیکوب

 ی داشتم و خودم نم  یبدجنس و مزخرف  ی نکرده بودم...چه رو

م  دیشا  یدانستم...ول بود...خدا  خرد   یالزم  دلم  که  دانست 

  دارش یب  یوشاز خواب خرگ  دیبا  یخواست.ول  یشدنش را نم

کرد....ما   یآمد و راهش را جدا م  یبه خودش م  دیکردم...با  یم

گاه به هم ختم   چیه   ی مواز  ی و خط ها   میبود  ی دو خط مواز

 .....شدند ینم

 [27.05.21 07:28] 
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ا  از ب  ی لحظه  برا  داریکه  گوش  ی شدم  به  کردن  دو   ینگاه 

ها  یدلم....م حرف  وجود  با  د   ییدانستم    بش ینص  شبیکه 

خواهم    یبهانه که م  ن یبه ا  یداده باشد ول  امیاست پ  د یکردم،بع

نه ،آن را روشن    ایخودش را گذاشته    ری ،بفهمم حرف ها تاث

 امیپ  کیفقط از او    دم،یچت که باز شد، د  ی کردم...صفحه  

  ی بود...ارسالش به چهار صبح م  هیگر  کریدارم که چند تا است

  داری، همان طور که خودش گفت، تا صبح ب  یعن ی  نیو ا  دیرس

به شدت قورتش دادم   یباال آمد ول  میبوده...بغض تا اواسط گلو

  لوفر یو ن  ایبزنم... همراه رو  یتفاوت  یو تالش کردم خودم را به ب

رفت دانشگاه  انمی به  ول  جام ..کالس  پ  یشد    ش ی دایسر کالس 

کنم....در کتابخانه   شهیپ   ییاعتنا  یکردم ب  ی.باز هم سعنشد..

 یبود، تلفن  دهی از مشهد رس  یزدم و با برزو که به تازگ   یچرخ

جلسه   از  بعد  فردا  که  کردم...گفت  اش   ی صحبت  مشاوره 

م   ی ،سر رو  یبه من  استقبال کردم..ا  ییزند...با  روزها    نیباز 

تا   یو با هر کس  ی زیکردم...با هر چ   یم  مشغولخودم را    دیبا
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نکند....همان طور که به    ی و هو  ی در مغزم، ها  الیفکر و خ

  رون یداد،شام را ب  شنهاد ی پ  لوفرین  میرفت   یم  نگ یسمت پارک

 ....رفتیپذ  عیسر  ایالبته بعد از دنبال مادرش رفتن...رو  میباش

به خدا..همش درس و    میدیجون...پوس  لویمن که موافقم ن -

 ...درس

  ؟ی ندار ی...مشکلسویگ یچ تو

فرنگ- پدرت،  رفتن  بعد  کنم  موافقم....فکر  منم  جون    سی نه 

 ...شه یحالش هم بهتر م ی نجور یحوصله است ،ا یب یلیخ

 د،یکش  یم  رونیزنگ زدن ب  ی اش را برا  یطور که گوش  همان

 ...لب زد 

کم   هیطوره....تا بخواد دوباره عادت کنه ،    نیهم   شهیاره هم -

 ....کشه یطول م

ساعت بعد   میکرد، ن  سیکه با خاله فرنگ  یتماس و هماهنگ  با

که    میرفت   یرستوران محل  کیو به سمت    میاو را هم سوار کرد
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 ی خانگ  ی خوشمزه    ی غذاها  یاز خانه اشان دور نبود ول  یلیخ

ب   کی  ی بر عهده    تش یریپخت....مد  یم بود که   رینظ  یزوج 

ک  نیشتریب بر  عالوه  مردم  ب  تیف یرغبت  طعم  ر  ی نظ  یو 

شد...قبال   یمحسوب م  ی ، رفتار خوبشان، با مشتر  شانیغداها

د  کیها   ا  گریبار  بود  نجایهم  ا  میآمده  با  که   نی،  تفاوت 

 .....جون همراهمان نبود سی فرنگ

قبل تنها    ی سر  دیکرد  یمعرفت  ی...بهیقشنگ  ی جا   یلیخ   نجایا-

 .....دیاومد

 ...با خنده جواب داد لوفرین

 ....مامان میجبران کن  میخواست گهیاالن د-

 ....هم اضافه کرد  ایرو و

 ......رسه ها  یدستپخت شما م   ی به پا  دیاصال فکر نکن  یول -

 ی صحبت ها نم  ر یخودم را درگ   یلیبود...خ  ینسبتا خوب   شب

گاهکردم  اصال  ا  ی...چون  در  را  فراموش  نجا ی بودنم   ی م  یبه 
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راه خودش   یالظاهر خوب بود...هر کس  یعل  زیسپردم....همه چ 

کرد..اسمان به شدت   یرفت و کار مخصوص خودش را م  ی را م

  ک ی...د یرس  یکم به نظر م  ی زی انگار چ   یبود ول  بای و ز  یمهتاب

معما  نیآمد تا ا یپازل ناشناخته که به چشمم نم کیتکه از 

شد    یرا م  نیتازاند و ا  یرا کامل کنم .....هوا پر سوز و سرما م

باز   یول  دیبرده اند، فهم  بانیکه تا گلو ، سر در گر  یاز مردم

شادمانه ، دست در دست   یخلوت نبود و هر کس  ابانیهم خ

با وجود    م،یبه خانه برگشت  ی....وقتکرد  یرو را گز م  ادهیپ  یکس

خستگ   شبی د  یخواب  یب نم  یو  خوابم  هم  باز   یامروز، 

اآمد. ها  نکهی..بدون  ح  میلباس  به  باز  کنم  عوض    اط یرا 

خاله هم    ی داشت و چراغ خانه    دنی قصد خواب  ایبرگشتم....رو

 ی برگ ها  ی خاموش شده بود....شروع کردم به قدم زدن رو

 ی خِش خِش جالب   ی درخت ها....صدا  ی اپ  ی شده    خته ی زرد ر

بود انگار آن ها هم از    ی انعکاسش جور  ی.ولشده بود..  دیتول

منِ   ی دلشان تنگ شده بود برا  دی....شادندیکش  یم  ادیدرد فر
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سبز و شاداب   ی از وجودشان که روز   یاشان...همان بخش  یاصل

نبود؟   عتیطب  یها باز  نیا  ی مگر همه    ی.ولداد.  یبود و گل م

  گر ی نکرده بودند؟ پس چرا د  یتکامل شدنشان را ط   روندمگر  

و    یکس شدم  خم  نداشت؟  را    یکیدوستشان  ها  برگ  از 

م و  شب  انی برداشتم  دلم  کردم...چقدر  لمسش   ن ی ا  هی دستم 

پا خورده بود...سرم را سمت آسمان باال بردم و به   ی بایبرگ ز

خ آسمان  بزرگ وسط  همه    رهیماه   ی درخشندگ  ی شدم...با 

  ک ی زد که    یمه آلود م  و  رهیت    قش،یعم  ی ژرفا  اناش ، چن

کند...در دلم زار    یلحظه تصور کردم ، خدا با غضب نگاهم م

 ...زدم و گفتم

 ی راه بهتر  ،ی خواستم...خودت شاهد بود   یخواستم..نم  ینم-

 ...واسم نذاشت

تغ  یول انگار  از   ی ریی باز هم  بود،  نکرد...دل من هم شکسته 

ها پ  ی پ  ی ترک  د  یدر   ی نم  میترم  ی برا   ی راه  گریاش، 

  ی تکه گوشت ب  نیخواست ، ا  یم  ی ...شکسته بند ماهردمید
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گاه هم    چینبود و ه  یام بتپد...ول  نهینبض، تا باز بتواند در س

پا  ینم  دایپ برگ    گر ید  یبودم که کس  ی زییشد....من همان 

نم  شیها  ییبایز ب   دید  یرا  و  خشک  همه  نظر  از    ی ..من 

 .....پا افتاده ری استفاده بودم ...زرد و ز

 [27.05.21 07:28] 

 ۲۱۰_پارت#

 ی خواب ها  یاز نماز صبح بود که چشمانم گرم شد...ول  بعد

باعث   قهیپشت سر هم، هر از چند دق  ی آشفته و کابوس ها

 ی ...سر و صدا امدم ی ن  رونی شد...تا ظهر از اتاق ب  یام م  ی داریب

م   رونیب رو  ینشان  ن  ایداد،  خواب   لوفریبا  است....نه  سرگرم 

 ی دم را به خواب زده بودم...فقط بدنم مثل کسبودم و نه خو

بود...و   ریکه ز باشد، کوفته و ال جون  افتاده  خروار ها خاک 

لرزان و با   ی ...با انگشت هادیکش  یم  ر یکه تا اعماقش ت   ی سر

...گوش  را روشن کردم... دو آهنگ فرستاده بود   یاضطراب گوش

بود ،که  در هر دو    نیکردم. وجه تشابه هر دو ا  هیدادم و گر
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  ن ی...حالم در عشدیتکرار خوانده م  هب  "سویگ"  ی قطعه کلمه  

بود...از   یدانم چرا؟ پارادوکس جالب  یگرفته شدن، بهتر شد..نم

  ال ی از فکر و خ  یی رها  ی و برا  وستمیجا بلند شدم و به بچه ها پ

پا را  ن  یخوشمزگ  ی خودم  آن  از  به   لویهاشان کشاندم...بعد 

دن ی...با دمیناهار را با هم خورد  ایو من و رو  وست یمادرش پ

سر حال   د،یآ  یم  دنمیبرزو که گفته بود، ساعت هفت به د  امیپ

با هم  شی در مورد دکتر و مشاوره ها نکهیتر هم شدم و فکر ا

 ت ییسو  ی به سر و رو  یام داد که دست  زهیزد،انگ  میحرف خواه 

در چهره ام    ادیدو شب گذشته ز  ی خواب  یب  نکهیا  ی بکشم...برا

و لباس مناسب   رفتمدوش آب سرد هم گ  کی نمودار نباشد،   

ن  ای..رودمی پوش  ی تر تا ما راحت   م یاز  ساعت قبلش باال رفت 

باز کردن در را فشردم و   کیت  فون یآ  ی صدا  دنی.با شن.میباش

 ....ستقبال جلو رفتما ی برا

خوب- داداش  پ  ایداخل...تنهام..رو  ایب  ؟یسالم  باال    ش ی رفته 

 ...لوفرین
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 شه یاز هم  ی سورمه ا  نیدر آن ژاکت بنفش و ج  شیو باال  قد

داد....رنگ نگاهش شفاف بود و   یتر نشان م  بایتر و ز  دهیکش

...به محض نشستنش، نسبت به قبل، شادتر و با حوصله تر  بود.

گرفتم   ی آوردم و من هم کنار دستش جا  کیو ک  ی چا  شیبرا

ا  یلی..خ بود،  ه  نقدریوقت  دست  کنار  آرامش  ننشسته   مبا 

 ...و هم زمان گفتم دمیرا جلوتر کش  ی چا  وانی...لمیبود

 ....ی به من زل زد ی اومد یشده؟ از وقت ی زیچ-

جا به جا شد و دستان سردم را گرفت و شروع کردن به    یکم

ا کردنش....از  جا    نینوازش  در  شوکه  و  مبهوت   ، حرکت 

 ....ماندم

با  ینم- از کجا شروع کنم...چه   یچ  دیدونم  بگم..اصال  بهت 

  یبهت ..فقط ...م  دهیعمق احساسم و نشون م  شتر یب  ی جمله ا

که گذشت   یمدت  نی..تو اسویاز روت شرمنده ام گ  ،یخوام بدون

 .....کردم....منو حالل کن تتیاذ یلیخ
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و بسته کردم که مبادا    ی ها  مردمک باز  بار،   را چند  لرزانم 

 ...زندی اشک ها فرو بر

 ....ترسم یواقعا دارم م ؟ یزن یحرف م ی طور نیچرا ا-

حل  کینزد ام  شانه  پشت  را  دستش  و  کرد..تمام ترم شد  قه 

 ی شد....رو  ر یقلبم سراز  انیباره م   کیبه    ا یخوب دن  ی حس ها

 .....دی را بوس میموها

دار شده بود..به خاطر   حهی غرورم جر  یلیخ   دایبعد از رفتن ش -

سال دوست داشتَنم و ترکم    کیپا گذاشت رو    ،یپول لعنت  نیا

خواستم هر طور شده و    یبد بود...م  یلیکرد....حالم بد بود،خ

به خدا فکر کردم   یزمان ممکن به پول برسم...ول  ن یدر کمتر

ن م  مایکه  م  ی خوشبختت  م   یکنه...فکر  اون  با    ی کردم من 

بهم   گهید  دایکردم ش  یم  الی تو سَرا..خ  ارمیدر ب   ی تونم سَر

 ....زنه ینم یعرضگ یسرکوفت ب
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 ی در چشمان باران  میدست آزادش،  چانه ام را گرفت تا مستق  با

 ... اش نگاه کنم

نم - قلبا  ا  یمن  ب  نی خواستم  سرت  ها   ی آبج  اد،یبال 

دلش خواست سَرت   ییهر بال  ما ی...ازت غافل شدم و نکهیکوچ

تر    حیآخرم از همش وق شنهادی قبول دارم اون پ  یدر آورد...ول

و حماقت، اون حرف و زدم    یشوک و ناراحت   ر یبود...تحت تاث

  م ی ونگبا خودم خلوت کردم ، حالم از خودم و مرد  یوقت  یول

بود، داشت دنبالت    دهیتا تهران پاش رس  مایبه هم خورد....ن

 یو واست تکرار کنه...وقت   شنهادی گشت که خودش اون پ  یم

روز    هی  ادتهیخودش اقدام کرد....   شه،ی از من گرم نم  یآب  دید

ا مزاحم  نجایاومدم  گفتم  خ  ی ندار  یو  روزا  اون    ی م  یلی؟ 

بیلی..خسویگ  دمیترس تونستم  هم   شتری....فقط  جا    نیاوقات 

خودم و     فته،ی اتفاق ب  ی بمونم تا الاقل اگه خواست فاجعه ا

خواستم چشم   نایهم که نبودم فقط از س  ییبرسونم....وقت ها

  ؟یمعرفتت و ببخش یبرادر ب  یتون یه....مازت بر ندار
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 ۲۱۱_پارت#

  ر ی تصو  گریگانم را پر کرده بود و د  ده یاشک تمام د  ی   هاله

حال ممکن،    نی شد...درست در بدتر  ینم  دهیبرزو به وضوح د 

ها خواه  میتصم   م،یزندگ   ی آدم  عذر  به    ی به  اعتراف  و 

که مغزم داشت،    یاشتباهاتشان گرفته بودند...مشخصا در اوقات

  ی کرد..کاش م  یم  نیها را تمر  زی چ  ی سر  کی فراموش کردن  

 .... میبزنم و بگو ادیشد فر

هم- نکن...من  حت  شهینگو...تکرار  داشتم،  همون   یدوستت 

 .... یخواسته هام بست  ی که چشم هات و به رو یوقت

وجودم    ی با همه    ی...ول  شهیسکوت کردم درست مثل هم  یول

  ی امروز، اختصاص  ی و گذاشتم اشک ها  دمیفقط به آغوشش خز

ب هم  باشد..او  و خودش  ر  یخجالت  چیه  یخودم   ختیاشک 

بود..درکش م مانند من خسته  به  و حاال    ی...برزو هم  کردم 

،تمام    یبود..وقت  دهیوقت سبک شدنش رس برداشتم  را  سَرم 
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ام    هیگر  ان یبود...م  سی خ  سی خ  شیها  هشانسر   ،خنده 

 ...گرفت

،بشورمش    ارینتونستم خودم و کنترل کنم ..درش ب  د،یببخش-

 ...برات

 ....ام شد یشانیپ خیاش ،م یمحکم و طوالن ی  بوسه

 ....ستیسرت...مهم ن ی فدا-

چند برگ دستمال از جعبه اش   زی م ی دراز کرد و از رو دست

کرد   ز ی...اول اشک ها من را و بعد صورتش را تم دیکش   رونیب

 ....دادی آزارم م شیگلو خیب ی بغض النه شده  ی..هنوز ول

ا - حرف زدم، متوجه شدم    ی دیکه با دکتر حم   یمدت  نیتو 

داشتم    اجیاحت  یلی...خ  ومدنین  ی کردم برا  ی لجباز  یچقدر الک

االن    یاومدم ول  ریپرده...د  یب  ی حرف زدن ها ی سر  کی  ی برا

  ه یخوام تا اخر عمرم فقط واست جبران کنم ...در ضمن    یم

 ....خبر خوب هم واست دارم
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 ....د یجمله اش کرد و خند ی  مهیضم یچشمک

  ؟ی واقعا؟ چه خبر -

 .....هم دستم را گرفت باز

 ....جا تو تهران نیکردم...هم دای کار پ-

 .....دمیکش غی ج یخوشحال از

  ؟یکن یکه نم یشوخ-

شوره   یما رو م  اد،یدوست بد اخالقت م   نیبابا آروم تر..االن ا-

 ....ندازه رو بند  یکنه، م ی،پهن م

برابر    نیرا چند  دنمیخند  زانیم  ن،یبود و ا  لوفریبه ن  منظورش

 ...هم چنان مشتاق ،چشم از او بر نداشتم  یکرد، ول

  دن،یاخت و ساز انجام م که کار س  ،یشرکت مهندس  هی  ی تو-

پ  نایس با    دایبرام  عصر...مرتبط  پنج  تا  صبح  کرده...از 

خودش   ی ...فعال خونه  هیهم عال  اشیو مزا  طیرشتمه..همه شرا
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انداز کنم،     هیروبه راه بشه و    طمیشرا  یهستم...ول کم پس 

 ....کنم یخودم خونه اجاره م

وجود، آوردن نام   نی..با ادمیبه هم کوب  یرا از خوشحال  دستانم

 ....شد یمجد پکرم کرده بود..کاش او معرف برزو نم

 ...کنم ی م یو با تو زندگ  امی...اونوقت منم مهیعال نیا -

 ...لب زد  شیخنده ها انیصدا قهقهه زد و م پر

 ....خوام ازدواج کنم ی...من مسویشکمت و صابون نزن گ-

مانند او از در طنز ..من هم به دی گو یم یدانستم به شوخ یم

 ...در آمدم

عروس    میبگو...ما رسم دار  ندتینداره ....به همسرت آ  یبیع-

 ...کنه  یبا خواهر شوهرش زندگ

  واسه زن من؟ ی د یاوهو..پس از حاال نقشه کش-

 ...به جانب ابرو باال انداختم  حق
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 ....یهمه دور بر داشت  نیا ده؟یبه تو زن م یحاال ک-

  ی حرکات ورزش  ی از آرنج، تا زد و ادارا از دو طرف    دستانش 

 ...را در آورد 

 ....و داشته باش  کلیهم دلشون بخواد...ه یلیخ -

 [28.05.21 07:26] 

 ۲۱۲_پارت#

 ی توان   گر یکه د  دمیبه حرف ها و حرکات با مزه اش خند  آنقدر

 ش ینمانده بود...شده بود، همان برادر چند سال پ   یباق  میبرا

کرد...ظاهرا خدا   ینم  غیدر  ی کار  چیام از ه  یشادمان  ی که برا

 ،امروز یشوق و خوشحال  نیکرده بود که چن  یهم با من آشت 

 ...کرد بمینص

نرفته بهت بگم، واسه آخر هفته که تولد    ادمیتا    سویگ  یراست-

..خودش گفت ازت دعوت  میری دنبالت با هم م  امیم  ناست،یس

 ....کرده
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رو  آوردن را  خنده  اسمش،  را    ی مجدد  خشکاند...سرم  لبانم 

 ....تن صدا زمزمه کردم نیگرفتم و با آهسته تر نییپا

 ...داداش امیمن نم-

 ....ردک  زی چانه اش گذاشت و چشم ر  ریرا ز  دستش

ا  نایس  ؟یچ  ی برا- برادر  نیتو  تموم    ی مدت  حقم  در  رو 

رسوندم و تو تدارکات جشنش    ی خودم و م  دی کرده..من که با

م  کمک  م  یبهش  روز  هر  که  هم  تو   شی نیب  یکردم...تو  و 

باهم  کار  و  دانشکده  و  ندیکالس  درست   ی وقت  ستی...پس 

باشه و من در   ی ا  گهید  ی .....مسئله  نکهی...مگه ای این  ،یدعوت

 ....انش نباشمیجر

 ....گفتم ی گردن صاف کردم و فور

هم   ی....ضرورتادیازش خوشم نم  یلی..فقط خستین  یچینه..ه-

 ...من تو تولدش باشم نم،یب ینم
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را مرتب   شیموها  ی قد  نهیآ  ی که جلو  ی شد و همان طور  بلند

 ...کرد، جواب داد یم

 مارستان یروز ،هر روز ب....بابا شما هر  یبه نظر من، بهتره باش -

 ی تو جمع   رون،ی ب  ا ی...حاال دو ساعت بگهیبا هم د  دیو دانشگاه 

از درس و کتاب خبر از   ی نباشه....خسته نشد  ی باش که  تو 

  همه درس خوندن؟ نیا

را    شی زانو خم شد تا بند کفش ها  ی رفت...رو  رونیسمت ب  به

 ..ببندد

 ....من باش شی شام و پ ؟ی بر ی خوا  یحاال کجا م-

 ...و مهربان نگاهم کرد ستاد یا صاف

د  هیباشه  - وقت  گهیوقت  برم....چند  راه    نایس  ه یقربونت  روبه 

خوره...الاقل خودم    یلقمه هم غذا نم  هی..االن منم نرم،     ستین

 ....شهی سرِ پا م دم،یبهش م ماتومیباشم، چهار تا اولت
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و رفت...در همان حالت و همان   دیام را بوس  یشانیپ  گرید  بار

دو سه تا   نیامشبم را با هم  یمانده بودم...تمام خوش  یجا باق

 ی عن یکه روبه راه نبود؟  یچ یعنی آخرش زائل کرد... ی جمله 

شکل   ن یخورد؟ کاش گفته بود، دارد به بهتر  یکه غذا نم  یچ

تولدش را    اتسابقش مقدم  ی   هیبه همان رو  یممکن و حت

جشن داشت؟    ی ...حالش خوب نبود و قصد برگزارندیچ  یم

  ی م  جیگ  شتر یکردم، ب   یآدم فکر م  نیبه ا  شتری چرا هر چقدر ب

 ...شدم

 ...ی دیزنم چرا جواب نم  یصدات م  یتو؟ هر چ  یی کجا  سویگ-

  ی خورد و من نم  یصورتم تکان م  ی تند تند جلو  ایرو  دست

 ...نشان دهم یتوانستم واکنش 

 م یاومد..بر  یاتون تا باال هم مخنده ه   ی داداشت رفت؟ صدا-

 ...شام پخته سی که خاله فرنگ



813 

 

تا اخر شب فکرم آزاد نشد..مدام منتظر بودم ساعت به   گرید

کند...اسمش عشق    یارسال م  یامیچه پ  نمیبرسد و بب   ازدهی

اش    یشبانگاه  ی ها  امیبه پ  نیقیبه    یدانم ول  ینه، نم  ایبود  

شب    ازدهیهمان    دیکرده بودم...اصال تمام روز به ام  دایپ  ادیاعت

برقرار    یصلح و آشت  رزومن و ب  ن یب  نکهیاز ا  یگذشت...همگ  یم

 لوفرین  یول  انیم   نیکردند..در ا  یم  ی شده بود، ابراز خرسند

گوشم    ری ترم آورد و ز  کیداشت...خودش را نزد  ی گری حس د

 ..پچ زد

 ....جواب داد یبا آدم آهن تیجد ی دید-

عز - که  نبود  تو  خاطر  هازمیبه  حم  ی ...مشاوره    ی دی دکتر 

 ....ه یعال

...او دیدنبالم دو  تییچشمانش را گرد کرد و بعد تا خود سو  اول

گاه    ی دلهره ها  یخوشحال بود ول  ی هم انگار جور متفاوت تر

اجازه    یگاه نم  لوفرین  ی رفتار ها  لیو تحل   هیتجز  ی ام   یرا 
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را در    امشیبگذرد و سپس پ  ازده یاز    قهیداد...گذاشتم ده دق

 ....صفحه چت باز کردم 

و راحت کنم، برزو    التیخ  نکهیخودم...واسه ا  ی سویسالم به گ-

و    ی رو به تهران دعوت کردم تا در کنارش به من افتخار بد

بودن برادرت   نکهی ا  ی نشه...برا  ی ا   هیحواست پرت مسائل حاش

خودمون دو   نی ب  ی...ولینکن  یفکر اشتباه   باعث بشه در موردم

ست تا تو رو تو خونم ین شتریب ی تا باشه، مراسم تولدم بهونه ا

 ....شب و مجازاتم نکن هی نیو فقط هم ای...ب نمیبب

 [29.05.21 06:56] 

 ۲۱۳_پارت#

شد،   ییآورده بود..در دلم غوغا  تیمالک  "م"نامم را با    نکهیا  از

رو   ینم از  بود    ی دانم  احوالم    ن ی..اگرید  زیچ  ایشوق  مدت 

  ی درون  ی حالت ها  یتوانستم معن  یحساب و کتاب نداشت..نم

دادنش دلم را آتش زد...نشان   ام ینوع پ  یام را کشف کنم ول

ها  یم از حرف  بود    ی داد هنوز  است...گفته  آن شبم دلخور 
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شکل ممکن   نیمن با بدتر  یرود ول  یسمت راه اشتباه نم  گرید

شناختم   یرا م  ی اد یز  ی بودم..ادم ها  دهی، آن را به سرش کوب

 ی دلم نم  یکرده بودند ول  رییسال ها تغ  ایکه بعد از مدت ها و  

علت    کیخواست او را باور کند...  یهم نم  دیشا   ا یتوانست و  

 یبودنم باشد...برگ  زیی ن برگ پای توانست هم  یمهمش م   یلیخ

بفهمد و    دمیترس  یهم م  دیاطالع نداشت...شاکه مجد از آن  

بزند...هم را پس  باق  کی  نیمن  با  ی   ماندهیذره  را   دی غرورم 

زده شده و تحت    جانیآمد فقط ه  یکردم..به نظرم م  یحفظ م

وقت  ریتاث چند  و  است  چ  یاحساسات  همه  بگذرد،  را   زی که 

دادم و او بعد از چند   یدل به دلش م  گرکند...ا  یفراموش م

که خودم او را    یماندم و دل  یرفت...ان وقت من م   یوقت،  م

  م یزانو ها  ی هوا سرم را رو  یدر معرض تندباد گذاشته بودم....ب

گر و  گرفت..دل  هی گذاشتم  خدا   لشی ام  از  فقط  نبود،  معلوم 

عاطفه و احساس، عقلم را    ریتحت تاث  گریبار د  نیخواستم، ا
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جد  کی  طیشرا  نکند...االن  ائلز زندگ  دیطوفان  را    یدر  ام 

 ....نداشتم

شب پر از کابوس،   کیکالس داشتم و بعد از گذراندن    صبح

 ...از خواب برخواستم یو کسل یبا دلمردگ

 ....چشمات پف دارن هنوز ؟ی دیخوب نخواب  شبید سویگ-

  ی گود  ر یو دستم را ز  ستادمیا  نه یآ  ی جلو  ا،یجهت حرف رو  در

کش مدمیچشمانم    دن ید  گرید  افهیق  نیگفت...ا  ی...راست 

واضح اطراف چشم ها، از صد    ی اهیو س   یدگینداشت...رنگ پر 

پ   یفرسخ دال  یکیشد    یبود...م  دای هم  کش   ل یاز    دن یعقب 

 .....طور بشود نیبودم، هم دواریام یعنیمجد باشد...

 ....امیکه ن شهیکار دارم..نم یلیتو کتابخونه خ -

از    لوفریزمزمه کرد و هر دو به اتفاق ن  "ی باشه ا"جوابم،    در

شد  خارج  سعمیخانه  در    ی...خواستم  را  خوابم  کمبود  کنم، 

ب  ریمس کال  که  کنم  شده   دهیفا  یجبران  خواب  و  بود...من 
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....به وقت میکرد  ی جن و بسم اهلل....مدام از هم فرار م  میبود

استاد    ی ها  بتهر چه تمام تر به صح  ی چارگی کالس هم، با ب

  کی اش مثل    یخال   یبودم و منگ و صندل  جی گوش دادم...گ

م بزرگ  ها  انیخار  م  یم  میچشم  و    ی آمد...صداها  ی رفت 

به درس و مبحث    یکدامش ربط  چیکه ه   دمیشن   یرا م  ی ادیز

 ی امروز نداشت...فقط و فقط هر چه بود و درون مغزم گشت م

که    یوقت  ای،بود  تیبه وقت عصبان  دادشیداد و ب  ی صدا  ایزد،  

و در کالس    نجایکرد...ا  یم  ی زبان جار   ی پر بغض نامم را رو

ول آورد...گو  یوقت   ینبودم  با غضب  را  نامش  تمام    ییاستاد، 

 ...پرت شد نیم هوش و حواسم از آسمان به ز

بگ  ی آقا- به دوستتون جناب مجد   ه یاگه فقط    د،ی روانخواه، 

 ...کنم  یتو کالس شرکت نکنن، من حذفش م  گه ید  ی جلسه  

ا  قبل به توض  نکهیاز  باز کند  روانخواه دهان    ریام  ح،یاشکان 

 ....لحن ن یجواب داد، آن هم با طعنه و با بدتر یمیرح
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و    ی عاد  ی کارها  گهیخورش کردن...د  زی رو چ  چارهیاستاد، ب-

نم  یشگیهم انجام  هم  ا  دهیشو  به  برسه  سر   ادیب  نکهیچه 

 ....کالس

 دم یکرد...نفهم  زیچشم ر  میبعد با تنفر به سمتم برگشت و برا  و

که   ی ا  رانهیاز طرز نگاه حق  یآن جمله اش چه بود، ول  یمعن

خال  دلم  ته  و  شد  بد  حالم  انداخت،   من  شد...کالس    یبه 

  یاستاد مربوطه کنسل شد و من باق  امدنین  لیبعدمان به دل

گذراندم... کتابخانه  در  را    ی پژوهش   ی کارها  ی سر  کیوقت 

  ر ی ...هر چند آن نگاه آخر امشدی حتما انجام م  د یداشتم که با

 ی ار م خورد و مدام تکر  یچشمم تکان نم  ی از جلو  یمیرح

  گفته بود؟  ی زیاز من به دوستانش چ  یعنیشد.

 [29.05.21 06:56] 

 ۲۱۴_پارت#

...باران میرفت  نگیاز دو ساعت ، به مقصد خانه، سمت پارک  بعد

  ن ی تازه شروع شده بود و داشت به سرعت هر چه تمام تر، زم
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نمانده   لوفرین  نیبه ماش  یچندان  ی کرد...فاصله    یم  سی را خ

آمد،   یمجد که به سمتمان م  دنی بود، که در اواسط راه، با د

پا حس  خودم    می تمام  به  بخواهم  واکنش   میایب رفت...تا  و 

...مودبانه با هر سه نفرمان    دیانجام دهم، او به ما رس   یخاص

پرس رو   یاحوال  البته  و  ب  ی کرد  مکث   دیکرد..با  ی شتریمن 

رو و  رنگ  که  کنم  ک  ی اقرار  دست  هم  من   یماو  از 

اطرافش، که   اهی س  ی ها  ی و حاال گود  اهینداشت...چشمان س

توانست    یپوست گندمگونش را تحت شعاع قرار داده بود، نم

هم بعد از چند    رهی مدل طرز نگاه خ  نیباشد.... ا  یجالب  بیترک

کرد و هم    یرا گم م  میبودَمَش، هم دست و پا  دهی که ند  ی روز

نجاتم   تیوضع  نیخوشبختانه از ا  اینمود....رو  یام م  یعصبان

 ...داد

 ی شما بود...استاد گفتن اگه جلسه    ری امروز تو کالس ذکر خ-

 ...دیش  یحذف م د،یبعد و شرکت نکن
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تاسف تکان داد و در مورد درس و کالس   ی به معنا  ی سر  تنها

برا  یحرف که  بود  از   ت یاهم  یب  شی نزد....گفته  ...فقط  است 

تا    ینشان م  سی خ  سی کاپشنش که حاال خ  بیج داد، سه 

 ی آب  ونیپاپ   کیهر کدام    ی که رو  دیکش  رونیکارت بزرگ ب

 ....داشت ینفت

م  نیا- تولدمه....خوشحال  دوازدهم،  در    شمیپنجشنبه 

 ....خدمتتون باشم

  ی ، کارت ها را از دستش گرفت و هم زمان با بدجنس  لوفرین

 ....لب زد 

از بچه   ی سر  هیکالس خودمون و    مجد پارسال تموم  ی آقا-

 یبه جز ما سه نفر....حاال چ  دیرو دعوت کرد  ین ییسال پا  ی ها

 .....شده امسال، شخصا کارت 
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  ی گرفته ا  ی جمله اش را تمام کند و با همان صدا  نگذاشت

نگاه   گرید  زی چ  ا یبود    یدانم علتش باز سرما خوردگ  یکه نم

 ...به من دوخت

 ....خانم و دوستاش نبود سوی پارسال،  در شان گ  یمهمون-

کرد...هم گذشته اش را و هم    یام م  ی ادآوری هم داشت    باز

 ...شد  شی آنکه بخواهم، زبانم دوباره ن  یآن شبم....ب  ی حرف ها

ها شرکت    بهیغر  یمن که بهتون گفتم ، عادت ندارم تو مهمون-

 ....کنم

ن  کی   سپس از  را  خودم  سهم  جلو  م دیقاپ  لوفر یکارت   ی و 

 ی و اخم   شیگلو  بکی چشمان ناباورش پاره کردم....حرکت س

رو به    تشینشست،  به من فهماند عصبان  شی ابروها  انیکه م

است...د فهم  ن یا  یمعن  گریانفجار  خوب  را  نگاه    ده یطرز 

 ی دهد، داشت دست و پا  ر ییتوانست خودش را تغ  یبودم...نم

از کنارش رد شدم    عینزدم و سر  ی گریزد...حرف د  یم  ی خودیب
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گو دو  آن  با  دوباره  داشت  مسخم    یمشک  ی ..امکان  نافذش، 

سرزنشم    ایتا خود خانه،  رو  نیکند....به محض نشستن در ماش 

  ی بود ول  دهیهر چند در مورد مجد با من هم عق  لوفریکرد و ن

 ...خواند.....و با خشم اضافه کرد ستیرفتارم را ناشا

....خوب نرو تولدش، یکار و کرده باش  ن یتو ا  شهی اصال باورم نم-

 ؟ی ...چرا کارت و پاره کردیپا گذاشت  ریغرورش و ز  گهی چرا د

 ....سطل زباله  ینداخت یدور شد،  م  یوقت  یذاشت یم

 ...حرفش گفت ی هم در ادامه   ایرو و

ب- نداشتم....پس  توقع  ازت  حال   چارهیمنم  کنه    تیچطور 

حاال   داره...بابا  چرا    یغلط  هی،    یزمان   هیدوستت  کرده،  هم 

 عشیما بعد ضا  ی تو چشمش...باور کن جلو  یکوب   یم  نقدریا

که فکر کردم االن هر سه تامون رو با   دمیترس  ی ...جوری کرد

 ....کنه یم  کسانیخاک 
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دهم...من   لشانیداشتم که تحو  ی شتریب  زیسکوت مگر چ  ریغ

دردم را    یهمه تذکر نبود....ول  نیسراپا خطا بودم و الزم به ا

واژه ها و   نیا  ی کرد...همه    یدرک نم  یهم جز خودم، کس

شد و   یم  ی ساختم، اول همه خنجر  یکه روانه اش م  یکلمات

م  ی   نهیس را  ا  ی خودم  م  نکهیشکافت...از  حق    ،کرد    یفکر 

اذ برابرم چ  تشیدارم  در  و  باعث    ینم  ی زیکنم  فقط  گفت، 

اش   یافراط  ی ها  تیشوم...مظلوم  زاریاز خودم ب  شتریب  شدیم

دانستم    یم  نکهیزد...خصوصا ا  یداشت حالم را به هم م  گرید

اش در چشمانت   یوحش  ی ها  یبا مشک  هیده ثان  ستیفقط کاف

من، آن ها    برابرشد که در    یچه م  ی...ولیفتیزل بزند تا از پا ب 

و ابلهانه    دمیپتو خز  ری افتادند....شام نخورده، ز  ی هم از رمق م

  ی ....شک نداشتم باز هم مدمی ام را کش  یانتظار درمان خانگ

را همان    نیشد....ا  ینم  دایتاز تر از او پ   کهیفرستاد...لجباز تر و  

..داشت   دمی نگاهش د  ی برافروخته    ی شعله ها  انی موقع در م

ب زبان  نم  "دیکش  ی م  ادیفر  یزبان   یبا  بر  سَرت  از    ی دست 
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ساعت از    میناراحت....ن  گریکرد و نه د  ی ...نه خوشحالم م"دارم

باز    ازدهی را  اش  صفحه  و  کردم  روشن  را  نت  گذشته،  

شعر از   تیب  کیفرستاده بود و    ن یغمگ  یقیموس کینمودم...

های سعد حرف  خوش   تیب  کیهمان    انی م  شی ....تمام  جا 

 ....کرد ریرا سراز شکمکرده بود و ا

 ......رفتن الینه توان ماندنم هست، نه به سَر خ "-

 "......یجان انیکه تو در م زمیکجا، ز خود گر به

 [30.05.21 06:57] 

 ۲۱۵_پارت#

بود...پ  نیا خواندم، آتش    یفرستاد، م   یم  امیبساط هر شبم 

  ی تا صبح عزادار  میخاکستر ها  ی سوختم و پا  ی گرفتم و م  یم

تازه متولد    یقلبم ،ققنوس  ی رگه ها  انی کردم....آن وقت از م  یم

  گر یفرق داشت...خودم هم د  ای دن  ای شد که با روز قبلش دن  یم

شد،    یم  دایپ  یی نماراه  دیشناختم ..با  یرا نم  دیخود جد  نیا
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کودک مانند  به  مس  یتا  بد  و  خوب  من    رینوپا،  به   ادیرا 

  ن یتند قدم برداشتن را....خوب بود که ا  ایآهسته    یدهد...حت

 ی   ه یروح  نی...و گرنه با ادیایهفته، طوبا نتوانست به تهران ب 

شد    یم  ی گفتن با او داشتم...دو روز  ی برا  یچه حرف  شانیپر

و   ی بود..خودم را مشغول آشپز  خورده به شدت سرما    ایکه رو

 ی ه بود، به آن روزشد دهیگرم کردم....ذهنم کش یپختن سوپ

سوپ پختم...چقدر خوشش    شیشد و من برا  ماریکه مجد ب

داغ و سوزنده   دنیآمده بود....انگار شق القمر کرده بودم...آه کش

و از فکر و خاطره    یام هم زمان شد با به صدا در آمدن گوش

 ی بود، تا فور  ینام برزو کاف   دنیساخت...د  می جدا  زآن رو   ی 

 ....تماس را وصل کنم

 .....حالت چطوره خانم خانما-

داداش....گفت- خوبم  سر    گهی د  یمن  من  به  زود  به  زود 

 ....ی ایکه ب یرفت ی....ولیبزن
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توان برام نذاشته...امروز    دیکار جد  نی..اسویبه جان خودم گ -

 ....دیخر  میدنبالت بر  امیخوام ب یآزادم..م یعصر ول

 ....ندارم ازی ن ی زیمن که چ ؟یچ دیخر-

تر- حواس  کم  من  از  که  سالمتی تو  تولد   ی...نا  فردا 

 ...یدونم لباس مناسب داشته باش یم دی....بعناستیس

م  ادمی فراموشم  مگر  اصال  بود،  رو  ی ول  شدیکه  خودم   ی به 

 ...اوردمین

 ....امیاون که من گفتم ،نم-

..حاال که  مایدعوت شد  یمهمون  هی  ی...بعد قرنگهینکن د  تیاذ-

 ....یخودم هستم ، دوست دارم تو هم باهام باش

 ....آخه-

  دنبالت....خداحافظ امیم شی....ساعت شگهی اخه د یآخه ب-

اصرار ها نقش داشته    نیدور از عقلم نبود که مجد در ا  یلیخ

کرد و بلد بود چطور طرف    یکار خودش را م   تایباشد...او نها
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م آنچه خودش  به  را  راض  یمقابل    ا یرو  یکند...وقت  یخواهد 

 ....با خنده گفت د،یرا فهم  انیجر

بودم  ییخدا  ینیب  یم - تر  مشتاق  تاتون  دو  هر  از  که  ...من 

که    لوفر یشدم و اونوقت تو و ن  ض ی، مر  یواسه رفتن به مهمون

راض رفتن  به  تشر  یدلتون  حاال  ....عادالنه دیبر  یم  فی نبود، 

 ...واقعا  ستین

 ....سر زدن به سوپ در حال پخت به آشپزخانه رفتم ی برا

تا فردا    دیشا  ی د یخانم ...خدارو چه د  ایرو  ستی هنوزم معلوم ن-

 ....شد یفرج

 ...خشک پشت سر هم کرد ی تا سرفه  چند

از د- بر  شبیمن که  پسر   نی...بلکه ای تا حاال نذر کردم که 

 اد یبه چشمت ب چارهیب

 ....دیسوت زنان داخل پر یمقدمه ول یو ب یناگهان لوفرین

 ...نیزد یحرف م ی ا چارهیاز کدوم پسر ب نی بگ  نیزود باش-
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 .... قلبش گذاشته بود ی دستش را رو ایرو

ا  ی ریبم- ن  ن یبا  اومدنت  امنلویتو  اصال  خدا   ی جان  تی ....به 

 ....دفعه هیتو  ی پر ی اجازه م یب ی، واسه چ  میندار

مسخرگ  لوفرین گردنش    یبا  دور  دست  و  نشست  کنارش 

 ....انداخت

کلفت    لیبیمرد س  هی،انگار    میندار  یجان  تیگه امن  یم  یهمچ-

ا  گهیتو....د  دهی پنجاه ساله پر با هم  حرفا رو    نیمن و تو که 

 ....زمی.....عزمیندار

 ....حرف زدنت   نی ....تو هم با ایش یم   ضیگمشو برو اون ور مر-

 ...هم با اخم به من نگاه کرد بعد

 ....یشد پس، مردم از گشنگ  یسوپ چ نیا سویگ-

 ...نمشیتا بهتر بب دمیگردنم را کش یکم

ساعت تحمل    کیغر بزنه...خوب    نقدریا  ضیبودم مر   دهیند-

  ؟ی اومد ا یکن دختر..هفت ماهه به دن
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 ...را مخاطب قرار دادم لوفریبعد مالقه در دست ن و

ب برزو  - امروز  داره  واسه خر  ادیاصرار   شه یلباس....م  دیدنبالم 

  ؟ی ایهمرام ب

 ....شد  نهیتعجب و چشمان گرد شده دست به س با

 سو ی....عمرا گدی خر  امیب  تیمن با تو و اون برادر آدم آهن   یعنی-

 ......شرمنده ستمیو من ن یک ی نیجون...ا

 ...لب زدم  ی و جد یرا تکان دادم و با لحن شوخ مالقه

صفت مسخره رو از رو برادر من....دوما من    نی اوال که بردار ا-

  رمیگ یقوت قلب م یبخرم..تو باش دیبا یدونم چ یاصال نم

 ....سر داد  یینوچ بلند باال نوچ

  ی رو خان داداشت...اگه بهش بگ  ی کرد  دایهم پ  یچه تعصب -

 ....بره ینم  گهیخودت و هم دمن همراتم..شک نکن 

بشقاب    کیگاز    ی در حال قل قل رو  ی و از قابلمه    دمیخند

 ...دمیسوپ کش



830 

 

ا- واقعا  دعا    نیبهتر....اگه  کنه،  معافم  رفتن  از  که  بشه،  جور 

  ؟یکن ی کار یتون ی....جدا ملویشم ن یگوت م

 ...سرفه کند ایدانست بخندد  ینم ایرو

رو  یلیخ - آدم....  ی خوا   ی...مییپر  اون  با  داداش   یعنیمنو 

  تولد؟ ی که خودت نر  ی جونت در بنداز 

 [30.05.21 06:57] 

 ۲۱۶_پارت#

 میگوش  ی شش عصر بود که برزو آمد و به رو  ی دم دما  همان

اولش    د،یآ  یهم با ما م  لوفریبه او گفتم که ن   یزنگ زد...وقت

ول  یکم کرد،  راض  یناز  ن  ی بعد  آمدن  مورد  هم،    لویشد...در 

فرنگ با  ظهر  ...احساس   سی همان  بودم  کرده  صحبت  جون 

م چشم  به  وضوح  به  نفرشان  دو  هر  بودن   یمعذب 

بود   انیدر جر  نی اتاقک ماش   انیدر م  ینیسنگ  سکوتخورد...

کرد و    یدست  ش ی که باالخره بعد از حدود ربع ساعت، برزو پ



831 

 

آ به  نگاه کردن  را کمخ  نیماش  ی جلو  ی   نهیبا  باال   یودش 

 ...دیکش

  ه ی   دیلطف کن   د،یآورد  فیخانم...حاال که تشر  لوفر ین  دیببخش-

 ...تا من همون سمت برم  دیکن یپاساژ خوب هم معرف

 ....با اکراه دستش را دراز کرد لوین

 .....برو میشما فعال مستق-

لب خون   کیکه    یی...از آنجادمیمحسوس سمت برزو چرخ   نا

ا م  ی حرفه  تا    یبه حساب  کند  مراعات  خواستم  او  از  آمد، 

  ک یاز ش  یکی  نگی بعد در پارک  ی....ساعتدیاین   شیپ   ی دلخور

ها   نیتر کرد  ی پاساژ  توقف  نممیتهران  دانستم   ی....اصال 

را   یمهمان مناسبش  لباس  بتوانم  تا  به چه شکل هست  اش 

  ی به رو  لوفریکنم ..از آن طرف هم کل کل برزو و ن  خابانت

گرفتم که   یانداخت...طرف کدامشان را م  یاعصابم چنگ م 

رو  ی گرید نشود؟  لباس  ی دلخور  ن  یهر  م  لوفریکه   یدست 
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برزو   رنگ    نمیا"گفت    یگرفت و م  یم  ی رادیا  کیذاشت،  

برزو مو هر ک   "داره؟ را که  ن  یدام   ، پرو کنم    لوفر یخواست 

 ی داد و از عمد و بلند بلند م  یو اجازه نم  دیکش  یم  رادستم  

و مستاصل    جیگ   یکاف  ی ...به اندازه  "که مدل نداره  نیا"گفت

بر علت   دیآن ها هم شده بود مز  ی بچه گانه    ی بودم و رفتار ها 

انداختند و هر کدام    یم  کهی....مدام به هم تیشان یهمه پر  نیا

 ....یقگیکرد به بد سل یرا متهم م ی گرید

گم    ی نم  ی زیبرزو خان، مراقب حرف زدنت باش...اگه چ  ی آقا-

 ....هستا و گرنه  سو یبه احترام گ

گرنه چ- خوب...گ  قت یخانم....حق  یو  م  سویتلخه    ی خودش 

 .... لیهام تو فام قهیدونه من جزو خوش سل

بب - افتضاح   نیحاال  چه  م  اونا  خوش   یفکر  شما  که  کنن، 

 ...یشیحساب م قشونیسل
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 ی گوشم گذاشتم و رو  ی کالفه شده بودم، دستم را رو  واقعا

 ... استراحت نشستم ی ها  مکتیاز ن یکی

ساعته دارم به دوتاتون   کیکنم...  ینم  دیاصال خر  گهیمن د -

 .....خسته شدم به خدا دی گم بس کن یم

 ...بر آمد  ییدستم را گرفت و از سر دلجو برزو

  ی دوستته و گرنه ، من همون لباس اول  نیا  ریمن...تقص  زیعز-

 ...بودم دهیو برات خر

تند، برزو را ساکت کرد و دلخور نجوا    ی با چشم غره ا  لوفرین

 ...کرد

 ...دمیکلمه هم نظر نم هی یحت  گهیمن د -

 یکت و شلوار مشک   ک یفراوان، چشمم را    ی از جستجو   بعد

تک    کی براق قرمز داشت و وسطش هم با    ی گرفت که خط ها

کت   ی بزرگ به همان رنگ، آراسته شده بود...بلند  ی دکمه  

که خورده بود،آن را در تنم    ییخوب بود و کنارش با درز ها
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  ی مکرد...شلوارش هم از زانو به بعد رو به تنگ شدن  یم بایز

ول ساان  یرفت  و  اندازه  اساس  بر  شده    زیگار  دوخته  من 

راض نفر  دو  لبخند رضا  یبود...خداروشکر که هر  و   ت یبودند 

 لوفر یام استقبال کردند...فقط ن  قهیبخششان، نشان داد از سل

 یپوت پاشنه بلند مشک  مین  کیشلوار    نیا  ی اصرار کرد که رو

ز که  ه  ییبایبپوشم  را  شود...آن  چندان  دو  و    دمیخر  ماش 

خر  ییآلبالو  ی روسر  کی طور    نیهم ختام  حسن   دی ساتن، 

  یو باز برزو شوخ  میامشبم شد...بعد به قسمت مردانه اش رفت

 ...مزه اش گل کرد  یب ی ها

در مورد لباس    دیهستند، با  قهیبا سل  یلیخانم چون خ  لوفرین -

 .....منم نظر بدن ی ها

م  لوفرین نازک  چشم  ول  یپشت  ع  یکرد  رنگ    نی در  حال، 

 ..شد  ی داریو شلوار برزو درست بر اساس نظراتش خر  راهنیپ

 [31.05.21 06:56] 

 ۲۱۷_پارت#



835 

 

هم گذشته بود که ما خسته و داغون، در همان    ازدهیاز    ساعت

که   ی و همان طور  میسفارش داد  تزایفست فود پاساژ،  سه پ

 ی االن نظر م  ی مدل ها و لباس ها   ن یدتریدر مورد جد  لوفرین

داد ، شام هم صرف شد...خودش گفت که لباس مناسب دارد 

 در امشب    نیکه هم  ی زیچ  یول   ستین  دیبه خر  یاجیو احت 

فهم هم  نیا   دم،یموردش  که  م  شهیبود  خواسته   یدلش 

خارج  یطراح سفر  هر  بخواند..پدرش  لباس  و  م  یمد   ی که 

  ی آورده ول  یم  ش ی لباس را برا  ی ژورنال ها  نیتر   د یرفته ، جد

را    یشود و روانشناس  یم  مانیموقع انتخاب رشته و کنکور پش

؟    هن  ا یهست    مان یپش   دم یاز او پرس  یکند....وقت  یانتخاب م

صالح بوده، اکتفا کرد و من هم    ی طور  نیفقط با گفتن حتما ا

سکوت   ی شتریب  ی کنجکاو  ، برگشتن  ندادم...موقع  خرج  به 

کرد   یفکر  ملباس    یهنوز به طراح  لوین  دیحکمفرما بود...شا

من   ی...ولدشیبرزو در فکر کار جد  ایگذشته افتاده بود...  ادیو  

م  نایقی فکر  شب  فردا  د  نکهیکردم...ا  یبه  چطور    دنشیبا 
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که آن    ی مرد  اورم،یخودم ن  ی خوددار باشم  و چگونه به رو 

کند ،   یاش را فوت م  یو شش سالگ  ستیب  ی لحظه شمع ها 

 .....عشق مرا دارد  ی است که ادعا یکس

************* 

با    از شدم...فکر   دار ی مزخرف از خواب ب  ی دلشوره    کیصبح 

شد؟ با    یم  هیهد   یرا نکرده بودم....آخر تولد مگر ب  شی نجایا

 ...گذاشتم انیخواسته ام را در م   لوفرین

و تا ظهر بر    می ریم  عی... سردمینخر  ی زینگران نباش منم چ-

 ....میگرد یم

نوع شد  یول از  ..آن هم  بودم  دلم   کی...از  دشینگران  طرف 

من و برزو را با هم،    ی   هیباشم و هد  یخواست دست خال  ینم

از طرف من،    هی هد  کیهم ، داشتن    یحساب کند و از طرف

 ن یا  ی توانستم جلو  ی....من مدیفزایممکن بود بر توهماتش ب

سرد   ی ه  یهمان رو  دینسبت به او با  ی، ول  رمیرا بگ   جای حس ب

خودش هم    ی برا    ی طور  نیشد...ا  یم  یانعطاف سابق ط  یو ب
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بود...ن هم  لوفریبهتر  پ  شهی مثل  بر   ی دلدار  یدر  کردنم 

من   ی رژه رفته درون مغزم را دوباره برا  ی حرف ها  یآمد...وقت

کردم..انگار الزم بود، کس    یم  دایپ   ی کرد...حال بهتر  یتکرار م

 ....دیبگو  دیم با تاکیآن ها را دوباره از اول برا ی گرید

م  زیعز- جا  هر  آدم  خال   ره،ی من،  دست    ی باالخره 

اگه بار اول هم بخواد بره...خود تو ممکنه    نکهی..خصوصا ا رهینم

...حاال مگه ، همه یکرده باش  افتیتا االن از هزار نفر کادو در

پ  ی  االن  م  ی....بعضشتهیاونا  گم   ی...بعضشنیهاشون خراب 

گوشه   هیو    انیهم ممکنه اصال به کارت ن   ی تعداد  هی...شنیم

 ی نکن....تو امشب دار  هودهیب  ی ...پس با خودت فکرها فتنیب  ی ا

و   برادرت  دوست  کالس  ایتولد  هم   نی..ای ریم  تیهم  اصال 

 .....رونیب ای..پس از فکرش ب  ستین  بیعج

ول   یم هم  یشدن  یخواستم  بدنم  نینبود....از  کل  به   االن 

شد   یکرد...نه م  یانقالب برخواسته بودند...کاش برزو معافم م

  ن یخواست هم  یدهم و نه دلم م  حیاو توض  ی از علت نرفتنم برا
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مجد را با    نکهیشکرآب شود....عالرغم ا  نمانیاول کار مجدد ب 

 امد،یوقت دلم ن  چیدانم چرا ه  ینم  یکرده بودم ول  دیبرزو تهد

طور    نیاو را هم  شهیشناخت...هم  یاش کنم...برزو را نم  یعلن

بود...به قول خودش به آن رگ   ده یساده و حرف گوش کن د

و زمان را   نیزم گریخورد، د  یبر م   ی زی فعالش اگر چ  شهیهم

  ن یبود و از ا  دهیآرام برزو را د  ی کرد...روز ها  یم  کونیکن ف

بود،   دهی...هر چند خودش هم فهمدیکش  یدست نم  ی پافشار

ا گفت...برا  اناتیجر  نیمن  نخواهم  برزو  به   که ی  نیهم  ی را 

حرف  یم  ی تاز امشب  ب  یکرد....نکند  شدم   یم  چارهی بزند؟ 

رو  کش   ی من.....دست  برا   دمی صورتم  فقط   ر ی مس  نکهیا  ی و 

 ....دمی پرس لوفری ذهنم را منحرف کنم رو به ن

  لو؟ین ،ی بخر ی خوا یم یتو چ -

 [31.05.21 06:56] 
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بود،   ی کرد..عجب روز سرد  میرا تنظ  نیماش  ی بخار   ی   چهیدر

 ....امروز 

 ی دیو کاله نقاب دار...اخه د  شرتی ت  هی  دیدونم واال..شا  ینم-

 ....باالست یلی که مصرفش خ

کامال حق داشت...در طول سفرمان  یرا با خنده گفت...ول نیا

و کاله    شرتیمدل ت  کی به افجه در تابستان گذشته...هر روز با  

که   ی از آن دو روز  ریکرد...به غ  یبود که غالبا با هم ، ست م

 ده یبلند پوش نی آست  راهنی اتاق مشترک بود و پ  کیبا من در 

 ...دینپوش ی زی، چ  نیو شلوار ج شرتیت  ریروزها غ ریبود، سا

خ  دیخر- واسش  ول  یلیکردن  االن   یسخته  چون  نظرم  به 

مارک هاشو   نیو عوض کن....از اونا بهتر   دتیمدل خر   زه،ییپا

 ....داره

  بخرم؟ یمثال چ-

 ...میرا زد و با هم سوار آسانسور شد نیقفل ماش موتیر



840 

 

مورد    دیشا  ی زیی پا  وریپول  هیکاله بافت با    هیدونم ...مثال    ینم-

 ...باشه یخوب

 ....میمربوطه رفت  ی را پشت کمرم گذاشت و به طبقه    دستش

   ؟ی هم واسه خودت کرد  ی ها ناقال...حاال فکر  ی تو هم وارد -

وقت   چینداشتم..فقط ذهنم ه  ی تبحر   زهایچ  نی اصال در ا  اتفاقا

خوردگ سرما  روز  ب  یآن  در  نم  مارستانیاش  فراموش   ی را 

 ...کند..گوش و صورتش از سرما سرخ سرخ بود

 ....یساعت فروش هیسمت  میبر-

کنار  انگشت و  نشانه    ی شصت  به  را  هم   دییتا  ی اش  به 

با   یساعت م  کیبه فروشنده گفتم،    یچسباند....وقت خواهم 

دستبند ست مردانه، داشته   کی که کنارش    ی بند چرم قهوه ا 

را    هش یو شب   گر یحاضر کرد و چند مدل د  میبرا  عیباشد...سر

  ی چشمم جعبه    یفکر قبل  چی هم کنار آن قرار داد...بدون ه 

بود   ی زیهمان چ قیرنگ اول را گرفت که دق ی قهوه ا مخمل
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درشت   ی ساعت با صفحه    کی کردم....  یکه در ذهنم تصور م

دستبند قهوه   کی داشت و کنارش    ی که بند چرم پهن  دیسف

مچ   هم دور  هیتا سه ال  یشد حت  یاز همان مارک بود که م  ی ا

 ....بافت داشت هیشب  یو شکل دیچ یپ

حرف   ایاسم کاملشون و    شهیم  د،ی خانم اگه دوست داشته باش-

 ....اول اسم رو ، وسط دستبند زد 

 ن یکرد که ا  دییانداختم، او هم تا   لویکه سمت ن  ینگاه  مین  با

ا  بایطور ز دستبند   انیم  "اس "شد که حرف    نیتر است...و 

 ...آمد  یحک شد...شک نداشتم که به مچ پهنش م

کاله   کی...میمردانه رفت  ی ها  کی سمت بوت  د،یخر   نیاز ا  یراض

گوش    ی داشت و تا رو  یپهن  ی رنگ که لبه ها  یبافت مشک

از دو رنگ    یبی که ترک   میبافت ضخ  کی به همراه    د،یرس  یم

به    یرا شامل شد....وقت  لوفرین  ی ها  دیو سبز بود، خر  یمشک

 یلیخداد...  یبعد از ظهر را نشان م  ۳ساعت    م،یدیخانه رس

  چ یآمد و هنوز ه  ی.برزو ساعت هفت دنبالمان مزمان نداشتم  
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 ش یبه باال و پ   شتر یب  یدگیرس  ی برا  اینکرده بودم....رو  ی کار

هم حالش بدتر    روزیاز د  یرفته بود ..طفلک حت  سی خاله فرنگ

اح بود...با  کم  اط یتشده  گوش   یو  نت  روشن   یدلهره  را  ام 

شلوغ بازار امروزش   نیرفت در ا  یکه تصورم نم  نیکردم...با ا

ول  ام یپ باشد  ن  ی داده  پ  می درست  برا  ش ی ساعت    س ی وو  م ی، 

نداشتم...فلش را   ی به هندزفر  اجیگذاشته بود...تنها بودم و احت

صدا و  کردم  برانگ  ی لمس    م ی ها  یحلزون  انیم   زشی اعجاب 

 ....نشست

گ- به  متولد   ی سویسالم  امروز  من  که  نکن  گمان  خودم! 

وقت درست   ، افجه  شب  همون  ا  یشدم...من  قهوه  تو   یکه 

چشم بستم و به    ن،یدروغ   ی ایدن  نیچشمات به دام افتادم، از ا

تو، پا گذاشتم...منو نه به خاطر و اندازه   شی آال  ی پاک و ب  ی ایدن

خودت قابل بدون...تا امشب   عیقلب ناقابلم که با قلب وس  ی 

روحم و از گناه مبرا   ی مونده  یپاکت،  باق ی در کنار نفس ها

 ...کنم
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گوش    ش یصدا  ن یبار، بلکه صد بار با جان و دل به طن  کی  نه

  ی خاصش،  م  ی که با آن صدا  یا هر نتسپردم و هر دفعه ب

زند   یاز عل  یقی موس  ی قطعه    ک ی...کنارش  ستمینواخت، گر

  د یام را تشد  هیگر   دنشیهم فرستاده بود و هر بار شن   یلیوک

حد خوب حرف بزند    نیکردم، بتواند تا ا  یکرد....گمان نم  یم

آهنگ    نیمسخره، چن  ی از آن رپ ها  ریاش، غ  یدر گوش  ایو  

ساعت از شش عصر   دمیشود..به خودم آمدم و د  دای هم پ  ییها

به   یگوشه نشسته ام و گوش  کی هم گذشته و من تمام مدت،  

رفتن داشتم،    ی برا   ی ام...حاال حس بهتر  ستهی دست فقط گر

....با  اشتد یدست از سرم بر نم ی موذ ی هر چند آن دلشوره 

ابتدا به حمام رفتم...شا باع  یو گرم  ی سرد  دیعجله   ، ث آب 

...به ابدی  لیبدنم تعد  ی از التهاب درونم کاسته شود و دما  شدیم

 ی را با سشوار خشک کردم...کار  میآمدن،  موها  رونی محض ب
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...زمان ز  ی عاد  طیکه در شرا انجامش دهم   ی ادیمحال بود، 

ام زنگ خورد..به سمتش شتافتم    ینمانده بود که گوش  یباق

عذر خواه با  که  بود  برا  ،ی..برزو  که  ن  شی گفت   ستیمقدور 

ب برا  دیای دنبالمان  را  آدرس  م  می و  کند....اضطرابم   یارسال 

لحظه    شتریب او در  با  تا   ندیاول خوشا  ی شد...ورودم  بود  تر 

اطالع دادم و قرار شد    لوفرینداشتم..به ن  ی ....چاره اییحاال تنها

سرم جمع    ی را باال  می...موهامیخودش برو  یخص ش  نیماشبا  

کم رنگ ، اکتفا     یرژلب کالباس  کیکردم و به زدن کرم و  

ام   ی شده، روسر  ی داریکت و شلوار خر  دنینمودم...بعد از پوش

کنار گردنم و به صورت کج ، مرتب نمودم   ون،ی را به صورت پاپ

 ی خواست که در لحظه    ی...خدا مدمی پوش  شی را رو  میو پالتو

پوت ها را    میاش فراموشم شده ..ن  هیآوردم که هد  ادیآخر به  

شده   چیکادو پ  یاز پا کندم و مجدد به اتاق بازگشتم....جعبه 

 ن یکه در ماش  لوفریجا دادم و به ن  فمیک  ی ها  لیوسا  انی را م

 ....وستمیپ د،یکش یانتظارم را م
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کُپ    ی طور  نیکه ا   چارهی ....مجد بیپیبه به چه خانم خوشت -

 ....کنه یم

 ....صورت خندانش کردم و لب زدم ی حواله   یچپ چپ نگاه

  ی م  یکیکس ندونه، الاقل تو    چی....هلوین  اریدر ن  ی لوس باز-

 ....امیبه اصرار برزو دارم م ،یدون

 ...نگاهم کرد یکرد و با مسخرگ  ضیرا تعو دنده

 ....یگ یتو راست م زم،یباشه عز-

 ...خواندم  شی تند، آدرس را برا ی چشم غره  کیبا  همراه 

 ....که نهی ش یاوه، اوه.....باال ماال هم م-

 ....دمی صورتم کش ی به رو  ینکردم و دست ییاعتنا

 نی کنم، رفتنم اشتباه تر  ی....حس ملویاسترس دارم ن  یلیخ -

 ....کار ممکنه 
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سبقت گرفتن    ی که برا  ینیچرخاند و به ماش  یرا کم  فرمان

 ....بوق گذاشته بود، راه داد  ی عجله داشت و دستش را رو

وجود نداره ..تو   ینگران  ی داداشت اونجاست، جا  ی....وقتخودیب-

 ....ی از کاه، کوه بساز ی عادت دار

درکم    یتوانست به درست  ینم  نیقیبود و به    ده یترس  چشمم

واهمه    ،ی دیو سف  اهیس  سمانی.من مدت ها بود که از هر ر کند.

 ای و    یساعت  کیمدت؟ ..  نیخورده بودم در ا  شیداشتم..کم ن

..آپارتمان  میدیتا به آپارتمانش رس    د،یطول کش  شتریب  دیشا

 ره ی خ  ییباین همه زیبه ا  دیبود،  لقب برج با  یکه البته کم لطف

 ....داد  یکننده م

  چندمه؟ ی طبقه  یگفت-

 ....برزو را خواندم امی پ گرید بار

 ....ازدهمی ی طبقه -

 ....میهم راه افتاد  کنار
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  تیهاش اذ  هی ...همسارهیگ  یم  یمهمون  نجایا  شهیهم  نکهیا-

  شن؟ینم

  ی ، زنگ را فشرد و در با صدا  الیخی ندادم و او هم ب  یجواب

 ی طبقه در آسانسور،  به اندازه   ازده ی نیباز شد....تمام ا یکیت

 ا یکردم و    یخودم را بر انداز م  نهیدر آ  ایسال گذشت..  ازدهی

که    یمی..اهنگ مالدمیکش  یلباس و صورتم م  ی دست به رو

شد، نه تنها آرام بخش نبود که اتفاقا دلم    یپخش م  نیدر کاب

واقعا   م،یدیپشت در واحد رس  یخواست ساکتش کنم...وقت   یم

  ی هم نشان م  لوفریزد...نگاه ن  ینم  رون یاز آن ب  ییصدا  چیه

متعجب است...او زنگ کنار در را فشار داد و    داد ، مانند من

عم  کیمن   کش   ق ینفس  کمتر    دم یبلند  دستانم  لرزش  تا 

 .....شود
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باز شد و هم   بهی مرد غر  کیکه در توسط    دیطول نکش  یلیخ

صدا کننده    ی زمان  ها  یقیموس  ی کر  گوش   مان یدر 

صدا بود....مرد   قی خانه اش مجهز به عا  ی ها  واری نشست...پس د

با د   ل ی م  یب   د،یبار  یاز نگاهش م  رتیظاهرمان ح  دن یکه 

هدا داخل  به  را  ما  و  زد   ی کوچک  ی کرد...راهرو  تیبفرما 

 ی مسافت اندک   دی که تماما چوب بود و با  دیقد کش  مانیجلو

به   یکامل مهمان  ی ...هنوز نمامیشد تا به سالن برس  یم  یط

نرس  شیپ ظاهر    دهیچشمانمان  مقابلمان  مجد  که  بود 

مشک  راهن یشد..پ سراسر  شلوار  آست   دهیپوش  یو  و    ن یبود 

 ب یعج   ی نکته    یآرنج،  تا زده شده بودند..ول  ی ، تا رو  ش یها

اعتراف کنم، با آن   دیکمربند قرمزش بود...با  اهرش،ظ  بیو غر

که    یکم  شیبراقش و ته ر  ی تافت زده و کالج ها   ی مدل مو

پوش به نظر   کی جذاب و ش  اریبود، تازه در آمده،  بس  مشخص

اش هم که ، نفسم را   یشگیعطر تلخ هم  ی ...آن بودیرس  یم

به   ارغوان  یم  غمایداشت  نگاه  م  یبرد...در  هم  شد،   یاش، 
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دیح را  آرام  دیرت  به  و  آمد  تر  شوق...جلو  هم  سالم    یو 

 ...نگاهم کرد خیپرده م  یداد..چشمانش را ب

 ...ها ن یبهتر ی مجد...با آرزو ی تولدتون مبارک آقا-

  لوفر ین  ی   هینگاهش را از من برداشت و با لبخند، هد  باالجبار

 ..را از دستش گرفت

 ...دیدی..زحمت کشی ریممنون خانم ام-

بودم و انقدر آب دهان قورت داده بودم    ستادهی مجسمه ا  مثل

نا مح  لویکرد...ن  یدرد م  میکه گلو و  به با ته آرنجش  سوس 

هش  میپهلو و  سخت   ارمیزد  به  دهانم  در   ی ساخت...زبان 

 ...د یچرخ

 ....گم  یم کیتبر-

  د ی به تمام تنم چسب   یآن عطر لعنت  ی هم جلوتر آمد و بو  باز

ام را    هی، هد  یانکار نشدن  ی...لبخندش وسعت گرفت و با شعف

 ....د یاز دستم قاپ



850 

 

اومد  نیهم- خودت  ...گ  یکاف   ،ی که  بهتر  سویبود    ن یتو 

 ....یفتیبه زحمت ب گهیالزم نبود د  ،ییکادو

سپرده بود که بدون   یرا پاک به فراموش  لوفریحضور ن   ظاهرا

و    دم یزد...لبم را از داخل جو  ی پرده حرف م  یشرم کردن، ب

با    ری لحظات نفس گ  نیانداختم ..خوشبختانه ا  ن ییسرم را پا

 ....دی آمدن برزو به اتمام رس

  تو؟ دیای شماها؟ پس چرا نم دیاومد-

چرم که درست   ی ها  یصندل  فی رد  کیخودش ما را به    مجد

 ی   هیکرد...متوجه شدم که هد  ت یتولدش بود، هدا  زیمقابل م

  ه یهد  یسالن گذاشت ول  ی گرد گوشه    زیم  ی را ابتدا رو   لوفرین

بود...کف دستانم به  چنان در دست نگه داشته  من را، هم   ی 

ها    هکردم...نگا  ی عرق نشسته بود و بد جور احساس گرما م

و حت  تند  نگاه دختر    زی آم  ر ی تحق  یگاه  یبعضا  بود..خصوصا 

 ....ها
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  نیگفتم خدمتتون که ،ا  ش یساعت پ  می...من ندیخانما ببخش -

ها مهمون  به  متعلق   ، م  یاختصاص  ی قسمت  ..اگه   شه یمنه 

 ...د ینیبش ی ا گهید ی جا

حاضر شده بود، اعتراض    ی لوس که با وضع زننده ا  ی دختر

 ..به گردنش داد ی قر زیآم

همه جا،   نی..حاال ا  ی بدقلق نبود  نقدر یجون قبال ها ا  نایس-

 ...ننیبش ی ا  گهید ی برن جا

کرد   یم  یسع  ی ول  دیرس   یبه نظر م  ینظر کالفه و عصب  به

 ..خودش را کنترل کند

 ....دینیبش ی ا  گهید ی جا دی گم..لطفا...بر یم  گهیبار د هی-

 ...لب زد  لوفرین

آقا  یاشکال- ن  ی نداره  م   ستیمجد..مهم  سمت    میر یما  اون 

 ....سالن

 ....دیمون یجا م   نیوجه...شما دو نفر هم چینه اصال..به ه-
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که آنجا بودند، هم   ی تحکم وارش باعث شد، چند دختر  لحن

و پوزخند آن قسمت را ترک کنند...برزو    ی زمان و با دلخور

 ...دیمجد کوب ی به شانه  یشیو دستش را نما دیخند

 ....بُره داداش  یم  غتینه...خوشم اومد...هنوز ت-

 ....بعد با همان لبخند حفظ شده رو به ما کرد  و

 ...دیاشپالتو هاتون و ببرم داخل اتاق..راحت ب دیخوا یم -

اش   یهم تشکر کرد...برزو گوش  لوفریزمزمه کردم و ن  یآرام  نه

طور   ن یزنگ خورد و از ما فاصله گرفت ..چند وقت بود که ا

ند حال  سر  و  ول   دهیخوشحال  مجد  خ  یبودمش؟    ال یانگار 

مهمان ها خصوصا اشکان    ی   رهی خ  ی نگاه ها  ریرفتن نداشت...ز

دخترش    ی در حال له شدن بودم...مهمان ها  بای، تقر  ریو ام

بود   ی همان ها هم، خنجر  یشد ول  یم  ی حدود ده نفر  دیشا

کرد، به   ی داشت ...با دست اشاره ا  یقلبم خراش بر م  ی که رو

 ..بود نیکه نامش شاه یسمت پسر جوان 



853 

 

 ....نایجونم داش س-

و-  ییرایپذ  هیامشب من هستن....لطفا    ی   ژهیخانما مهمون 

 ....شونی فقط اتوپ کن..

 ....با دست من را نشانه گرفت و

 ....اریدوبل واسشون ب هیخورن،   یقهوشونو تلخ م -

گفت و از ما دور شد...خودش هم بعد از چند   یچشم  نیشاه

  دمیخواند و د  "ی فعال با اجازه ا"لبخند جذاب    کیو با    قهیدق

  ی ادیسالن که تعداد چندان ز  یگوشه    یچوب  ی که از پله ها

 ...پچ زد یدر گوشم به آرام لوفریهم نداشت ، باال رفت....ن

 ی چه ارج و قُبر  نی...به خاطر شما ببشهیبهتر نم  نیاز ا  گهید-

 ....ه یخال ایرو  ی جا ییذاره..خدا یبه منم م

 [01.06.21 07:29] 
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 ی گر گرفتن داشتم...از بس انگشت ها  هیشب  یمن احساس   یول

رنگ داده بود...طعنه ها و   ر ییدستم را در هم چالنده بودم، تغ

حال بدم را    دم،یشن   یهم که از گوشه و کنار م  ییمتلک ها

م نم  دیکرد...شا  یبدتر  ا  یتصورشان  با  من،  ظاهر   نیرفت 

فرد  ده،یپوش ا  ی مهمان  نه  باشم...مگر  مجد  میچون   ینکه 

کس   یاسدموکر   ندیگو هر  و  است  انتخاب   یحاکم  حق 

انتخاب بود؟   زی سوال برانگ  نقدریمن ، ا  یدارد..پس چرا ظاهر 

شناختمشان،     ی که نم  گر ی و برزو و چند نفر د  ر یاشکان و ام 

م و  بودند  رفته  ام  ی..گاهدندی رقص  یوسط  با    یمیرح   ر یهم 

ن  ی دختر ها  لویکه  بچه  از  کرد  ،    ستا  یکارشناس  ی عنوان 

م در  جلف  موس  یحرکات  ..گروه  از    یقیآورد   ک یمتشکل 

 نی داشتند ، مراسم را به بهتر  یخواننده و سه نوازنده بود و سع 

شکل ممکن گرم کنند ..خوب که دقت کردم، متوجه شدم ، 

است که آن روز اعتراف    ی خواننده همان پسر کافه دار  ی آقا

  ی خوب  ی ...صداند بودم و مجد او را با نام ساسان خوا  دهید  شیها
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  ن یی رفت...سرم را پا  یصورتش کنار نم  ی داشت و خنده از رو

قرار داشت    میپا  ی که هم چنان رو  میپالتو  ی گرفتم و با دکمه  

باز گاه  ی ،  م  یب  یکردم..فقط  سر  ها  پله  سمت   ،   ی اراده 

ام و  پا  دی چرخاندم  موقع  بب  نییداشتم   ،   می...ننمشیآمدن 

از دلم    بم،یج  ان یم  یگوششد که رفته بود..لرزش    یم  یساعت

زده  حدس  درست  البته  و  هست  خودش  که  گذراند 

بود..م  سیبودم...وو با  نیا  انیفرستاده  صدا  و  سر    د یهمه 

گذاشتم ...فلش کوچک    یگوشم م  ی را رو  شی قسمت بلند گو

زنگ    میکوتاهش، گوش ها  ی را لمس کردم و با همان جمله  

...نه نبض داشتم  ستادیقلبم به گمانم ا...دیزد و سرم سوت کش

 ....فشردمش گرینبودم اصال...بار د نیزم ی و نه ضربان...رو

 .....سووو یدوستت دارم گ  یلیخ-

 جانیصراحت اعالم نکرده بود..قلبم حاال از ه   نی وقت به ا  چیه

از آتش درونم   یکس   دمیترس  یدور تند زدن...م  ی افتاده بود رو

  ی ..انگار م  دمیکش  یصورتم م  ی دست رو  یدر پ  یآگاه شود ..پ
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لبم   نقدریاش کم کنم....ا  ی قرمز  زان یکار از م  ن یخواستم با ا

 یباق  ی زی کم رنگ هم چ  رژبود از آن    دیبودم که بع  ده یرا جو

باشد....نم  برا  ش ی ها  نه یدانم چرا تمام گز  یمانده  امروز    ی را 

 ر ی...با سرازاوردیخواست از پا دَرَم ب   یم  نیقیگذاشته بود...به  

ت  ، ها  پله  از  زد....هم  ری شدنش  را  آرام   نیخالصم  که  طور 

م  ی کیرا    شی پاها پا  ی رو  انیدر  ها  آورد...بدون   یم   نییپله 

نگاهش را از من جدا کند، دست چپش را باال    بچس  نکهیا

ه مچش را نشانم داد و  آورد و ساعت و دستبند بسته شده ب

......همان  دشیمدت بوس یمنتظره،  طوالن ریحرکت غ ک یدر 

 ....ستدیبود تا قلبم دوباره با ی لحظه کاف کی

 [02.06.21 07:12] 
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عکس   هر  بر  او  بود،  افتادن  به  رو  من  فشار  و  حال  چقدر 

خوشحال و خندان ، خودش را کنار دوستانش رساند و همان  

  ی مشغول خوش و بش شد...گاه  بیو دست در ج  ستادهیطور ا
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انداخت و لبخند ژکوند    یسمت من م  ی نگاه معنا دار  ی ریز  ریز

 ت،شکاف   یخنده اش فضا را م  کیهم، چنان شل  یزد و گاه  یم

که گذشت، سمت همان    یقی شد...دقا  یکه حالم دگرگون م

در گوشش گفت...او هم   ی زیپسر خواننده ، ساسان رفت و چ

را در دست گرفت...به چشم   تارشیسر تکان داد و گ  دییبه تا

که وسط بودند،    ییآنها  ی آهنگ عوض شد و همه    یبر هم زدن

  آشنا   ،یقیهاشان برگشتند..موس  ی غر غر کنان به سمت صندل

ارسال   میاول برا  ی بود که روز ها  یشناختمش، همان  یبود، م

سَر  ی کرد...صدا نم  یم  میها  ی پشت  اجازه  و  به    یآمد  داد 

 ...تمرکز کنم یخوب

مزخرفه کاش   یل یگرفته؟ خ  نای که امسال س  هی چه تولد  نیا -

 ...میبود ومدهین

 ادتهیگرفت...  یمثل پارسال تو همون باغ لواسون م   دیاره با-

 ....چقدر خوش گذشت...از اولش باهامون وسط بود تا آخرش 
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 ی لعنت  ی گذشته    نیرا نداشتم ..ا  شانیحرف ها  دنی شن  تاب

 ی که داشتم م  ییها  زیداشت...چ  یاش چرا دست از سرم بر نم

را به هم م  دمیشن   ی کی  یکیزد...آهنگ ها    ی، داشت حالم 

 میمدت برا  نی بود که در ا  ی ز یشد و تماما آن چ   یعوض م

را    کار  نیفرستاده بود...انقدر کودن نبودم که نفهمم به عمد ا

م و  پ  یکرده  ا  امیخواهد  ابرو   نیب  نیبفرستد...در  و  ، چشم 

هم، شده بود    زش یتند و ت   ی و نگاه ها  یمیرح  ری ام  ی آمدن ها

بود سرم به سمتش بچرخد، از دست آن   یقوز باال قوز...کاف

وجودم   ی شد...با همه    یمرموز،  کل بدنم سست م  ی چشم ها

نبود، کاش   کمی نزد  وخواست..برز  یم  ابانیدلم فرار کردن به خ

 ....دی رس  یبه دادم م

 .....دهیحالت خوبه؟ چرا رنگت پر سویگ-

ن  به رو  دمی چرخ  لوفر یطرف  ...انگار  دمیکش  میگلو  ی و دست 

 ...کرد یداشت خفه ام م یکس

 ... ستمینه..اصال خوب ن -
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 ...به پشت سرمان داد ی را گرفت و با سر اشاره ا  دستم

از پسر ها    یکی مجد به    دمیتراس اون قسمت هست...د  هی -

نفس    هیاونجا    م یبر  ی خوا  یبکشه...م  گاریگفت ، بره اونجا س

  ؟یتازه کن

تراس    تمیرضا به  باهم  و  دادم  نشان   ، تکان دادن سرم  با  را 

ام به سوزش افتد   نهیسرد آذر ماه باعث شد، س  ی ....هوامیآمد

خفقان آور بود....چند بار   ی هر چه بود، بهتر از آن فضا  یول

بهتر    دمیکش  قی بلند و عم  ی پشت سر هم نفس ها تا حالم 

 یه نمشود...اگر فرق کرده بود، اگر گفت سمت خطا و اشتبا 

  ن یکردند؟ آن هم ا  ی چه م  نجا ی دختر ها امشب ا  نیرود، پس ا

 .....یچینبود....ه ی حد و حدود چیو زننده...ه دیق یطور، ب

  افتاده؟ یاتفاق-

...او میبه عقب برگشت   دهیاش ، ترس  ییهو  هی  ی صدا   دنی شن  از

 کرد؟  یچه م نجایا
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 ...میتازه کن ییهوا میمجد..خواست ی آقا ستی ن ی نه.. طور -

 ..نگاه کند، لب زد  لوفریبه ن نکهیا بدون

 ...د یبش ضیسرده،  ممکنه مر ی لیآخه هوا خ-

تنها  و خواست  او  از  اشاره  با  کردم  حس   مان یبعد 

ا  یناراض  لوفریبگذارد....ن و  م  ی رفت  را    یکاش  دستش  شد 

  کم یتراس را تا اخر بست و نزد  ی ا  شهیکه نرود...در ش  رمیبگ

...دلم دیباره در وجودم غلطت  کی که گرما به    کی شد..آنقدر نزد

 ....دمیگوشم شن ی را در دهانه  شیآرام گرفت...صدا

  ست؟یحالت خوب ن سو؟یشده گ یچ-

قُوا   استشمام انداخته    ی فکر  ی عطر تلخش تمام  از کار  را  ام 

درون   ی...کسدیفس  دیشده بود، سف  دیبود....باز هم مغزم سف

که من منتظر خودش بودم، "وجودم به تمسخرم برخواست ...

بودم شده  خوب  بود،زودتر  آمده  ا"زودتر  استدالل    ن ی..از 

 ...آمد  ر....باز هم جلوتدیآنقدر که کل بدنم لرز  دم،یترس
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بگو   ،ی دار  یحرف  ایهست    یگفته؟ اگه مشکل  ی زیچ  یکس -

 ....کنم یخودم حلش م 

ز  حرف ول  اد یکه    ینم  ینبود...حت  شی جا  نجا،یا  یداشتم 

بگ  باال  را  سرم  صدارمیتوانستم  تن  و  لحن   م یبرا  ش ی...خود 

 ....کرد  یم تیکفا

 نی...به خدا ای باز از من ناراحت شد   دیفهمم که شا  یم  نیبب-

و   لیفام   ی از دخترا  ی سر  هی  ین یب  یم  ی که امشب دار  ییکسا

مادرم هستند...دو روزه باهاش بحث داشتم و آخر   ی دوست ها

 ی طور بوده..م  نی هم  شهی...همانیکنم که ن  شی نتونستم راض

ا منو  داره...ول  ی طور  نیخواد  نگه  ج  یسرگرم  خودت    انبه 

آخره...فقط همسویگ و تحمل کن...اگه دست   هی  نی...بار  بار 

 .....من بود

 [02.06.21 07:12] 

 ۲۲۳_پارت#
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 ...و تند گفتم دمیجمله اش دو انیم ی فور

 ...ادیدفعه برزو م  هی  نم،یخوام برم بش یم -

 ...خواستم از کنارش رد شوم، دستش را مانع کرد تا

ب - مادیخوب  چ   ی...امشب  همه  بگم...د  ویخوام    گه یبهش 

 ...سوی خسته شدم گ 

 ...را به شدت باال آوردم و با وحشت گفتم سرم

 ...یگ ی نم یچینه...ه-

هم    ونیبار، ش   ه یو ندارم...مرگ    تیطاقت دور  گهینه....دچرا  -

 ....بار...فقط تو از من دلخور نباش هی

  ی ذهنم م  انینه در م  ی دیجد  ی کلمه    چیشده بودم و ه  گنگ

رو نه  و  م   ی آمد  نقش  هم   یزبان  و  بود  ترس  بست...هم 

عقب رفت   یخواستم....کم  یخواستم و هم نم  یشوق...هم م

ش کرد...دست  طنتیو  پر  را  صورتش  پ  یکل  و    راهنیبه 
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لباس من   ی برجسته    ی و با اشاره به خط ها  دی کمربندش کش

 ....، لب زد 

نه؟ پدرم در اومد تا کمربند قرمز   میخوب با هم ست کرد -

زبونش    ریحرف از ز  دیبا یداداشت هم به سخت نیکنم...ا دایپ

 ....دیکش

 شه یجواب گذاشتم و نگاهم به آن سمت در ش  یاش را ب  خنده

امان بود...رد نگاهم را گرفت    رهی با انزجار خ  ری افتاد که ام  ی ا

..در را باز کردم دیای..تا بخواهد به خودش بدیو خنده اش ماس

نگاهم کرد   یمعنا دار و سوال  لوفریبرگشتم...ن  می سر جا  ی و فور

سرم را برگرداندم لحظه    کی...ودب   ریاو و ام  یتمام حواسم پ  یول

  دم یشن  یرا نم  ش ی که با هم در حال جر و بحثند..صدا  دمیو د

در   ی زیاست....چ  یبود، عصبان  دا یاز حرکات تند دستش پ  یول

موقع فوت کردن    یمعما بود که از درکش عاجز بودم؟  حت  نیا

ها م   شیشمع  نظر  به  اخالق  بد  هنوز  حت   دیرس  یهم،   ی و 

ابتدا   لوفریرا برش بزند...ن  کی حاضر نشد، ک  هم که از همان 
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  ی فکرم را منحرف م  ی جور  دیبرزو و حرکاتش بود، با  ی   رهیخ

 ..کردم 

  ؟یکن  ینگاه م یحالت هیبا  ه؟یچ-

 خودش را جمع کرد  عیشد و سر دستپاچه

..فقط فکر نم  یچیه- ا  یبابا    ا یبخنده    نقدری کردم داداشت  

 ...اهل رقص باشه 

و    ی دهم، صدا  یخواستم جواب  تا بلندگو پخش شد  از  مجد 

 ....دمی ناخواسته به سمتش چرخ

الزم - ..و  کنم  تشکر  ازتون  دوباره  مجدد...خواستم  سالم 

خونه است   نی تو ا  یمراسم دور هم  نیآخر  نیدونستم بگم که ا

..حد میجمع دور هم جمع نش  نیوقت ا  چیه  گهی و ممکنه د

 ...ستمین زبانی م گهیکه من د نهیاقلش ا

 ی گفت...صدا  یم  ی زیچ  یشده بود و هر کس  ادیها ز  همهمه

 ..بود شتریاز همه ب یتند قلب من ول 
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 ی صحبتم و تموم کنم...امشب برا  د،یدوستان لطفا اجازه بد-

 ه یتونم بگم    یم  ی..نه به خاطر تولدم ..نه...ولهی من شب خاص 

م  ی نقطه   خوام    ی..م  شهی عطف در سرتاسر عمرم محسوب 

 ن یکنم به موثر تر  میرو بزنم و اون رو تقد  ی قبل شام، قطعه ا

 ....اندازه دوستش دارم یکه ب میفرد زندگ 

کرد؟ فکر نگاه   ی روا نبود...فکر قلب و روحم را نم  گرید  واقعا

نگاه مشکوک ساسان   ؟یمیرح  ی دار برزو نبود؟ اخم ها  یمعن

  ی مشک  ییطال  ی انوی...سمت پنایقیزده بود به سَرَش  و اشکان؟  

تولدش بود..قبل   زیدنج سالن رفت که درست مقابل م  ی گوشه  

ها    ه یکالو  ستانشسمتم انداخت و د  ی از نشستن نگاه پر سوز

چشم دوختم...او   لوفر یباز به ن  یو دهان  رتی را لمس کردند.با ح

چون    یآدم خشن  نکه یاز من نداشت..تصور ا  ی هم دست کم

تمام   دیکه با انویدور از ذهن بود..آن هم پ یلی او، ساز بزند، خ

کن خرجش  را  شود..شروع   ی احساست  القا  مخاطب  به  تا 

برا  یگآهن  ن ینبود هم  یکرد.باور کردن امروز عصر    م ی بود که 
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ز چه  کرد...انگشتانش  و   ی مشک  ی ها  ه یکالو  ی رو  بای ارسال 

پر جاذبه اش که داشت اشکم را در    ی ! و آواد یلغز  یم  دیسف

ام رفت..خ  یم بود..اه پر   سیخ  سی آورد...دستم سمت گونه 

کرده بود..فشار    ری را درگ  میتمام حجم گلو   ،ی سوز و دردآلود 

  ی ..حالم بد تر از بد بود..با بغض مدمرا حس کر   لوفریدست ن

و   گر  دی شا  ایخواند  هم  را    یم  هیاو  قطعه  آخر  کرد..قسمت 

به سمتم    ینگران  چیه   یتفاوت که ب  نیدوباره تکرار کرد  با ا

ما را    ی گریشده بود و حاال همه جور د  ادی ...پچ پچ ها زدیچرخ

 ....خصوصا برزو ستند،ینگر یم

و   یتو شکسته بال و خسته ام.........رفت  یکه ب  ی دیو ند  یرفت-

چه   ی و نهاد  یتو، چگونه پر شکسته ام.....رفت  یکه ب  ی دیند

کند مرا،   ینم  ،یزمان    الت،یو خ  یپا...رفت  ریآسان، دل مرا به ز

 ی ..واییایمن اگر ن ِی....واایبه دل آشنا، تا که هستم ب ی رها...ا

 ....یی...ایمن اگر ، نَ....

 [03.06.21 06:47] 
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 ۲۲۴_پارت#

  رت ی ،  همه را به حو با بغض و اشک خواندنش  ره ینگاه خ   نیا

صدا هم  بود...باز  داشته  وا  تعجب  پشت   ی و  دختر  چند  آن 

  ز ی به درد که نه، ر  شانیحرف ها  دنیام آمد و قلبم با شن  ی سر

 ....ختیر میپا  ری شد و ز زیر

اونم س  یعنی - با  یی نایواقعا عاشق شده؟  زمان  با    د یکه هم 

  چند نفر بود؟

 ....انتخاب  نیداد با ا...خودش و نشون قیهر چه ال قیخال-

اهل متعهد شدن   نای...سلمشهی همش ف  نایگم ا  یمن که م -

 .....یمدل نی دختر ا هیاونم  ست،ین یبه کس

و    دیتپ  یتوانستم تحمل کنم..قلبم درون دهانم م  ینم  گرید

ا  انکار نشدن  ی وجودم زلزله   ،ی فکر قبل  چیه  ی ...بیشده بود، 

چنگ زدم و با هر    میپا  ی نگاه از نگاهش گرفتم و پالتو را از رو

هم دنبالم تند آمد    لوفریزدم...ن  رونیچه توان داشتم از سالن ب
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ب   یو چون دردم را م ایه  یدانست،   ع یسر  ی چ حرف اضافه 

پا  نی ماش  ر یالس کرد...هنوز  روشن  نرس   میرا  آسانسور    ده،یبه 

 داشت پشت سرمان بودم که آهنگ قطع شد و حاال  دهیفهم

 ....دیکش یم ادی و فر دیدو یم

 .....با توام صبر کن سوی....گسای..وا سوی....گسویگ-

خواستم،    لوفریاز ن   هیرا با دست پوشاندم و با گر  میها  گوش

 ف یاو هم ضع   ی صدا  م،یشد  یتند تر برانَد.....هر چقدر دور تر م

خودم هم   ی اش و آبرو  یشد..گند زده بودم به مهمان  یتر م

من و مجد در   ن یرفته بود...ان نگاه بهت آور برزو که مدام ب

 یخورد و م   یچشمانم جُم نم  ش ی از پ  ی گردش بود، لحظه ا

 کیمواخذه اش آماده کنم..تا خانه    ی خودم را برا  دیدانستم با

  ا یدر  چیکه به جانم افتاده بود، با ه  یآتش  یول  ختمی بند اشک ر

خواست   یدلم م  نکهینشست...با ا  ینم  یبه خاموش  یانوسیو اق

نذاشت و پا    می تنها  لوفریکنم، ن  ر یخودم س   ییتا صبح در تنها

 یدانست از کجا و برا   یم  ی...ساکت بود ولختی اشک ر  میبه پا
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ثان  یکیدر حال سوختنم....درد که    یچ نبود...هر  تا  دو    ه یو 

همراهم را    ینشستم...گوش  یم  ی ها به سوگواراز آن   یکی  ی برا

دانستم حجم تماس    یخاموش کرده بودم، م  ن یاز همان ماش 

ا  ینم  میرها  شانیها آرام    نیکند..گذاشتم  نا  و  سرد  شب 

رساند که تمام مدت   یباورم م  نیطلوع فردا بر ا  دیشابگذرد،  

 ....ام دهی، کابوس د

****** 

زده ام و نه اتاق    رونیب  تییاالن نه از سو  نیتا هم   شبید  از

کوتاه به من سر زد و به احتمال    ،ی چند بار  س ی ...خاله فرنگ

م   شبید  انات یجر  ،ی قو جو  یرا  و  پرس  که   یی دانست 

هنوز همان    ایغذا بخورم...رو  ینکرد...فقط با اصرار خواست کم 

و داشت  را  پحال  زده   ی گوشه    چیپتو  چمباتمه  مبل 

ام هنوز خاموش بود و جرعت روشن کردنش را    یگوشبود...

  ی اتاق تازه داشت به رو  واری.....ساعت د  دمید  ی در خودم نم

 ...هراسان وارد اتاق شد لوفریکه ن دیرس یساعت هفت م 
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دوستاش، حاال    ی رفتم مامان و برسونم دور هم  سوی...گسویگ -

د  برگشتم،  داخل   دمیکه  اومده  هم  دره...االن  دم  داداشت 

 ...هی و عصبان ی کفر یلی...راستش خاطیح

دانستم سر و کله    ی تا االن م  شب یبودم...از همان د  منتظرش

شناختم،   به   ی که از او م  یشود..تازه با اخالق   یم  دایاش پ

د بود...پاها  رینظرم  آمده  ب  می هم  اضطراب  شده    یاز  جان 

سرفه کنان، پتو را    ایکرده ؟ رو  فیتعر  تمام ماجرا را  یعنیبود..

 ...مرتب کرد و کنارم آمد  ش یدور شانه ها

کنه...ا  لوین  ی خوا  یم- سَرش  به  باز   دیشا  ی نجوریدست 

 ...دعواتون بشه

  نقدر ی..هوا ادمی سرم کش  ی ام را تن زدم و کالهش را رو  ی هود

  من لرز داشتم؟ ایسرد بود 

 .....فقط شهی بد تر م ی نجوریدونم ا ینه م-

 ... گرفتم لوفری را سمت ن میرو
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..دوست  اطیداخل ح  ا یشد ن  یکنم،  هر چ   یفقط خواهش م-

  ....یبگه و تو دلخور بش ی زیندارم چ 

سالم    یآمدم و به آرام  رونیو نا متعادل ب  زانینا م   ییقدم ها  با

بلند و    ییرا شوت کرد و با گام ها  شیپا  ی دادم...سنگ جلو

 ....محکم سمتم آمد

 [03.06.21 06:47] 

 ۲۲۵_پارت#

تا   شبیاز د  ؟ی تو خاموش کرد  یلعنت  یاون گوش  یواسه چ-

نم زدم....عقلت  زنگ  بهت  بار  هزار  وقت  یحاال    ن یا  یرسه، 

 هان؟  ره؟یآدم دلش هزار راه م رون،یب یزن یم ی طور

 یی صدا...با  دیدر صورتم کش  ادیآخر جمله اش را با فر  ی   تکه

 ...که به شدت لرزش داشت...گفتم

 .. بشه ی طور نیخواستم ا ی..نمدیببخش-
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جلو   یداد..کم رونیرا باد کرد و با حرص و خشم ب  شی ها  لپ

و بعد شمرده شمرده    دیصورتش کش   ی و عقب رفت و دست رو

 ...لب زد 

پرسم..دوست دارم..در کمال صداقت    یسوال..ازت م  هی..نیبب-

 ..ی بهم جواب بد

از  به پ  ستادهیحمت صاف  مبادا  فرو    شی بودم که  چشمانش 

دانستم    یم  یهمه فشار و درد را نداشتم، وقت  نی ...تحمل ازمیبر

چ  سختست یسوالش  به  م  ی...نفسم  نفس  یباال   یآمد..اصال 

 ...نمانده بود

هست که من ازش   ی مسئله ا  نایتو و س  نیکالم بگو...ب  کی-

  خبرم؟ یب

 دی هر چه تمام تر پرس ی سرد با

از سرما   نام آن کس  ی و من  و    ش ی صدا  نیکه طن  یلحنش 

  ....کردم  خیخورد، در جا    یگوشم زنگ م  انیم   شبیهنوز از د
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 ...کالم بگو و خالصم کن کینه... ایبا توام....آره  -

زبان در  یهر چه تمام تر نگاهش کردم و به سخت یچارگیب با

 ..دهانم چرخ خورد

  ؟ی دیچرا از خودش نپرس-

  ی بودم که دمار از روزگارش در م  دهیدِ اگه خود المصبشو د-

ا شو   یاونم رفته و گوش  ،یکه تو رفت  ی آوردم..از اون لحظه 

همه آدم تو خونش منتظرش    ن ی...انگار نه انگار ادهیجواب نم

 نی ا  یمهمونداشتم با اشکان    شی ساعت پ   کی  نیبودن...تا هم

 ...و تمومش کن وکلمه بگ هیکردم..االن هم   ی آقا رو جمع م

 .....یعنیبگم.... ی من..چطور-

رو  چانه با شدت  آورد...اشکم  باال  و  را در دست گرفت   ی ام 

 ... ختیدستش ر

  نه؟ ایبگو اره   سویگ -
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آتش درونش را    ی زی دانستم چه چ  یبودم و واقعا نم  مستاصل

 .از پشت سرم آمد لوفرین ی پا ی کند...صدا یسرد م

نگاه به حال و    ه ی  ؟یکن  یاخه شما م  ه یچه کار  ن یآقا برزو ا-

 ....نیبه سرزنشش بش  ی طور نیاحوالش  کن ..بعد ا

وار باال   د یرفت...انگشتش را تهد  لوفریرها کرد و به سمت ن  مرا

 ...بُرد

بب- د  ی من حال خوش  ن،یخانم  از  و  تا حاال سر    شبی ندارم 

که نشه بعد    فتهیب  یپام....لطف کن..برو تو اتاقت و نذار اتفاق

 ...جمعش کرد

  ن یاز ا  شترینشستم که برود و ب  لوفریبه التماس ن  میچشم ها  با

 ..نکرد یی اعتنا یموجبات خشمش را فراهم نکند...ول

ف بزن...باالخره مجد حر ی شما، لطف کن و برو،  با خود آقا -

پ نشده،  که  ن  نقدری...اشه یم  داش یگم   ی قلدر  نجایا  ای هم 

  ؟ی کرده که تو برادرش شد یچه گناه  چارهی ب نیکن..آخه ا
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صر  نقدریا و  ماتَش   حیرک  هم  برزو  خود  که  گفت 

داشت ، چون من    ن یتحس  ی بار جا  نیبرد..شجاعتش حد اقل ا

شرا کرد..واقعا  معاف  دادن  جواب  از  دادن    حیتوض  طیرا 

 ه یبعد از چند ثان  یرفت ول  اطینداشتم...برزو به سمت در ح

 ....دوباره برگشت

شما    ی...ولارمیماجرا رو در م  یتَه و تو  تایباشه....من که نها-

م   لوفرین من  به  ،شمارتو  گ  ی دیخانم  وقت  هر  جواب   سویتا 

 ... نداد، من به خودت زنگ بزنم

و مجبور به شماره دادن شد..برزو    افتی ن  ی اجبارا راه فرار  لوین

اش را چند    یکسب کرده باشد، گوش  یبزرگ  تی هم انگار موفق

جلو هم   ی بار  به  را  در  زنان  پوزخند  و  داد  تکان  چشمش 

 ....دیکوب

خدا  سویگ  ی وا- به  قبض ..برادرت  ترس  از  اژدهاست..داشتم 

 ...اره یسرم ب یی..گفتم نکنه واقعا بالشدمیروح م
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قلبش گذاشته بود، لبخند   ی طور دستش را رو  نیکه ا  ن یا  از

نقش بست...دستش را گرفتم و    میلب ها  ی رو  یمینازک و مال

 ...میبا هم داخل رفت 

..اگر  ی کرد  یم  یو بلبل زبون  ی بود   دهیترس  نقدریحاال خوبه ا-

  ؟یچکار کن یخواست یم  ،ی بود دهیسنتر

 ..بود دهیرا شن مانیبه گمانم از پشت در، حرف ها ایرو

 اره؟ یسر مجد ب ییبال هی حاال واقعا نَره -

 ..مبل انداخت ی خودش را رو لوفرین

گه..از خواهرت    ی...فوقش مقنیبا هم رف  نایا  ا؟یرو  ی بچه شد-

  ی م  بش ی نر و ماده نص  ی   دهیخوشم اومده، اونم چهار تا کش 

 ....یراحت نیکنه..به هم

 [04.06.21 10:01] 

 ۲۲۶_پارت#
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نه تنها خنده   یخنداندن من بود، ول  ی هر چند برا  جمالتش

راه قلبم را گرفته   ک،یبار  یسمانی ام نگرفت، بلکه دلشوره مثل ر

و خاص که تازه تجربه   بی داشتم عج  یرفت...حال  ی بود و باال م

  ش ی بود که چند سال پ  ییکردم، نه مثل آن آنفلونزا  یاش م

ها   بمینص وقت  مثل  نه  و  ن  ییشد  که  م  مایبود  داد   یآزارم 

که با برزو بحثم   یهم نبود، مثل اوقات  گرنی درد م  هیشب  ی..حت

که مثل  دیرس یبه نظر م  ی ناشناخته اشد هم نبود...درد  یم

شد و    یاتصال برق رد م  کی  ه یدر تن و جسمم شب  ایخول یمال

هر    ی لبخند  ش،ی حرف ها  ی ادآوریبا    یکرد....گاه  یم  رانمیو

مواقع    شتریب  یشکاند ول   یم را میلب ها  ی چند نازک، فشار رو

  الب یهم بدتر، اتاق را  س  دیشا  ایعذاب وجدان    هیشب  یحس

وقت نبود...مدل و سک    چیهم مانند ه  میکرد...هق هق ها  یم

از    ی ام درد  نهیگفت، س  یبعدش م  ی سکه   تر  طاقت فرسا 

کردم دردناک تر   یوقت  فکر نم  چیمتحمل است...ه  شهیهم

را تجربه کنم و    ی زیچ  گرید  ما،ین  ی ها  ریاز کتک ها و تحق
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  ی ذهن  ی ها  هیداشت، تمام فرض   شتریحاال او باقدرت هر چه ب

م  هم  به  را  دلشوره ختیر  یام  با  را  شنبه  و  جمعه  ....تمام 

ب  دمیخواب کابوس  با  نگران   داریو  دل  با   یشدم...با  و  نشستم 

رفتم...ه  یدلتنگ نوش  چیراه  ب  نیکافئ  یدنیمدل  و   ی دار 

  ی دلدار   چیو ه  یقرص مُسکن و آرامبخش  دلم  چیه   ،ینیکافئ

شده در    دهیآتش زبانه کش  ی توانست جلو  ینم   یتند و آرام

  ی داشت، همه جا   میتومور بدخ  نی... اردیقلب و روحم را بگ

از    میتک تک سلول ها  گر یکه د  ی دواند..طور  یم  شه یتنم ر

نشسته    ی گرفتند...هر کدام،  کِز کرده، گوشه ا  ی من فرمان نم

.....اخر ترم بود و  ختی ر  یاشک م  میروز ها  نی بود و به حال ا

سنگ  ها  مغز  یول  نی درس  برا  ی من  فهم   ی نداشتم  کشش 

را هم در    کشنبهی   ینبود، حت  لوفریو ن  ایمطالب...و اگر اصرار رو

نم ب  یخال   یصندل  دنیکردم...د  یکالس شرکت  از   شیاش 

  ده سَرش آور  ییبرزو واقعا بال  نکهیحالم را بد کرد و فکر ا  شیب

کالس پشت باشد، تمام تنم را به لرزه انداخت...چهار ساعت  
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از مطالب ارائه شده  داشته باشم ،   یدرک  نکهی سر هم، بدون ا

  شتر یام را هم رُبود...واقعا امکان ب  ی انرژ  ی مانده    یهمان باق

خفه را نداشتم ...به بچه ها اعالم کردم،    ی فضا  نیماندن در ا

زنم تا    یدانشگاه پرسه م  اطرافرا در    یانیساعت پا  مین  نیا

 ی عذر خواه  کی اشان نماندم و با    ی...منتظر پاسخ منفندیایب

کرد،    یساده از استاد که متعجبانه از همان ابتدا، براندازم م

دستم را که نگاه کردم، سه    ی کالس را ترک کردم... ساعت رو 

 شه ینسبتا خلوت تر از هم   ابان،یداد و خ  یعصر را نشان م

د، رد شوم و به  بو ابان یکه کنار خ ی از جوب پهن واستمبود...خ

د سمت  صدا  گر یآن  با  که  ام  ی روم  وحشتناک  و    ر یزمخت 

 ....هوا از ترس، داخل جوب افتادم ی، ب یمیرح

 ....نمیخانم....صبر کن بب  ی هو-

پا  سی خ   میها  لباس مچ  و  بود  شده  ت  میآب  درد   ی م  ری از 

به سمتم آمد   نشی طور با آن نگاه تند و خشمگ  نی...همدیکش

با    نکهی زد و فکر ا  ی پوزخند زد...قلبم تند تند م  زی آم  ریو تحق 



880 

 

  ی انداخت...با هزار بدبخت  یمن چکار دارد ، نفسم را به تقال م

او دست بردار    ی ول  دمیکش  رونی، خودم را همان طور نشسته ب

 ی خشن و آن چشم ها   ی چهره    دنیآمد...د  ینبود و جلوتر م 

در س  ،یوحش  ی   دهیسبز  کرده   یبدن  ستمیکل  فلج  را  ام 

 ...دیوار باال گرفت و در صورتم توپ دیبود...دستش را تهد

شهرستان- کن..دختر  باز  و  گوشات  فقط  یخوب  بار   هی...اگه 

بر س  گه،ید و  م  ییبال   نمت،یبب  نایدور  د  ارم یسرت   گه ی که 

نکن تو خ  یجرعت  و  ا  ی بذار  ابونیپات  برسه   ی ایب  نکهیچه 

فقط   گهی...دورش نپلک که  بار دستید تو نح  نایدانشگاه...س

نم م  یعمل  ی کنم...جور  ینگات  حالت    ینشونت  که    از دم 

  نه؟ ای  ی دیخودت به هم بخوره...شن

وحشتناک بود    نقدر یافتاده ا  ریگ   ت یام گرفته بود و موقع  هیگر

 ...غلط است ی درست و چه کار ی که نَفهمم چه کار

 ...برو گمشو دست از سرم بردار  ؟یروان یگ یم یچ-

 [04.06.21 10:02] 
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  ی واکنش ساده، ب  کی  ن یکردم با هم  یبود که فکر م  اشتباه

 ی داشت از ترس و ضعفم لذت م  شتر یشود..اتفاقا ب  یم  المیخ

با تنفر به من   رهیخ   رهینشست و خ  میپا  ی بُرد...دو زانو جلو

بودم  شده  تهوع  حالت  دچار  پستش  نگاه  ..از  دوخت  چشم 

  ک ی   اکلفت و زُمختش نشاند و ب  ی لب ها  ی رو  ی..لبخند زشت

پا ج   نییحرکت  فشرد..از حرکتش  در مشت  را  ام   غ یمقنعه 

گلو  دم یکش  ی بلند ب  میکه  او  و  برداشت    شتریخراش 

م   شتریب  ی...کمدیخند را  م  د،یکش  یآن  سرم  از    ی مقنعه 

ام  نا  مرز  به  دق   دم،ی رس  یم  ی دیافتاد...داشتم  به    قهیکه  

 ...افتاد  ن یکه از پشت خورد، به زم ی ، با لگد  دهینکش

  آشغال؟ یکن یم یچه غلط  ی دار-

  دم یرا د  نایچشمانم، خنده ام گرفت ..س  ی وقفه    یبارش ب  انیم

 ی آتش بلند م  شی ، انگار، از گوش ها  تیکه از شدت عصبان
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زد و تا توانست ، مشت و لگد حواله اش    مهیخ  ریام  ی شد...رو

 ...دی کش  یکرد و هم زمان عربده م

بر   یعوض-  ، نگفتم  ب   ی مگه بهت   یسمتش کُشتمت؟ هان؟ 

  ؟ ی ناموس، دستت و کجا دراز کرد یب رت یغ

گر  از کار  هیشدت  و  بودم  افتاده  نفس  نفس  دستم    ی به  از 

  ستاد یا  ی موتور  ک یخواست که ناگهان    یساخته نبود...خدا م

جدا هم  از  م   شانی و  را  خونش  قطع،   به  گرنه  و   ی کرد 

بار اختیر جمله را تکرار کرده بود و من هق زده    نی...چند 

 ....بودم

 ......خونت واسم حالل شدریکشمت ام یبه قرآن م-

نداشت   یدهانش پر خون بود و قدرت حرف زدن چندان  ریام

 ...لب زد  یبلند کردند، به سخت  شی از رورا   نای س یوقت یول

 .. کنم یم یکارت و تالف نیا-
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را تکان دهم که    میبا سرعت از ما فاصله گرفت..خواستم پا  و

آخم در آمد و تازه نگاهش به من افتاد..با عجله سمتم آمد و  

 یوقفه حرف م  ینفس تازه کند، تند و ب  ی ذره ا  نکهیبدون ا

 ...زد

کنه؟ لباس هات هم    یحالت خوبه؟ پات درد م  زمیعز  سویگ-

 ... دی..ببخش دمیرس  رید  دی...ببخشدهی...رنگت پرسهیخ

ها   هنوز  و    ی لباس  ساعت  و  داشت  تن  در  را  تولدش  شب 

  ی کرد...دستمال   یم  یدستش به من دهن کج  ی دستبندم رو

و دستم داد تا صورتم را پاک کنم..تازه    دیکش  رون ی ب  بشی از ج

ح و  درست  گره نمشیبب  یسابتوانستم  هم  به  ..چشمانمان 

 دم یترس  یبودن با او نم  کیاز نزد  گریخورد..جالب بود که د

که دلم را   ی زیچ  یرساند...ول  یخودش را به موقع م  شهیم...ه

که    یلب  ی چشم راستش بود و گوشه    ریز  ی کرد، کبود  یخال

بوده باشد..زخمش کهنه    ریزد..محال بود، کار ام  یشکافته م

 ...اورمی...نتوانستم تاب بدی رس یبه نظر م
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  شده؟ یصورتت چ-

 ...ستادیبرداشت و صاف ا نیزم ی را از رو فمیک

به حالت    ی فکر  هیتا من    نیتو ماش  می..پاشو بر  ستیمهم ن-

 ...کنم

لنگان سمت    ی حرف و به هر سخت  یب بلند شدم و  که بود، 

خودش   بینص  راهیکرد و بد و ب  یرفتم..مدام نگاهم م  نیماش

 ...لب زدم  ریداد...در جلو را باز کرد.. با تاخ  یم ریو ام

 ..کنه یم فی و کث نتی..ماشسهیمانتوم خ-

 ..اتفاق آن لحظه ها بود نیبهتر لبخندش

...منم االن ی نشد  ضی زودتر تا مر  نیتار موهات...بش  هی  ی فدا-

 ...امیم

برگشت و بعد از سوار    ی بزرگ چا  وانیل  کیبعد با    قهیدق   چند

 شدن، به دستم داد 
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چ- تنظ   نوینکردم...ا  دایپ  ی بهتر   زیفعال  فشارت  تا    میبخور 

  کردم واست  نشیریبشه..ش

رفت و ضربانم    یم  جیهم قندم افتاده بود..هنوز سرم گ  واقعا

ظاهرا قصد رفتن نداشتند...مدام    شیزد...اخم ها  ینم  یعیطب

ها م  ی پوف  کالفه  و  م  دیکش  یبلند  ضربه  فرمان  به   ی و 

به   اهشیس  ی بود و کل لباس ها  ختهی به هم ر  شیزد..موها

 ....خاک نشسته بود

 [05.06.21 06:42] 

 ۲۲۸_پارت#

  ی رفت و م  یم  شی موها  انیهر از چند لحظه م  شی ها  دست

خودم را بخورم    ی دانستم غصه    یبود و کالفه..نم  یآمد..عصب

 ...را   ختهیبه هم ر  نقدریا ِیاو ایو 
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  ت ی..خدا کنه طورمیریاز پات عکس بگ  مارستانیب  میبر  دیبا -

  ی افتاد، من احمق چه غلط  یواست م  ینشده باشه...اگه اتفاق

  کردم؟ یم

 ...دمی به سمتش چرخ یکردم و کم جرعت

طور - خوبم،  برسون ستین  میمن  و  من  ممکنه  اگه  ...فقط 

 ....خونه

رو  او و  برگشت...رنگ  سمتم  به  کم  شی هم  من   یدست  از 

 ....نداشت

 ...راحت بشه المیخ دی،با ی نطوریکه ا شهینم-

م- دستین  یاجیکنم...احت  یخواهش  ضرب  االن    ده،ی..فقط 

 ....فقط دوست دارم لباس هامو عوض کنم زودتر 

بود که بشود،   یاش مشهود تر از آن   یکه نبود...دل نگران  یراض

کرد  مشکل   الشی خ  یوقت  ی.ول مُجابش  که  کردم  راحت  را 
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 نیداد...با ا  رییخانه تغ  ر یندارم، فرمان را به سمت مس  یخاص

 ....به راه بود شیلب غر و لند ها  ری وجود هنوز ز

نره، حرف    ادشی که    دمیبهش م  یکنم...چنان درس  یآدمش م-

 ...شعور ی...مردک بستین یمن شوخ ی ها

..دردش تا دمیپرس  یداشتم دوباره از زخم صورتش م  دوست

با آن دست    نکهیگشت...تصور ا  ی آمد و بر م  یباال م   میگلو  خیب

محکمش به برزو هم زده باشد، دلم   ی بزرگ و مشت ها  ی ها

...سخت بود میخانه بود  ی ها  یکینزد  گریکرد....د  یم  شی را ر

 ....ا زدم یحال دل را به در نیبا ا یول شدیمانعم م ی زیو چ

  ؟ی شد  ری با برزو درگ-

کم  مین رو  شتریب  ینگاهش  به  قبل  مکث   ی از  صورتم 

خواست   یدلم م  یمطمئنم کرد ول  ظشیآه غل  دنیکرد...شن

 ...از دهان خودش بشنوم
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بود که   ه ینکن...  زای چ  نیا  ریتو خودت و درگ- بحث مردونه 

 ...شهیحل م

 ....چاندیپ  یبدانم و عمال داشت م شتریداشتم ب  دوست

  ؟ی چقدر کتکش زد-

 .......هر چند تلخ و گس و بد مزهدی تعجب،  خند با

وقت   ی من؟....جا- منه....اون  صورت  رو  داداشت  خان  مشت 

 ....ینگران اون

 ....تا اون بزنه یجور نشسته باش نیدونم ، هم یم دیبع-

نگه    ی ا  هیو همان جا چند ثان  د یرا پشت گردنش کش  دستش

 ...داشت

ا- و  بودم  ننشسته  که  ...وقت  ستادهیاوال  آدم    یبودم....دوما 

کتکشو هم نوش جون   دیکرده، با یدونه چه غلط یخودش م

 ....کنه
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  ر یآخرش را با درد گفت و کوتاه چشم بست...قلبم ت   ی   جمله

ام گره خورد...سرم را    نهی جناق س  انیم  ییو نفسم جا  دیکش

اول   نییپا و  رو   ی قطره    نیانداختم  ها  ی اشک   م یدست 

  ه ی گر  نیبه گمانم متوجه ا  گر؟یبود د  یچه سرنوشت  نی...اختیر

  ن یشو از سرعت ما  دیکش  یپوف  یبد موقع شده بود که حرص  ی 

 ....کاست

خوام همه   یمن که بهت گفتم، م ؟یکن یم هی چرا گر سویگ-

داد ،   یانجام نم  یعکس العمل  ن یبهش بگم...اگه برزو چن  ویچ

هم   ی ا  گهیکردم ..هر کس د  یشک م  شیمردونگ  ی رو  دیبا

 ی بگم، جور  نداشت...البته بهت  ی اون بود، واکنش بهتر  ی جا

ترس   ی عصبان که  باز   دم یبود  نقش  واسش  اول  از   ی بگم 

امکرد روز  و  ابتدا  همون  از  داشتم   ی ...گفتم  دوستت  اول، 

 ...من و بکشه و اون وقت بهت نرسم دمی..ترس

سع  نیا  چقدر روز  وو  یچند  آن  را    یجنجال  سیکردم  اش 

 ...کرد یاش م  ی ادآوریفراموش کنم و حاال باز داشت،  
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به  میخودمون  یول- دستتون  برادر  و  اندازه   هی..خواهر 

 ....نه یسنگ

از آن اخم   گرید  نکهی..ادی که زد پر صدا خند  یبه حرف   خودش

عصبان عال  ی خبر  تیو  م  ی نبود،  نظر   نکه یا  ی..ولدیرس  یبه 

روز دستم صورتش را لمس    کیآورد،     یداشت به خاطرم م

...هنوز عذاب آن روز را داشتم که    شد یکرده، باعث خجالتم م 

ب ...د  ی خوددار  شتر ی چرا  رس  گرینکردم  خانه    ده ی به 

به سمتم چرخ  نی..ماشمیبود کامل  و  کرد  متوقف   کی..دی را 

پشت صندل را  نزد  یدستش  را  و سرش  گذاشت  تر    کی من 

ول  ی آورد...بو بود  رنگ شده  کم  م ه  یعطرش  حِسَش    ی نوز 

 ....کردم 

آهنگ - با  شب،  اون  کردم..منو    یاگه  ناراحتت  خوندم،  که 

سه روز فقط عذاب وجدان حال تو رو    ن یببخش..باور کن تو ا

که   یمنه...تا وقت  ی حس هر لحظه    نیا   سو،ی گ  یداشتم...ول
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..تو که دوست ابونمی کوچه و خ  ی ..آواره  یو راحت نکن  المیخ

  ؟ی دار  سترو اون تخت ها...دو  فتمیمنم مثل محراب ب  ،ی ندار

 ..سرم را باال گرفتم و لب زدم  ،ییهو  هیواکنش تند و    ک ی  در

 ...خدانکنه-

ها  نه لب  ها  شی تنها  خند   ش یکه چشم  مدندیهم   انی...نور 

بود..خودم هم از خودم توقعش    یصورتش واضح تر از هر واضح

ب پسر  او...تصور آن  برسد  نداشتم چه  رو  چاره ی را  تخت    ی به 

با    االتشیکه هنوز منتظر نامزد سابقش بود و در خ  مارستانیب

 ....رفت  یوقت از ذهنم نم چیزد، ه  یاو حرف م

 ،یبرو زودتر لباست و عوض کن..اگه هم احساس درد داشت-

کاف بزن  هیبهم    هیفقط  زنگ  م  ،یتک  سوته  سه  و   ی خودم 

 ....و روشن کن   تیرسونم...فقط ترو خدا گوش
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از ته حنجره ام بلند شد،   یکه به سخت یگفتن ممنون آرام با

ماش  کل  ادهیپ  نیاز  قفل    دیشدم...هنوز  در  کامل  طور  به 

 ...زد  میبود که باز صدا دهی نچرخ

 .....سویگ -

ماش  به ...از  برگشتم  را   ادهیپ  نیسمتش  و دستش  بود  شده 

هم   شهی از هم  یحت   اهشیود..چشمان سسقف گذاشته ب  ی رو

  ی و درشت   زیر  ی نور و پر از غم ها  یو ب  رهیزد...ت  یتر م  اهیس

 ....تراوش داشت شیکه از مردمک ها

 ...کنم یمن و برزو نباش...خودم حلش م ی نگران رابطه -

 [05.06.21 07:05] 

 ۲۲۹_پارت#

 اط یوارد ح   ی گریواکنش د  چیسر تکان دادم و بدون ه   تنها

  ستاده یجون ، هر سه همان جا ا  س یو فرنگ   لوفریو ن  ایشدم..رو
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د با  و  ا  دنمیبودند  آمدند..در  سمتم  عجله  آتش    ان،یم  نیبا 

 ....از همه تند تر بود لوفرین

از عصر، نصف عمرمون کم شده از دست   ؟ییمعلومه تو کجا -

  ی خبر هیالاقل  ؟یکن یتو...اخه چرا اون وامونده رو روشن نم

 ...میبده که از دستت دق مرگ نش 

ها را تند و با چشمان اشک آلودش گفت و باال    نیا  ی   همه

ب بود،  داشت..قرار  بمانم   رونیرفت...حق  منتظرشان  دانشگاه 

بُرده بود..خاله    ادمیرا از  ز یه چاتفاقات افتاده، به کل هم ی..ول

 ... گرفت ییدستم را با دلجو سی فرنگ

 ..ه یادیز یاز سر نگران لوفریجان...برخورد ن سویتو ببخش گ -

هم قدم شدم، تازه لنگ    تییدر کنارشان، به سمت سو   یوقت

شدنم و   بیزدنم توجهشان را جلب کرد...مجبور شدم علت غ

توض را  بعدش  ...رو  حیموارد  کم  ایدهم  دست  ن  یهم   لویاز 

کرد، که    یرا م  س ینداشت و به گمانم مراعات بودن خاله فرنگ 



894 

 

 ی دارعکس بر  ی زد...آن ها هم اصرار داشتند، برا  ینم  یحرف

ب ول   مارستانیبه  کنم  کم   یمراجعت  با  کردم،    ی متقاعدشان 

حال که    نیرود...آن شب در ع  یاستراحت حالم رو به بهبود م

  ی کرده بود، ول قیرا به جانم تزر ی ز ظهر شوک بداتفاق بعد ا

توانستم به خودم بقبوالنم،  که همه   یآرام تر بودم...هنوز نم

وجود، نسبت به او   ن یا  ا...بناستیها به خاطر حضور س  نیا  ی 

غ   کی م  ی اراد  ری کشش  حس  قلبم  ا  یدر  و  مرا   ن یکردم 

ح و  در    ی بیعج   ی ریکرد..درگ  یم  رانی سرگردان  خودم  با 

  ی ز ی کردم،  او هنوز چ  یخودم تکرار م  ی بود...مدام برا  انیجر

داند و به محض مطلع شدن، به مانند   یاز من و گذشته ام نم

کشد...و باز، به من    ی رخ م  هاش را ب  یشان خانوادگ   ،یاوشیس

هستم   یدرخت  ی و پا   ی زییشد که من همان برگ پا  یالقا م

  ی فکر بغضم گرفت و برا   نی.از ا..ندیب  یاو را نم  یکس  گر یکه د

ام را به   یکردم...او زندگ  تیخدا شکا  شیپ  ما،یبار از ن  نیاول

  ی من را نم  یدختر معمول  کیبه چشم    یکس  گر یباد فنا داد..د
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بود...صبح   شی و نقشه ها  مایها، مسببش ن  نیا  ی و همه    دید

مدت درس، تلنبار   نیبا سر درد چشمانم را باز کرد..چقدر در ا

ه به  که  بود  نرس  چیشده  و    دهیکدامش  گرفتم  بودم...دوش 

و سر   یکسل  نیقهوه دعوت کردم تا بلکه از ا  کیخودم را به  

  عجله ام هنوز روشن نشده...با    یآمد..گوش  ادمیدردم بکاهد....

م از  را  را   ی و دکمه    دمیکش  رونیب  فمیک  انیآن  قاب  کنار 

از    ی و تماس ها  امیپ   یلمس کردم...با روشن شدن صفحه کل

 از ان  ی میکرد که بخش عظ  ییآن خودنما  ی دست رفته رو 

س به  پ  نا یمتعلق  از   شی ها  ام یبود...ابتدا  کردم..درست  باز  را 

به عذر    شیهاهمان شب تولد ارسال شده بود و ته تمام جمله  

پشت    ی ها  یهمه معذرت خواه  ن یاز ا  ی..گاهدی رس  یم  یخواه

و شرمنده   فیضع  ی رو  نیشدم ..دلم ا  یم  ی سر هَمش کفر 

مختلف هم از    ی خواست...چند عکس در حالت ها   یاش را نم

م تولدش  شب  همان  به  مربوط  باز  که  بود،  فرستاده   یمن 
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  ر ی بودم؟ ز  دهیها را گرفته بود که من نفهم  نی ا  یشد...اصال ک

 ....بوداز عکس ها نوشته  یکی

 ...خانم سوی گ  ارمیروز به دستت م  هیآخر -

ام هم زمان   یاش که گوش  هیگر  ریصفحه بودم و استک  مجذوب

نام برزو، هم تمام حس و حالم را پراند و    دنی زنگ خورد و د

 .....هم دست و دلم را لرزاند 

 [06.06.21 06:48] 

 ۲۳۰_پارت#

 ..تماس را وصل کردم یدهانم را قورت دادم و به سخت آب

 ....سالم داداش-

 د یرس یگرفته و خسته به نظر م شیصدا

 ....کارت دارم  نیتو ماش ایدر خونه ام...ب ی سالم...من جلو_

خواهد، بازخواستم کند، قلبم به تکاپو   یمجدد م  نکهیفکر ا  از

بر سواالتش دهم  در برا  دیبا  یدانستم چه جواب   یافتاد..واقعا نم
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ضخ   یوقت نسبتا  بودم...بافت  سردرگم  هنوز   یمیخودم، 

  ی زدم..همان طور که گفته بود، جلو  رون یو از خانه ب  دمیپوش

کنارش    یرا باز کردم و به آرام  نیدر پارک کرده بود..در ماش

...ماش بخار  نی نشستم  تا  بود  نکرده  خاموش  کار   ی را  اش 

را سمتم   ی بخار  ی به من انداخت و پنجره    ینگاه   میکند...ن

 ....دیرس یبه نظر نم  یعیطب  میچرخاند...لرزش دست و پا

  ست؟یحالت خوب ن ایسردته -

م   سکوت که  آنجا  تا  و  پا  یکردم  را  سرم  انداختم   نییشد 

دهانش بُرد    ی ..دستانم را گرفت و جلو دی..خودش را جلو کش

را هنوز به    میاه   یکردنش...عادت بچگ  "ها"و شروع کرد به  

..وقت  ادی بد  یداشت؟  م  یم   ی کار  و  برزو    ی کردم  دانستم 

برا  یم  یعصبان را  خودم  م   ش یشود،  م  یلوس  و   ی کردم 

زمستان و تابستان هم   "  ؟یکن"ها"دست هامو    شهیم"گفتم...

نم هم  مکان  و  نگاهش    ینداشت..زمان  تعجب  شناخت..با 

 ....کردم..رد چشمانم را خواند و لحنش شوخ شد
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  باز؟ ی کرد  ی کار بد -

برا  یتالش  ی همه    با ها   هیگر  ی که  اشک  داشتم،  نکردن 

 ...ختندی خودشان فرو ر

 ...نکردم ی کار  چیبار ه  نینه باور کن...ا-

 ش یبرا  نقدریجمله ا  نیرا رها کرد و انگار گفتن ا  میها  دست

 ....کرد یپا و آن پا م  نی سخت بود که ا

هست به   ی زیکرده؟ اگه چ  تتیکرده؟ اذ  ی کار  نای...سسویگ-

 ....من بگو

زانو   ی صورتم گذاشتم و رو  ی شد..دستم را رو  دیام تشد  هیگر

  ش،ی کردن پر صدا  یباد کردن لپ ها و خال  ی خم شدم....صدا

 ..است ی گفت به شدت در حال خوددار یم

  گه یبهت نگفتم د شت،یکه اومدم پ ی اون روز من...مگه زیعز-

بشه، پُشتتم..مگه نگفتم من تابع توام...پس نترس    ی هر طور

 ....اومده بهم بگو  شی پ ی ...اگه موردسویاز من گ
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طوالن  دمیترس آژ   یسکوت  ها  ریام،  مغزش    ی فکر  در  را  بد 

 ی خش دار که ناش  ییروشن کند .سرم را بلند کردم و با صدا

 ...بود، لب زدم  هیاز گر

 ...نکرده...فقط...من ی اون کار -

و کنار هم    ینم  اصال را جفت و جور کنم  توانستم کلمه ها 

...از  نایس  ا یو    می بگو  شی دانستم از خودم برا  یبنشانم...اصال نم

خودم   یوقت  م،یبگو  شی و از کجا  یک  کنم..از  فی تعر  یچه زمان

 قلبم جا ی حفره ها  انیم یحس گنگ از ک نیا دمینفهم

  ...خوش کرد 

...شبا تو رونیزدم ب  نا یس  ی منو نگاه کن....من از خونه    سویگ-

اگه قرار باشه کارم و هم از دست بدم،   یخوابم...حت  یشرکت م

من آدم مزخرف    یگم که فکر نکن  یبهت م  نوی..استین  یالیخ

تصمروزمید پس   یم   تتیحما  یگرفت  یمی..هر  کنم 

بخوره...س  ینم  گهینترس...د تکون  دلت  تو  آب   نا یذارم 



900 

 

بب  یآقاست...ول   محجوبه، شد..نتونستم  دعوامون  هم    نم یبا 

دوست  و  خواهرت  بگه  و  کنه  نگاه  چشام  تو  راست  راست 

  نکه یدارم..از اولش هم داشتم...حس حماقت کردم اون لحظه..ا

حاال....ا  نیا و  بودم  سپرده  دستش  رو  تو  وقت،  هم   نایهمه 

 ی کلمه دُرشت  هی   یول  میداشت  یبد  ی ولش کن...دعوا  ی چیه

حت  نینکرد..ا خورد،  کتک  که  مانعم    هی  یهمه  و  بارش 

  ی بوده؟ ول  یمدت دردش چ  نیا   دم یفهم  ی...تازه داشتم منشد

 ی فهم  یتو مهمه...م  ی ...خواست و اراده  نایا  ی با وجود همه  

تلفنشو   یم  یچ نه جواب  و  بزن  باهاش حرف  نه  فعال  گم؟ 

  ..باشه؟شهیم یبه بعد چ نیاز ا نمیبده...تا بب

 اد یپر از فر  ی هجاها  انیبود که از م  یواکنشم چشم آرام  تنها

حرف    م،یگلو داشتنم  دوست  از  جز  و  خورد  آمد...کتک  در 

تنها  ی گرید به  خودش  بود؟  گر  کی  یینزده   ی م  هیهفته 

آمد    یم  رونیالظاهر از ب  یکه عل  لوفرین  نیماش  دنی...با ددیطلب



901 

 

باز شدنش،  فاز غمگ  موتیو زدن ر   ر یی برزو هم تغ  نی در و 

 ...ت و داخل شدسمتمان انداخ ینگاه مین لوفریکرد....ن

دوباره    نجا،یا  ادیم  گاردتیشو...االن باد  ادهیخواهشا زودتر پ-

 ....کنه یحرف بارَم م یکل

 [06.06.21 07:08] 

 ۲۳۱_پارت#

زدم و بعد از   یلحن مثال ترسان و شوخش،  لبخند کوچک   از

دادن، خداحافظ ن  اط یبا ح  یکردم..وقت  یدست    لو یگذاشتم، 

 یشده اش را از صندوق عقب بر م   ی داریخر  ی داشت بسته ها 

 ی قدم م  شی پ  دیبود..با  یداشت..هنوز از دستم دلخور و عصبان

 ...شدم

 ....ارمیرو م  نایبذار من ا-

 ...اخم رو بر گرداند و نگاهم هم نکرد با

 ....یکن ی پات کار نیالزم نکرده تو با ا-
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جر  پس برا  انیخاله  همه    شی را  بود...با  ،   ی دلخور  ی گفته 

 ...داد  یاش را هم نشان م ینگران

 ....یبه فکر من باش  نقدریخواد ا  یجون؟ نم  لویقربونت برم ن-

...هر  دیگونه اش کاشتم و او هم خند  ی رو  یمحکم  ی   بوسه

استارت    نکهیا  ی کرد ول  ینازک م  م یچند هنوز پشت چشم برا

داشت...به کمک   یخوشحال  ی کردنمان زده شده بود، جا  یآشت

به آشپزخانه منتقل کرد  لیهم، وسا را  پمیها    شنهاد ی...خاله 

بگ گردن  خودمان  را  امروز  ناهار  ن   ای..رو   میری داد،  با    لوفریو 

بودند و من هم    دهی کل آشپزخانه را به گند کش  ،ی مسخره باز

که   ی لبخند نصفه ادر امان نبودم..با وجود    تشانیاز آزار و اذ

 مات یو تصم  ناینشست..فکر س  ی م  میلب ها  ی رو   یهر از گاه

عقب   ی گرفتم ، درس ها  میذاشت...عصر تصم  یبرزو، راحتم نم

دهم...به مامان و بابا هم تماس گرفتم و    یمانده را سر و سامان

گرفتم...مادر چنان با ذوق از سر    ی سرخوششان، انرژ  ی از صدا

م برزو  رفتن  ها   گفت،  یکار  حلقه  بارها  از    ی که  را  اشک 
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 ی دیمد  ی نلرزد...بعد از مدت ها  میچشمانم پس زدم تا صدا

از بابت برزو راحت   الشیخ  نکهی و از ا  دیخند  یم  ی پدر با شاد

...قول   دیکش  یشده بود، راحت تر و از اعماق وجودش نفس م 

 ری...تصومیبرو  دارشانیدادم بعد از اتمام امتحان ها، با برزو به د

چهار نفره که قرار بود، بعد از مدت ها    ی خانواده    نیا  ی ساز

بود..به وقت    ریجمع شوند، به شدت دلپذ  یکنار هم به خوش

تار  دنیرس و  و    کیشب  انتظار ساعت مقرر   وقت شدن هوا، 

  ادیست من را دچار چه اعتدان  یروحم بودم..خودش م  ق یتزر

شام را چطور خوردم و چگونه ظرف    دمیکرده؟ نفهم  ینیسنگ

 ر یتاخ  کیبا    شهی انگار...هم  دیچرخ  یها را شستم...عقربه ها  نم

رفتم که خودش    یم  یساعته سر وقت گوش  مین  ا یربع ساعته و  

قلب و رگ   انیهنوز در م   یمتفاوت  ی نباشد...حس ها  نیآنال

 کیبست...امشب    یرا م  میو دست و پا  دیکش  ینفس م  میها

پ  لمیف نما   انویاز  بود که فقط  فرستاده  و   یکل  ی زدنش  ساز 

که ساعت و دستبند چرم    یداد...دست   یدستانش را نشان م
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ا م  ی رو  ی قهوه  احساس  با  و  آرام  بود..چنان  نشسته    ی آن 

شده    داریب  یکی   یکیخاموش درونم    ی نواخت که تمام حس ها

الغ بر هزار بار گوش کردم و تمام دفعاتش،  تا صبح ب  دیبود..شا

که در مورد من داشت اعمال   یاستی...س  ختمیصدا اشک ر  یب

ضع  یم رو  فمیکرد،  پا  که  ناتوان  آنقدر  بود،  تمام    ی کرده 

سر   کیلب  ی دلم، نوا  ی بگذارم و در جواب خواسته    تمیعقالن

  تم؟واقعا دوستش داش  یعنیدهم ...

 [07.06.21 07:03] 

  ۲۳۲_پارت#

 نا یس_طور#

گذشته، کسل و خواب آلود   ی هفته    کیبه مانند تمام    صبح

 ....داشت یرا در پ ایرو  ی از جا بلند شدم که طعنه 



905 

 

اول    نیا  گهی بار د  هی  شهیم  یعنیخدا    ی ا- دوست من صبح 

 افه یچه ق  نیوقت بلند بشه و صبحونه رو هم آماده کنه...آخه ا

 .....سرخ و پف کرده ی ...چشمای کرد دایکه تو پ هیا

 ....رفتم  سیبه دست سمت سرو حوله

روز  ایرو  یبدجنس   یلیخ- سه  آماده   ی زیچ  ه ی...حاال 

 ....بزن تو چشم من ی ...حاال هایکرد

نما  به رو  میتعظ  یشیصورت  را  و دستش  اش   نهیس  ی کرد 

 ....گذاشت

د- معرفت  با  افتاده  اسممون  با  هی...حاال  گهیرو   د یعمر 

 ....میبِکش

اش زدم و شروع کردم به    یزبان  نیریهمه ش  نیبه ا  ی لبخند

روبرو شوم که    ر ی آماده شدن....نگران بودم که امروز چطور با ام

م، با لبخند  رد شد  نایاز کنار س  یبود...وقت  امدهیخوشبختانه ن

آرام  ری سالم و صبح به خ به  از    ی داد..جوابش را  تند  دادم و 



906 

 

ب اشکان نشسته  پایش،    ودکنارش گذشتم...کنار  با حرکت  و 

 ی صورت و زخم گوشه    ی آمد، کبود  یکرد..به نظر م  یم  ی باز

باقر بهتر شده....استاد  مفاه  ی لبش  به گذراندن  را    م یکالس 

هم به روال گذشته که    یو رفع اشکال گذراند و کم  یلیتکم

س سر  به  سر  بود،  شده  رسم  افجه  همان   نایاز  گذاشت....از 

ها  ی ابتدا نگاه  حد  یواشکی  ی ورودم،  تا    ی متعجبانه    ی و 

که    یخی شد...از آن تار  یرد و بدل م  نایمن و س  نیب  یاوشیس

شد   یچشمم ظاهر نم  ی جلو  ادیز  م،یتلفن آخر را صحبت کرد

تغ  ی گاه  ی و حت ..هر چند  به عمد، بودم  شریمس   ر ییمتوجه 

درصد هم فکر   ک ینداشت؛ من به ازدواج با او    یتی اهم  میبرا

  ش ی تر پ  یبود....رفتارش اگر منطق  هآزار دهند  یکردم ول  ینم

کالس   یم هم  هنوز  ما  م   یخوب  ی ها  یرفت،    ی محسوب 

گرفتن کالس و رفتن استاد، هنوز از جا    انی....بعد از پامیشد

 ی قطور را رو  ی سمتم آمد و پوشه ا   نایبلند نشده بودم که س

 ....مقابلم گذاشت زیم
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کارها  د،یببخش- پروژه    ی من  به  سالم  ی مربوط  رو    یدکتر 

نداره،   ینگاه بهش بنداز،  اگه مشکل  هی  ی خوا  یتموم کردم..م

 ...میبد لشیتحو

و چند نفر    الیو غزل و ل  نایم  ی   نهایو موذ  یچپ چپ  ی ها  نگاه

مبهوت بودند و   دیکردم...شا  یخودم احساس م   ی را رو  گرید

کردند...تا االن سابقه نداشته  ینظاره امان م یبا بدجنس دیشا

ا و مودبانه    یکالس،کس  نیبود که در  آرام  را    نا یس  ی رفتار 

باال    یو سرم را کم  شدمبلند    یوقت  یآن هم با من....حت  ند،یبب

ها نگاه  هم  اشکان  پوزخند    ی گرفتم،   با  همراه  دار   معنا 

ا  ی..هر چند کمداشت تر    ب یبود و دست به ج   ستادهیعقب 

 ال ی هم نظر بود و خ  ر یکرد...البد او هم با ام  ی م  شانیتماشا

  ...دوختم سهیاش ک یمیدوست قد ی کرد برا یم

 [07.06.21 07:03] 

 ۲۳۳_پارت#

 .....به پوشه انداختم ی سر سر  ینگاه
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 ...بدید لشیخوبه...بهتره تحو یلینه..خ-

 ....گذاشت  فشیآمد و پوشه را برداشت و درون ک  جلوتر

 ....همراه هم بریم ،ی پس اگه افتخار بد-

 نا یچنان بلند و واضح در کالس پخش شد که س  الیل   شخندین

 ....را برآشفت

ف - مگه  خبرتونه؟   ن  هیینمای س  لمیچه  م  دیشستکه    یتماشا 

 ...همتون به سالمت  د؟یکن

  ی تر کرد و با گفتن ب   ی را جر  الیو ترسناکش، ل  ی جد  لحن

با خشم    ی که به زبان آورد از کالس خارج شد...جور  یاقتیل

هم با   لوفر یو ن  ایبچه ها هم متفرق شدند...رو   ی   هیگفت که بق

مانند....دکمه   یاشاره به من فهماندند در محوطه به انتظارم م 

باز شد...معطل   دزو  یلیخ  نشیآسانسور را فشرد و در کاب  ی 

  ی از ما دو نفر کس  ری...خوشبختانه به غمیو سوار شد  مینکرد

ب  ی پروا نگاهم م  ی سوار نبود...سَرش را عقب فرستاده بود و 
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شد منکر آن خشم جا    یبب نمس  یکرد...حالتش با مزه بود ول

 ...اش شوم یشانیپ انیخوش کرده م 

 ....ترسه خوب ی...آدم مسو یاخم نداشته باش گ نقدریا-

 ..گردنم را صاف کردم یکردم و کم جرعت

و ابرو   یکن  یکه شما راه به راه با همه بحث م  ن یواقعا؟....ا-

  ....؟شهینم هی، باعث ترس بق ی دیم نییهات و باال و پا

زد   ی جمله ام خنده دار بود که چنان قهقهه ا  ی دانم کجا  ینم

 اده ی و پ  ستادیآسانسور ا  یوقت  یبودم. حت  دهیکه تا االن از او ند

کرد..قشنگ   یم  ییچهره اش خودنما  ی شدیم هم اثراتش رو

خودش را گرفته...چون استاد با   ی معلوم بود که به زور،  جلو

رو   یکس بود،  گفتگو  حال  مقابل    ی ها  یصندل   فیرد  ی در 

نشست صندل  می دفترش  شود...درست  تمام  کارش  چفت    یتا 

برا  یصندل را  ا  ی من  انتخاب کرد و  واقعا    نی نشستن  مسئله 
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ا بود...با  کرده  راض  نیمعذبم  او  م  یراض   یِ وجود،   ی نشان 

  بود؟ ی ا  غهینشستنش دیگر چه ص  ی ور کی نی...اداد 

هر کس- واسه  جد  یمن  و  اخمو  تو،  جز  عصبان  ی به  ام    یو 

بهم   ی من خبر دارن،  حس بد  ی از گذشته    نایکه ا  نی...اسویگ

آتو  یول  دهیم ببازم،   و  خودم  دستشون   ی بد  ی اگه 

اقرار    یدون  یدادم..مجبورم هنوز سفت و سخت برم جلو...تو نم

 ....از خود اشتباه کردن هم سخت تره یبه اشتباه حت

راه   نیدر ا  یکردم..چه لذت  یم  ی باز  فمیبه زیر،  با بند ک  سر

  ی طور با شرمندگ  نیا  دیگذرانده شده بود ،که حاال با  ریو مس

    !زد....؟ یدر موردش حرف م

ترکش هات در امان   نیچند وقت قبل، منم از ا  نیتا هم  یول-

 ....نبودم

 ...کرد و با عجز لب زد لیسمتم متما رشتی رُخش را ب  مین
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 ی م  نیگم، بذار واست جبران کنم...واسه هم  یم   نیواسه هم-

رو که   ی به من  فرصت بده تا هر گند  ،ی گم تو کامال حق دار

 .....من سویزدم پاک کنم ...گ

تمام ماند و هر دو    مهیآمدن شاگرد استاد، حرفش ن  رونیب  با

  ده یچسب  میعطرش به کل مقنعه و مانتو  ی ....بومیداخل رفت

 ...بود و چه خوب که خودش بحث را در دست گرفت

ما تموم شده...لطفا خودتون هم    شهیاستاد م-  ه یگفت، کار 

  رش ییبه اصالح داره، تا تغ  اجی اگه باز احت  دینگاه بهش بنداز 

تصو  نمی...امیبد ها  ی ریگزارش  عکس  از  من    ییهست،  که 

 ی م  یهست که به نوع ییکسا  لم یهم ف  ی د  یس  ن یگرفتم و ا

م بدن...در کل  و  هامون  ه  یگفت،    شهیتونستن جواب سوال 

مشاوره   ایو    یافراد واقعا با چند جلسه پرتو درمان  نیاز ا  ی سر

م  ،ی حضور  ی ها ول  یدرمان  عالمت    دهیناد  یشدن  گرفتن 

با دوز باال    ییقرص ها  زیبعدا تجو  ایهاشون از جانب خانواده و  

ها بشن...تا   مارستانیجور ب  نی ا  یدائم  ی ، سبب شده مشتر
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  دای پ  ادیهاشون االن به خود قرص ها اعت   یل یکه خ  ییاونجا

 ه ی ها من    نیا  ونیبگم که م  دیو هم با   نیخوب ،ا  یکردن..ول

  دا یپ  ینسب  ی بعد از شش ماه بهبود  یکه وقت  دم یرو د  ی پسر

کرده    صشیشده بود و ترخ  تیکرده بود، از جانب خانواده حما

تو ا  ی بودن...اتفاقا  مصاحبه  کردم،    ی گزارشات،   باهاش  که 

اکثر  یمحفوظه..ول بستر ی متاسفانه  افراد  د  ی ت   گهیشده، 

 ی عاد  یزندگ  هیتونن،    یندارن و واقعا نم  ی بهبود  ی برا  یشانس

روانشناس ها   ی   فهیو بدون دارو داشته باشن...به نظر من وظ

که با صحبت  یکسای  نیمرز رو ب دیسخت تره ..چون با یلیخ

م بهبود  به  رو  مشاوره  افراد   رن،یو  دوستان   ی با  به  که 

    ...کنند تیکنن و رعا یم یروانپزشک، معرف

 [08.06.21 06:44] 

 ۲۳۴_پارت#

ش  آنقدر و  م  نیریقشنگ  ها    یحرف  دست  حرکت  با  و  زد 

داد که نه تنها من که استاد هم مجذوب کالمش   یم  حیتوض
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مهارت محسوب    کی   ییشده بود..حرف زدن خودش به تنها

آمد..شک ندارم   یچه خوب از عهده اش بر م نا یشود و س یم

ا ها   نیدر  ب  ی سال  کالمش  نفوذ  از  را  همه  بهره    یگذشته 

  ش،ی با نت به نت هجا  تواند  یم  نطور یا  یکس  یساخته بود..وقت

و    ی کند، چرا تنها تند  انشیرا غرق در لحن و طرز ب  ی گرید

به    یدرشت خودش  رو  کیگذاشته؟...  ادگاریاز  را    ی پایش 

س   ی گرید به  دست  و  نشست..ن  نهیانداخت   ی نگاه  میعقب 

 ...سمتم انداخت و دوباره ادامه داد

 ی که دوست دارم واسه    دمیمورد و د  هی  نهیاستاد من به ع -

 ...کنم فیشما تعر

  ن ی کرد و خودکار در دستش را زم  دییبا سر تا  یسالم  استاد

 ....گذاشت

  دم یرو د  ی تابستون که به روستا رفته بودیم..خانم افسرده ا-

چند    یبود و حت  یکه به خاطر سقط بچه اش نا آروم و عصب

که با خانم    یحرف نزده بود..شب اول  یکه کالم  شدیم  یماه
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  یشونیبهش حمله کرد که صورت و پ  ی طور  م،ی اونجا رفت   میفه

 ی باقر   تردک  ی...همه حتدیکردن کش  هیزخم شد و کارش به بخ

روانپزشک بره    هیتحت نظر    دیخانم با  نیباور بودن که ا  نیبر ا

 ی با مهربون  ی با سماجت فرصت خواستن و طور  میخانم فه  یول

کردن که نه   تی درست هدا  ری اون خانم و در مس   ون،شیذات

تنها اعتماد کرد و باز حرف زد، بلکه هنوز که هنوزه به تهران 

 ...کنه یصحبت م شونی و با ا ادیم

 ..بار استاد متعجبانه به سمت من برگشت نیا

 ....دونستم یواقعا؟ نم-

کرد و برق چشمانش نشان   یو خشنود نگاهم م   یراض  نایس

 زدم  یمیکشانده...لبخند مال  نجایداد، از عمد بحث را به ا  یم

... 

...اون خانم فقط به من اعتماد  دی جسارت کردم استاد، ببخش-

درمان داشت به نقاط مثبت    ی لیکرده بود و چون روند تکم

نظر خودشون    ری اجازه دادن که ز  ی دی ، دکتر حم  د یرس  یم
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هستم که در   انیه بدم..و گرنه من در جرکار و ادام  نیمن ا

خانم   ناو  طیشرا  یو ندارم ول  ی کار   نیچن  ی حال حاضر اجازه  

 ...ولش کرد شدیکم حساس بود، نم هی

جا به جا    یهر دو نفرمان چرخ خورد و در صندل  نیب  نگاهش

 ...شد

که    میباور  نیما بر ا  ی ...همه  زمیگم عز  یم  کی واقعا بهت تبر-

و    ی شد...چون هم علم شو دار  یها خواه  نیتو قطعا جزو بهتر

 ی کار کمکت م ن یتو ا تیذات یمجد،  مهربان ی هم به قول آقا 

 ....کنه

گفت و لبخند    نا یآخرش را چشم در چشم س   ی جمله    یوقت

او هم   ی زد، تمام حس ها  ی معنادار درونم خبر دار شد که 

 نکهیبرده...خصوصا ا  یپ نایچون من، به عامدانه حرف زدن س

استاد   ی کرد وحرف ها یبه من نگاه م نهیاو هنوز دست به س

تا ا  یم  ینمود...اصال کدام زن  یم  دییرا  و   اشدب  نجایتوانست 

نامحسوس رفتارش را درک نکند؟ خوب بود که استاد   طنتیش
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مدل چشم و ابرو آمدن    نیپروژه شد و گرنه ا  دنیمشغول د

ذاشت..نه    ینم  م ی، آبرو برا  شیا با حرکت پلک ه  ی و باز  شیها

حرف زدنش و نه به   ی ساعت قبل و آن طور حرفه ا  میبه آن ن

 ..حرکات بچه گانه اش نیا

 نم ی ب  یکه من دارم م  ی زیچ  نی بچه ها..ا  دیواقعا خسته نباش-

که شما دو  دهیاز سطح توقعاتم هم کامل تره و نشون م یحت

  عتر ی...واقعا مشتاقم هر چه سر  دی گذاشت  هینفر از جون و دل ما

 ....مطالعه اش کنم 

گفتم، در حقش    یرا نم  ناینوبت من بود..اگر زحمات س  حاال

 ی اش برا   یحرف ها و همراه  ی..او حت دیرس  یاجحاف به نظر م 

 ...گرفت دهی طوبا را هم ناد

  مارستان یگم..پنج برو بهتون ب  ی نکته ا  دیفقط استاد من با-

 ی سر  هیمجد،  تنها رفتن و من متاسفانه به خاطر    ی آخر و آقا

جمع   نیا  ی همه    یکنم...حت  شونیمشکالت نتونستم همراه

ها هم کار خودشونه...فکر کنم موقع اعمال نمره، شما   ی بند
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رو دوش    شتری ب..زحمت کار  دی ری مسئله رو در نظر بگ  نیا  دیبا

 ...بوده شونیا

را حس کردم   ظشیوضوح، در هم رفتن صورتش و اخم غل به

شد استاد را از    ی و تا آنجا که م  اوردم یخودم ن  ی به رو  یول

ا در   یکامل  ی پروژه    نیچن  نکهیاشتباه  بوده،  من  کار  فقط 

خداحافظ و  کار  شدن  تمام  از   رون یب  یآوردم....بعد 

ممیآمد شو  ی...قشنگ  تنها  بوده،  منتظر  فقط  تا    میدانستم 

 ی چندان  ی طور هم شد و هنوز فاصله    نیباز کند..هم  انده

چرخ  سمتم  به  خشم  با  که  بودیم  صدا  دینگرفته  تن    ش ی و 

 .شد یدوباره رعد و برق 

کار    هی  نیا  ؟ی بود که زد   یچه حرف  نی..انمیبب   سایوا  سویگ-

 ..شدیدو نفره محسوب م

شده   نهیعمر در وجودش نهاد  ک یکه    ی شک کنترل رفتار  یب

بار اول از اخم و    ی کردم برا  یآمد..سع   یسخت م  شیبود، برا

  ده یبه هم چسب   ی توجه باشم به آن ابرو ها  یتَخمش نترسم و ب
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کرد، هر    یدرشتشان م  ی طور  نیکه هر وقت ا  ییو چشم ها

 ...داشت یرا به ترس وا م یکس

پ  هی- چ  یگفت  یم  یچ   یداشت  شی ساعت  من؟  بود؟   یبه 

بق  تمی ..آهان...اخم و عصبان م  هیواسه  خوام جبران   ی است و 

  پس آره؟ یگفت یحرف ها ...الک نیکنم و از ا

ا  بهت در  مثل خودش  کرد...من  نگاهم  مهارت   نی زده  مورد 

 هیته ما  یزد ول  یم  تینداشتم ..هر چند لحنم به جد  یکاف

  ستادم یا  یم  گری د  ی   قهیبود..اگر چند دق   ان یاش ع  یشوخ  ی ها

 ...گرفت یخنده ام م دم،ید یاش را م  یدگیو رنگ پر

 [08.06.21 06:58] 

 ۲۳۵_پارت#

الزم بود..سرم را سمت   یترسانده بودمش ول یکنم حساب  فکر

دق دادم..چند  ادامه  راهم  به  و  چرخاندم  که    ی ا  قهیمخالف 

  د یگذشت به گمانم تازه از بهت در آمده بود که پشت سرم دو
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دادم که مبادا   یرا فشار م   میرساند...لب هاو خودش را به من  

 ...خنده ام بلند شود

کردم..دی ببخش  سوی...گسویگ- نفهم  هی..غلط    ی چ  دمیلحظه 

 ...شد

** 

امسال شروع به   یبرف زمستان  نیماه، اول  ی با آغاز د  درست

با ناز، رقص    دیسف  نیبارش کرد و زم  پوش شد...آرام آرام و 

ادا و اصول ناز گونه اش   نیهم  یول خت یر یگونه از آسمان م

شاخه ها را شکانده    ی، کمر درختان را خم کرده بود وگاها بعض

رسانده بودم   کینیکل  ی به جلو  یخودم را به سخت  گریبود...د

کوه    زش یکه آقا رضا تماس گرفت و گفت، جاده به خاطر ر

نم بسته شد و  در جلسه    یه  امروز  مشاوره شرکت    ی توانند 

ول شد  گرفته  حالم  چند  ا  یکنند...هر  دو   نکهیاز  هر  حال 

رضا احساس  بود،  خوب  زودتر   دیداشتم...شا  تینفرشان  اگر 

و جبران کمبود    مدمآ  ینم  رونی پتو ب  ری متوجه شده بودم، از ز
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به ساعت    یکردم..مستاصل نگاه  یوقتم را م  ن یا  ی خواب ها

 ی به استاد م  ی آمدم، سر   نجای انداختم ..بد نبود حاال که تا ا

و کامال حق داشت..از    دیرس  یدلخور به نظر م   ی زدم..از من کم

  ی نیری ش  ی جعبه    ک یتر،    نییپا  ابانیخ  کی  ی فروش  ینیریش

خرسند شد   دنمی ..شهره از درفتم  کی نیکردم و داخل کل  هیته

آرام نواختم    ی کرد..چند ضربه    تم یاق دکتر هداو به سمت ات

هم حضور داشت و به   نایو با اذن ورود استاد، داخل گشتم..س

د ها   دنمیمحض  دادن  برخواست..سالم  جا  چند    مانیاز  هر 

 ی از نگاه استاد دور نماند..جعبه را رو  یبود ول  ی ا  ه یکوتاه و ثان

 ...اش لب زدم  یو در پاسخ به نگاه سوال  ذاشتمگ زشیم

کوتاه  ی برا- وقت..ام  نی ا  ی ها  یجبران  شاگرد   دوارمیچند 

 ....دی رو ببخش کتونیکوچ

نشاند و تشکر کرد و بعد رو به   شیلب ها  ی رو  ییرای گ  لبخند

 ...لب زد نایس

 ...تنها صحبت کنم   سویخوام با گ  یجان اگه ممکنه ، م  نایس-
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ب  یچشم   بالفاصله اتاق  از  و  بو  یرفت..ول  رونی گفت   ی مگر 

 بود؟ یرفتن  رونیعطرش ب 

 [09.06.21 07:05] 

 ۲۳۶_پارت#

به سمت   میقالب نمود و مستق  ز یم  ی را رو  شی دست ها  استاد

 ...دی من چرخ

هنوز دچار   یحالت بهتره ول  ادیجان...به نظر م  سویخوب گ-

  ...مشکل کجاست؟یهست   یسردرگم

از    شتریکه مرا ب  دیرس   ی به نظر م  یلنه تنها روانشناس قاب  او

خودم از حفظ بود...به قول خودش تمام حرکاتم،  او را وادار  

توانستم   یکرد و من نم  یام م  یدرون  ی به استنباط حالت ها

پنهان کار برابرش  ا  ی در  ..علت  هم که کناره    ی مدت  نیکنم 

 ...علت بود نیکردم، به هم یم ی ریگ
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استاد...توض  ینم- نم  یقی دق  حیدونم  خودم  مورد  تونم    یدر 

 ی...احساس مستمیدونم هم خوبم و هم خوب ن   یبگم...فقط م

 ن یزم  ی فرد رو  ن یتر  نیحال غمگ  نیدر ع   یکنم خوشحالم ول

از تموم حس هاشمیمحسوب م ذاره    یکه نم  ی منف  ی ...پُرم 

و حساب ع   یدرست  ..در  کنم  م  نیفکر  که  کار    یحال  دونم 

  م یحس عذاب وجدان دارم ..خود واقع  یکنم ول  ینم  ی تباهاش

 یذهن   ی گم شده ..مالک هام عوض شده..اصال تموم خط ها

راهم مه آلوده   ی بودم، پاک شدن...انتها   دهیکه واسه خودم چ

 .....ترسونه یمنو م یلیخ نیو ا

   ناست؟یموضوع در رابطه با س-

زده ام   جانی و هم هاش هم تعجب کردم    ییرک گو  نیا  از

  ی افتاد...حت  نییو سرم پا  ختیکالم از دستم گر   ی کرد...رشته  

شدن   ی پشت کمرم در حال جار  ی   ره یحس کردم عرق  از ت 

 ....است

 ...پس درست حدس زدم-
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نشست و مشاوره    ی م  میآمد و جلو  یشد و مثل قبل که م  بلند

م گرفت...دستمال  یام  قرار  برابرم  در   ، ج  یداد  کتش    بی از 

 ...نکش یع  ی   شه یکردن ش  زیو شروع کرد به تم   دی کش  رونیب

 ی کالس درس....وقت  شهی....میدرس زندگ   شهی م  یعشق گاه-

 ی ، نه به درس و نه حت  اتینفر که نه به اخالق  هی  نه،یب  یآدم م

متحولش    نقدری تونه ا  یم  گهینفر د  هیحضور     ده،یبه خانواده مق

حکمت  به  همه  که  اونوقته  تلنگر،   زنگ  بشه  براش  و  کنه 

آرن...اصل   یم  مانیعشق و دوست داشتن ا  ی   ه یبر پا  نشیآفر

هست  اساس  ا  یو  ول  نیبر  م  یباوره  فراموش  اونو   ی ماها 

چنمیکن وجود  با  که  ها  نی...اونوقته  هشدار   ییاتفاق  زنگ 

م در  صدا  به  دن  ادیواسمون  چهن  ایکه  قشنگ   ی ها  زی وز 

نشونه   نیکه ا  یی کسا  ی مخصوص به خودشو داره ...البته برا

 ...ننی ها رو بب

 ....چشمش گذاشت ی را رو نکشیع
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و در کنارش به تکامل   ی ریپذ  یعشق رو م  ای....  ی تو دو راه دار-

که چرا    یشیخودت م  ی ، شرمنده    شهیهم  ی برا  ایو    یرس  یم

 نوی..اشی گرفت دی سر راهت بود و تو ند ی بزرگ ن یبه ا ی نشونه 

وظ تو  بگم،  بهت  آفر  ی   فهیهم  در  و  انجام   نشیخودت 

س  ی...حتی داد ا  نایاگه  ؛او  نباشه  تو  و    نقدریانتخاب  زرنگ 

 ن ی از ا  گه یکرده و د  دا یو باهوش بوده که نشونه شو پ  اریهش

نم   ریمس اشهیخارج  هست  ن ی...حاال  با  یتو  انتخاب    دیکه 

 .....یکن

 ....لب زدم  یدرماندگ با

 ....میبا هم فرق دار یلیخ-

 ...دیریشش کش  ی به رو یتکان داد و دست سر

اون ها رو    شهیهستن...مثل شباهت ها که م   یفرق ها اکتساب-

ها  دایپ داد..آدم  مانور  روشون  و  که    ی کرد  هستن  بزرگ 

کنند..درسته    ی بزرگ آماده م  ی چالش ها  ی خودشون رو برا 
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برا با  ی که   ، ها  ی سر  کی  دیازدواج  و   ی رفتار  ی شباهت 

و    یاجتماع فرد  ول  ایدر  باشه  ها  درصد    نیا  یخانواده  صد 

تو نشستن و بعد    ی جا  نیکه هم  ی ادیست...چه بسا افراد زین

تفاهم ها ، احساس کردن به بن   ی چند سال با وجود همه  

  ی چرا؟ چون فقط به همون لحظه    یدون  ی..مدنیبست رس

و بعد که تموم شد، عشق و رها کردن به امون    اول فکر کردن

  ندازه داره ، اونم به ا  ی اریبه آب  اج یخدا...عشق و عالقه هم احت 

..برا  ی  برا  یبعض  ی خودش  و  روز  هر  ،   گهید  یبعض  ی افراد 

زد ،    شهیتو رابطه ر  ی برگ زرد  ی دیبار، اگر د  کی  ی هفته ا

دار بشن   شهیاختالف ر  ی و نذار  ی نیو اونو بچ   یباش  ار ی هش  دیبا

  یکنن...قبال هم بهت گفتم، هر آدم  ریرو درگ   یو کل زندگ

و مثل طرف  ودتخ دیداره ..نه تو با یتی شخص  پ یمدل ت کی

کن کنه...فقط   یمقابلت  عوض  و  خودش  مجبوره  اون  نه  و 

تزر   ی سازگار ..هم  قیو  محبت  و    چ یه  یوقت  ی...ولنیعشق 

فاصله   با  نداد،  جواب  و  نسب  منیا  ی کدوم  خودت  بهش  ت 
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آماده    نی...االنم با خودت رو راست شو و بب  یکن   یمحفوظ م

 ی دیم   حیجنه تر  ای  یهست  تیچالش زندگ  نیانتخاب بزرگتر  ی 

 .....ی نشونه ها ، راهت و ادامه بد یو ب زهیانگ یب

 [09.06.21 07:05] 

 ۲۳۷_پارت#

هم  شیها  حرف تسک  شه،ی مثل  را  آرامم  نا    ن ی قلب 

با  ی..راست مدیبخش ابتدا   ی با خودم روبه رو م  دیگفت، من 

از   فرصت، جریان    ن یقاطع و سر اول  میتصم  کی شدم و بعد 

کردم، هنوز   یاز استاد خداحافظ  یگفتم...وقت ی را به او م ماین

 ....از جا بلند شد دنمیو با د  دیکش  یدر سالن انتظارم را م

  .ام یکنم، االن م  یصبر کن، با استاد خداحافظ-

به    اجی..واقعا احت میگذاشته بود  ابانی بعد، ما پا به خ  ی ا  قهیدق

تا حرفم را مطرح    ستادمیفکر کردن داشتم..ا  یو کم   ی رو  اده یپ

 ...کنم، نگفته، حرف نگاهم را خواند
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ا- تو  نم  نینگو که  با من  بار  ریکه غ  ی ا یهوا    ی ممکنه..چند 

م فرار  دستم  از  زودتر  که  نم  ،یکن  یهست   ، نکن    ی فکر 

 ....فهمم

 .....خوام، ....اگه بشه یمن..م-

 .... را باال آورد  دستش

نم- داره شدشهیاصال  م   د ی...برف  با   شهیتر  فقط  االن  و شما 

 ...واجب دارم یلیکار خ  ه ی...در ضمن باهات ی ایخودم م

به   یو لبخند زد ول  دینثارش کردم که فهم  ییلب زورگو  ریز

 ...اوردیمبارکش ن ی رو

جا- پ  ی امروز،  کوچه نکر  دای پارک  تا  چند  شدم  مجبور  دم، 

م  نییپا بزنم،   ماش  ی خوا  یتر  برم  من  تا  داخل،  و    نیبرو 

 ...ارم یب

 ...هوا راه برم نیکم تو ا هیخوام  ینه م-

 ...زه یل یلی خ  نیکن که زم اط یپس احت -
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شد منکرش شوم...کنارم آرام آرام   یبود..نم نی ری ش توجهاتش

کاپشنش فرو کرده   بیداشت و دستش را درون ج   یقدم بر م

که قرار   ییداشت به حرف ها  دیزد، شا  یبود.صورتش متفکر م

  ده یمورد نظر رس  ی کرد...به کوچه    یبود، به من بزند، فکر م

  نش ی رنشکنارمان نگه داشت و دو س  ی که موتور سوار  میبود

ا ها   کاله  نکهیبدون  پ  شانیکاسکت  آن  از  بردارند   اده یرا 

 ...شدند

 ؟یمجد تو هست نایس-

از آن ها با   یکی بله کامال از دهانش خارج نشده بود، که  هنوز 

کوب دهانش  به  س  دیمشت  خ  نایو  آسفالت  کف   س ی محکم، 

 ی ا  دهیکمک خواستم...فا  ادیو با فر  دمیکش  غیافتاد..از ترس ج 

کوچه   ن یپرنده هم در ا  یزمستان  یغروب برف  نینداشت در ا

لگد به جانش    و..هر دو نفر با مشت  ی زد، چه برسد عابر  یپر نم

 ی توانست از خودش دفاع کند..صدا  ینم  نایافتاده بودند و س

شکافت و    یداشت قلبم را م  ش،ی آخ گفتن ها و ناله کردن ها
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شد...رفته بودم جلو    یخون م  الب یبه س  لیام داشت تبد  هیگر

کردم،   یو التماسشان م  دمیکوب  یبه کمرشان م  فمیو مدام با ک

 ...ودب دهیفا یب یکنند ول  شی رها

....ترو دیگمش  دیبر  ؟ی خوا  یاز جونش م  ی...چیولش کن لعنت -

 .....کمک کنه یکیخدا 

صورتم   یکی به  دست  پشت  با  و  شد  کالفه  ها  آن  از 

بود، که مرا به عقب پرت    ادی...شدت ضربه اش چنان زدیکوب

که به شکمش    ی با لگد   یزد، ول  ادیبا درد نامم را فر  نایکرد..س

ها  یحت  گری...دد یخواب  شیخورد، در جا صدا را هم   شیناله 

مدمیشن  ینم ن  نهیس  انی...نفسم  باال  و  بود  خورده    ی مگره 

کس ا  ی آمد..انگار  جا  نیداشت  از  قساوت  با  را    گاهش یقلب 

خسته شده بودند، که دست   گری..فکر کنم ددی کش   یم  رونیب

از کتک زدنش برداشتند و به سرعت دور شدند...دو ال شدم و 

رو پر    دهیخم  نی زم  ی همان  رفتم..تمام صورتش  به سمتش 

ها قطره  و  بود  حت  ی خون   ، ب   یخون  م  ی نیاز  هم    ی اش 
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د...چشمانش هم بسته بود..با تضرع دست به آسمان بردم  یچک

امان   یب  ی شده بود هق هق ها  می..صدادمیو از خدا کمک طلب

 .کردم که چشمانش را باز کند ی و التماسش م

باز کن...س  نایس- م  نایچشماتو  صدامو    نایکنم..س  یخواهش 

 ..بگو ی زیچ هی ؟ی شنو یم

 یو فقط خدا م  دمیتاب  یرا بر نم  سشیپاره و خ  ی ها  لباس

برف غروب  آن  وسط  هم  من  که  م  یدانست  جان   ی داشتم 

بدبخت  پ  یگوش  یدادم...با  را  زنگ    دایام  اورژانس  به  و  کردم 

  ی اش، هم خون راه گرفته بود و هم قطره ها  یشانیزدم..از پ 

ش  ی داد..دلم ر  یباران و برف و صورتش را خون آلود نشان م

  گر ی د  اهشیس  شی ...از شدت خون، ته ردنشیجور د  نیشد با ا

ج  ینبود...دستمال  دایپ از  احت   دمیکش  رونیب  بمی را  با    اط یو 

 ی خودم دردم م  دمیکش  یکردم .هر بار که م  ز یصورتش را تم

 ...زدم شیگرفت..با عجز و البه باز هم صدا

 ....نای...سنای...ساری..ترو خدا طاقت بنایس-
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 ....د یکردم لبانش لرز حس

 .....نا یجان دل س-

را با درد از   شی ام شدت گرفت..پلک ها  هی، گر  یخوشحال  از

 ..سخت بود  شی کرد و حرف زدن برا  یهم فاصله داد ..سرفه م

افتادم...تا اسمم    یحال و روز م  نیبه ا  دیمعرفت..حتما با  یب-

 ....یو صدا بزن

رو  باز را  دستمال  ها  ی هم  بهتر   دمیکش  شیچشم  تا 

 ...نمشیبب

 ....رسهی نگو....حرف نزن..االن آمبوالنس م یچیه-

 ....هم سرفه کرد باز

با- نداره...گر  دیاالن  آفت  بم  بادمجون  ا  هیبگم،     نینکن 

 .....سوی....گی...فقط قول بده بازم صدام بزنی طور

 [10.06.21 06:37] 

 ۲۳۸_پارت#
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، حالم را دگرگون کرده    دهیبا آن صورت زار و رنگ پر  دنشید

را فاصله   ش یکرد، مردمک ها  یم   یبود..با وجود آنکه مدام سع

  ه ی و هر چند ثان  شدیدهد و من را نگاه کند، باز هم موفق نم

نم  هیافتاد..گر   یهم م  ی بار، رو  کی بند  ا  ی ام  به    ن یآمد...تا 

 یحد م  نیتا ا  النس آمبو  ریآژ  ی کردم، صدا  یلحظه گمان نم

برا د  نیدلنش  میتواند  دور  از  با    دمش،یباشد..تا  و  بلند شدم 

جلو  ، کوچه    دمی پر  شیتضرع  آن  در  را   کیتار  ی تا  ما   ،

دستم را    ی نبود، تا من و اشاره    یحی توض  چی...الزم به هندیبب

دوال شده بود..اگر   میشتافتند...زانو ها  نایبه سمت س  دند،ید

از آن دو مرد   یک یکردم؟    یچه م  منآمد،    یسرش م   ییبال

هماهنگ کرد    مارستانیب  کیبا    میس یبا ب  ی سفید پوش،  فور

  ک یزود با برانکارد به آمبوالنس منتقلش کردند...تراف  یلیو خ

تکان بخورد...در    ی متریلیفقط م  نیسبب شده بود، ماش  یلعنت

...پرستار  دیرس ی خدا به دادمان م  دیبود و فقط با  ییدلم غوغا
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در آورد و به دستم داد و شروع   اط یکاپشنش را با احت  ه،همرا

به   ی زخم صورت و پاک کردن چهره    ییسر پا  ی کرد به مداوا

اش...ا م  ی برا  ی طور  نیخون نشسته  بود...راحت  بهتر   یمن 

درد   ی کرد به من لبخند بزند ول  یم  ی..سعنمشی توانستم بب

  ی ت سخداد ...سرمش را تازه وصل کرده بود که به    یاجازه نم

 ...رو به او لب زد

 ...خانم نیا نیو بد   دیاری آقا لطفا...ساعت و دستبندم و در ب-

چطور صورتش از درد   دمیحرف اطاعت کرد و د  یب  پرستار

جمع شد ..آن را به دستم سپرد و من آن ها را هم به مانند 

  ن ی حرف زدن نداشت...البته با ا  ی کاپشنش به خودم فشردم...نا

خون طب  یهمه  بود،  داده  دست  از  م  یعیکه  نظر  به   یهم 

  ی مگفت و من قطره قطره اشک    یکلمه به کلمه م  ی..ولدیرس

 ....ختم یر

شکسته...ا- چپم  کنم...دست  پ  نایفکر   یامانت..م  شتیباشه 

 ...ترسم گم بشن
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 د یی تا  ی توانستم بزنم..فقط چشمانم را به نشانه    یکه نم  حرف

 ...چند بار،  باز و بسته کردم

 .....هم لیو موبا نیماش بچیتو کاپشنم، سو-

افتاد، جور  باز برا  ی هم به سرفه    ش ی که پرستار مجبور شد، 

فراوان زمان با من، به    ی بگذارد...بعد از کش مکش ها  ژنیاکس

به    میدی رس  مارستانیب کردند  منتقلش  ها  یک یو  اتاق   ی از 

باال ب  ی اورژانس...دکتر  و من  بود    ی   رهی اتاق، خ  رونیسرش 

بدنش،  آه و ناله   ی بودم که با حرکت دست دکتر به رو  ییاو

بردار  یم عکس  دستور  راد  ی کرد..دکتر  به  او  و    ی ولوژ یداد 

شد...رو  ن  ی منتقل  جلو  مکتیهمان  رنگ  وا   ی بد  در، 

از کنارم عبور م  یهر کس  سم،یخ  ی رفتم...لباس ها   یرا که 

م وا  تعجب  به  خورد..برزو    یداشت...گوش  یکرد،  زنگ  ام 

با  یبود..نم ول  ا ی  میبگو  دیدانستم    یی تنها  بههم    نجا ی ا  ینه؟ 

تماس را وصل    نای از من ساخته نبود...فقط به خاطر س  ی کار

 ...کردم 
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  ؟ یی...کجاسویالو گ-

 ....داد صی قفل شده بود..هق هق خفه ام را تشخ زبانم

م  ییگم کجا  یبهت م- اومدم در خونه، دوستات  گن   ی تو؟ 

 ....واست افتاده، حرف بزن  ی...اتفاقیهنوز برنگشت

 ....آب تلخ دهان عبور کند نیتا ا دمیگلو کش ی رو دست

 ....نایداداش ....س-

 ....بلند شد ادشیفر

 ....رسونم  یخودم و مآدرس بفرست، االن  ؟یچ نایس-

 [10.06.21 06:37] 

 ۲۳۹_پارت#

  

ب  لرزان، اسم  تا  مارستانیبا دست  از   نیکردم..ا  پیرا  را هم 

دانستم    یرا هم نم  ابانیبودم...نام خ  دهیهمان مرد پرستار شن 
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ها   قهی.... دقمیآمده بود  ی ریکجا و از چه مس  دمی..اصال نفهم

بدتر م  نیبه  آلود  هراس  و  ممکن  ا  یشکل  تا    نکه ی گذشت 

خانم س  یپرستار  کرد،  طبق  نای اعالم  به  منتقل    ی   هرا  باال 

بود، چند بار با سر   کیو نزد دمی کردند...با دو سمت پله ها دو

 ی و ب  دمیرا شن    ادشیفر  ی اتاق صدا  نیسقوط کنم...همان اول

 ....محابا خودم را آنجا انداختم

 ....گهیچه جورشه د نیتر..ا واشیخانم -

چشمم   خیم  نگاهم به  دکتر  تشر  بود...و  اش  بسته  چشمان 

  ی اش م  ی...عکس را باال گرفته بود و هنوز داشت بررسامدین

 ...کرد

جا    شون،یا- شدم  مجبور  بود،  رفته  در  چپش  دست 

 ی علت بود...اعضا  نیابه    ،ی دیکه شن  ی ادیفر  ی بندازمش...صدا

 ی زیخداروشکر، خونر  یبدنش، به شدت کوفته شده ول  یداخل

راستش هست که    ی   هیخون در کل  ی نکرده....فقط چند قطره  

بشه..بق  دوارمیام دفع  فردا  و    ی   هیتا  شستشو  هم  ها  زخم 
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و چهار ساعت    ست یتر و بعد از ب   ییشده...البته نظر نها  نپانسما

 ....د ینگرانش باش ستیآرومه..الزم ن..فعال با مسکن دمیم

رفتند...من  رونیبعد از نوشتن نسخه، به همراه پرستار ب دکتر

 فیبد و ضع  ،یمارستان یب  ی لباس ها  نیکه در ا  یینایماندم و س

و مارک   ی پیدر خوش ت  شه یکه هم  ییکرد؛ آن هم او  یجلوه م

 هیگر  ی صدا  نکهیا  ی کالس بود...برا  ی سرآمد بچه ها  ،یپوش

 رون ی اتاق ب  ازدهانم گرفتم و    ینکند، دست جلو  دارشیام ب

 ی ام چسباندم..بو  ینی زدم...کاپشنش را محکم به صورت و ب

کرد...اگر امروز    یم  یحال  زارم،  دهن کج  نیعطر تلخش به ا 

نم ک  یهمراهش  تا  نبود  معلوم  کوچه    یآمدم،  آن   ی وسط 

  د ی رس  ینمبه دادش    یماند...اگر کس  یبرف و باران م  ریپرت، ز

و زبانم    دم یزد...از فکرش هم لرز  ی م  خیشک از سرما    یب  ؟یچ

شور طعم  که  محکم  گرفتم..آنقدر  گاز  دهانم   ی را  در  خون، 

داد...هنوز هم  ی...افکار زشت و منفور در سرم جوالن م دیچ یپ

  د ی که دکتر گفت با  یو چهار ساعت  ستی..از آن بدمیترس  یم



938 

 

 یاش...اگر خارج نم هیدرون کلبگذرد...از آن چند قطره خون  

  ؟یشد چ

  سو؟یگ-

نگران صدا  ی لوفرین  ی صدا  با بلند کردم    میکه  را  کرد، سرم 

  ستن یگر  ی شانه برا  کیوجه خوب نبود و دلم    چی..حالم به ه

خواست...بلند شدم و با شتاب خودم را در آغوشش پرت    یم

م نگاهم  واج  و  هاج  چطور  برزو  که  بودم   ی کردم...متوجه 

 ...دیو پرس اوردیکرد...دست آخر هم طاقت ن

  شده؟ یصورتت چ-

ب  از نیلو  رو  رونیبغل  صورتم    کی  ی آمدم...دستم  طرف 

ا  یحس بود...من حت  ینشست...کامال ب زمان گذرانده    ن یدر 

 ....شده،  فرصت نکردم به خودم فکر کنم
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چ- بگو  بهم  م  یاالن  سکته  دارم    ه یکنم...اسم    یشده؟ 

فرستاد  مارستانیب م  ی و  و   نمی...انجایا  ایب  یگ  ی و  حال  از 

 .... وضعت

ام که   ی کردم و به اتاق کنار  فی را تعر  انیشمرده جر  شمرده

و و نیلو خودشان را بود، اشاره زدم...برز  دهیدر آن خواب  نایس

ا  دنشیسرش رساندند...احساس کردم د  ی باال وضع ،   نیدر 

و آن خون   شَشیآن ها را هم متاثر کرده....حال دو ساعت پ

بودند...آن ها فقط    دهیصورتش را که ند  انیجمع شده م  ی ها

  دانم چطور تا االن دوام آورده ام؟ یسهم من شد و نم

  شد؟ داشونیبودن؟  از کجا پ  ایک ی دینفهم-

 ...شده ام را به زور تکان دادم ن یسنگ سر

 ...دیبود که پرس  لوفریبار ن نیا

  گن؟ یم یحاال دکترا چ -
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ثابت   یو چهار ساعت بگذره تا همه چ  ستیب   دیگن با  یم-

 ...بشه

 ...میزد  رونیچشم برزو از اتاق ب  ی اشاره  با

زحمت  لوفرین- اگه  ببر  سویگ  ست،ین  یخانم  خونه...من   دیرو 

 .... مونم یم ششیپ

قرار    کاش و  آرام  دلم  که  داشتم...آنجا  مخالفت  قدرت 

 ....نداشت

حتما..ول- آژانس   نیماش  دیخوا  یم  یباشه  با  بذارم...ما  و 

 ...میریم

باز نگاهش کردم...درست مثل   مهیدر ن  ی از گوشه    گریبار د 

بچه    کی خواب  ی پسر  ن  دهیمظلوم  بدون    دن یشنبود...امشب 

  شد؟ی اش چطور صبح م یقیو نبود موس شیصدا

تو    رمی ..خودم هم مادیزنم االن اشکان ب  ینه ..ممنون...زنگ م-

 ....ارمیو م نشی فاصله ماش نیا
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سوئ  ادمی بود  گفته  که  ج  نشیماش  چیافتاد،  کاپشن    بیدر 

بار آخر   ی است...دست بردم، آن را برداشتم و به برزو دادم...برا

  لوفر یسمتش انداختم و با ن  ینگاه  مینگاه مشکوک برزو، ن  ری و ز

گذاشتم ...نفسم با    ی...انگار داشتم، جانم را جا ممیآمد  رونیب

قبل تر از    یلیفکر کردم خ   نی شد و به ا  یم  ن ییدرد باال و پا

توانست   یحس و حال نم  نیها دلم را به او باخته ام ...ا  نیا

داشت   میساده باشد...او درون رگ ها  ییآشنا  کیاز    یفقط ناش

 .....شد....خصوصا آن رگ متصل به قلبم یم تیتثب

 [11.06.21 07:08] 

 ۲۴۰_پارت#

 ی به خانه، خودم را در اتاق حبس کردم..وقت  دنی محض رس  به

بود پس    کیاهم به صورتم افتاد، نزدو نگ  ستادمیا  نهیآ  ی جلو

و گوشه    کی...فتمیب بود  کامال کبود  به طرز   ی سمتش  لبم 

 ک ی  هیشده بود و شب  زیشکاف داشت...چشمانم ر  یوحشتناک

م  ی کاسه   نظر  به  خاطر   ریز  یآمد..حت  یخون  به  آرنجم 
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زم با  را    یزخم  نی برخورد  داشتم سوزشش  تازه  و  بود  شده 

ا  چیه  یکردم..ول  یحس م از  پا  نیکدام  به  که   ی درد  ی ها 

 ب یچه حس غر  نی...ادیرس ینم  دم،یکش  نایس  دنیامروز با د

بود و داشت خفه    دهی چی دورم پ  چکیبود که مانند پ   ییجایو ب

  نسبت بود که    ی ری ناپذ  زی چه حس مبهم و گر  ن یکرد؟ ا  یام م

از    ی زیبه چ  دیام گرفت..با  هیکرده بودم؟ دوباره گر  دا یبه او پ

و کاپشنش را    دم یتخت دراز کش  ی بُردم...رو  ی خودش پناه م

..گوش گذاشتم  ب  یکنارم  هم  را    ی ..صفحه  دمیکش   رونی اش 

اش را فشردم،    ی کنار  ی دکمه    یوقت  یقفل بود، ول  نشیاسکر

جد  نا ی س  ی چهره   و  اخم  آن  نمودار    یشگیهم  تیبا  اش 

شد و من   یخاموش م  هیبود که هر ده ثان  نجایکل اشد...مش

کردم    هیکردم...تا صبح هزار بار گر  یروشنش م  ه یهر بار با گر

کمک   شیبا عجز و البه از خدا برا  یکار تکرار شد...زمان  نیو ا

سر   یراحت  نیبه هم  گرید  نکهیفکر ا  ی خواستم و لحظه ا  یم

و   جنون  مرز  تا  را  من  نشود،  نم  یم  یوانگیدپا  بر  و    ی برد 
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را د آفتاب  رو  میکه پلک ها  دمیگرداند...طلوع  هم   ی خسته 

زنگ نا    ی حال بودم که صدا  ن یدانم چقدر به ا  یافتادند...نم

را   تمیباز شد...موقع  میحواسم را جمع کرد و چشم ها  ییآشنا

تواند از   یصدا م  نیا  دمیفهم  یکردم و نم   یدرک نم  یبه خوب

 نه ی س  ی افتاد که هنوز رو  نایکاپشن س  بهکجا باشد...چشمم  

گوش به  دستم  و  بود  پر  یام  جا  از  هول  خورد..با  و    دمیاش 

ول بود،  شده  قطع  شدند...زنگ  باز  باز،  طاق  حاال   یچشمانم 

...تا خواستم دوباره دراز بکشم،  ناستیس  لیدانسته بودم از موبا

اتا   ی صدا  ی رو  دهینام سپ  دنی..ددیچ یق پزنگ مجدد درون 

آمد و درون    یام کرد..انگار کس   یبه حال  یحال   شگر،ینماصفحه  

کش    نه،یس چنگ  به  را  ادی قلبم  شناختمش    ینم  نکهی...از 

..فقط    یعصب مس  کیشدم  در  کرده    ریبار  دعوا  او  با  افجه، 

کس  یبود..ول چه  ب   ینگفت  با  به    ییاعتنا  یاست؟!...خواستم 

سابقش   ی از آن تعداد افراد گذشته    یکی  دیخودم بقبوالنم، شا

 ....صفحه ظاهر گشت ی باال امکش،یباشد که پ
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  ؟ی دیچرا جواب نم زم،ی جون عز نایس-

پا  ی مرموز  ی ناشناخته    حس تا  گرفت...اشک   میسر  فرا  را 

  ی ...از طرفدیکش  یبه چشمانم م  شتریدوباره داشت با فشار، ن

  ی نم   گر،یدادم و از طرف د  یجان م    ش،یبرا  یداشتم از نگران

دانستم    ینم  یشوم که حت   ینام  دهیسپ  ن یا  الیخ   یتوانستم ب

ا  نا،یس  ی زندگ  ی کجا دار   ت یمیهمه صم  نیبا  ...افکارم دقرار 

  لوفر یو ن  ایگرفتند که در اتاق باز شد و رو  یداشتند پر و بال م

نگاه پر معنا به اطرافم    کی..صبحانه وارد شدند  ینی س  کیبا  

گوش و  کاپشن  از  اعم  س  یکه  دستبند  و  ساعت  بود،   نایو 

 ...هم کردند ی حواله  زیآم  طنتینگاه ش  کیانداختند و 

  ...هم از دستم رفت  سوی....گای رو  رمیبم یاله-

 ....تخت گذاشت و لبخند زد  نییصبحانه را پا ینی س ایرو

  ی اولیش،  اله  ن یخوشحالم..ا  ی لیمن خ  یو...ولخدا نکنه نیل-

 ....بهش یتو هم دچار بش 
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 راههی خودم را به همان ب  ی ول  ستی دانستم منظورشان چ  یم

رفتم   یم  س یکه سمت سرو  ی معروف زدم و همان طور   ی 

 ...گفتم

  ن؟یدیم لمیتحو یکه اول صبح هیچرت و پرت ها چ  نیا-

  ادم یکه به صورتم زدم، ناله ام بلند شد..چرا    یمشت آب   ن یاول  با

ا نبود؟  صورتم  گ  نیبه  وقت  هم  بودند...صدا  ری ها   ی آورده 

 ...آمد یبلندشان هنوز م 

خواهشا   ی..ولمیگ   ی خانم..ما چرت و پرت م  سوی نداره گ  بیع-

 ..نکن ی خودخور ی طور نیا

آماده شده    ی لقمه    کی  لوفریبه دست، به اتاق برگشتم..ن  حوله

 ...در دهانم چپاند و لب زد ی را فور

 ...خودش ی بوده واسه  یدستش بشکنه...گوالخ یاله-

رفت..دوبرابر آن   ینم  ن ییپا  دم،یجو  یچقدر آن لقمه را م  هر 

رفت    ی مگر از ذهنم م  روزید  ر یخورده بود..تصو  نای ضربه را س
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خون صورت  فر  ،یاصال؟  ها،  زنگ   ی....گوشادشیناله  مجدد 

 ....افتاد یخورد و باز همان اسم لعنت

  پشت خطه؟ یک-

گوش   در و  انداختم  باال  شانه  تنها  نیلو،  بر عکس    یجواب  را 

..او هم سماجت نکرد و با دادن  فتدیکردم که نگاهم به آن نام ن

 ..دوم، گفت ی لقمه 

بار  یراست- پرس  ی برادرت چند  و  حالت  و  زد  ..بهش د یزنگ 

....مثال قول داده  ی تو اتاق منو راه هم نداد یحت  شبینگفتم د

 ....بودم مراقبت باشم

 ....یدر مورد س ی زیچ-

 ...را گرفت و مهربانانه نگاهم کرد دستم

ب- شده...البته هنوز درد داره    داری نگران نباش...گفت بهتره و 

 ....رنگ به رو نداشت شبی....دچارهیب

 را مخاطب قرار داد  لوفریبا چشمک ن ایرو
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زشته    مونه،یهم کالس  یهست ؟ناسالمت  یحاال وقت مالقات ک-

  مینر

گ- خوب  سویاوم....اگه  کامل   یدختر  شو  صبحونه  و  باشه 

 ...بخوره...من حاضرم ظهر شماها رو ببرم

 [11.06.21 07:08] 

 ۲۴۱_پارت#

ظهر شود، هزار بار مردم و زنده شدم...هم روبه رو شدن با   تا

..تا خودم شخصا با او روبه دنشی بود و هم نرفتن و ند  او سخت

مرموز هم، اعالم   یشد...حس  یراحت نم   المیشدم، خ  یرو نم

 اده یپ   ایرو  ر،یکرد، او هم تنها به انتظار تو نشسته...در مس  یم

  مارستان یبه ب  ی د...وقتیخر  وهی شد و چند عدد کمپوت و آبم

د  م،یدیرس از  ب  شب یبخش  باعث شد، من  و  بود  تر   ی شلوغ 

بدجنس کمال  بخورم..در  تنه  بارها  را   یگوش  ،یحواس،  اش 

نام، صحبت کند،     ده یدختر سپ  نیخواستم با ا  ینیاوردم...نم

را    یخواستم...با خودم گفتم، اگر احوال گوش  یحداقل فعال نم 
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ام را   ی روسر  ی زنم ..لبه ها   یم  یخودم را به فراموش  د،یپرس

شته بودم تا صورتم نه احوال او و نه برزو را خراب  باز تر گذا

شد...اشکان و برزو و    ی م  شتریاش انگار داشت ب  ی نکند...کبود

سرش بودند و    ی تولدش،  ساسان؛ باال  ی همان پسر خواننده  

  شد ی م  یگذاشتند...قبراق و سرحال نبود ول  یسر به سرش م 

وارد    لوفریو ن ای داشت...اول رو شب یاز د ی ت بهتریگفت وضع

 نکه یشدند و سالم کردند و پشت سرشان من رفتم...به محض ا

وقفه دور و بر صورتم به   یچشمش به من افتاد، چشمانش ب

پ و  آمد  در  ها   یشانیگردش  اخم  از  پر  درشت   زیر  ی اش  و 

 یبخورد...حت  بی که فر  ستین  یدانستم که او کس   یم  دیشد..با

و نیلو را نداد و رفتار   ایرو  یجواب احوال پرس  یو حساب   ستدر

 ....سبب شد، برزو دستانش را مشت کند شیتابلو

 ....باالتر  اری اشکان، داداش تخت منو ب-

س  یب و  کرد  اطاعت  شد...ا  نا یحرف  جا  به  جا  درد  بار   نیبا 

 ....صورتش را سمت برزو چرخاند 
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فتنه از کجا    نی دونم ا  یتو و خواهرتم...م  ی برزو، من شرمنده  -

 ....کنم یخودم درستش م   خوره؟ یآب م

 ،یتکان  نیهنوز با کوچکتر  یآمد، ول  یچند به ظاهر بهتر م  هر

م  یم  یآخ جمع  درد  از  صورتش  و  شاکشدی گفت   ی ....برزو 

 ..نگاهش کرد

  ،اگه یچی ه سوی حاال گ  ؟ی نکرد ت یاومد شکا س ی پس چرا پل-

  ؟ی خودت و ناقص کرده بودن چ

 ...گردنش را سمت من تاب داد موشکافانه

با  قینارف  نیا- خودم  دست   دیو  واسه  ...اونم  کنم  درستش 

 ....خانم کرده و گرنه خودم به درک سویکه سمت گ ی دراز

و واضحش    یتوجه علن  نی..از ادندیسمتم چرخ   ی ها همگ  پسر

که ساسان گفت،    ی با جمله ا  ی افتاد ول  نییاز خجالت سرم پا

 ...شد یته دلم خال

 ...شو الشیخ یب اد،یشر م ی بو نایس-
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  ی کس  ی حرف هاست که خواسته  ن یدانستم لجباز تر از ا یم

  ام یامروز پ   نیرا آورده بودم، هم   یبگذارد..اگر گوش  ری تاث  شیرو

م  یم درخواست  او  از  و  ه  یدادم  سمت   ی کس   چیکردم، 

بود...طاقت از    دهی ، دلم لرزهمه وقت  نینرود...حاال که بعد از ا

 رونیاز اتاق ب  ،نامحسوس برزو  ی دست دادن نداشتم...با اشاره  

م   یآمدم..شاک نگاهم  دلخور  اگر   یو  نداشتم  شک  و  کرد 

 ....آمد یدر م   نایبود، از خجالت من و س ی بهتر تیموقع

بوده،   یگه،  کدوم پست فطرت  یم  نایکه س  ینی ا  یدون  یاگه م-

 ...به من بگو

پ  میها  انگشت هم  در  ها  چاندمی را  چشم  از  نگاه  هول    ی و 

 ....گرفتم زشیانگ

 .... دونم یباور کن ..نم-

 ن ینگاهم کرد و شک نداشتم باور نکرده..با ا  ه یاندر سف  عاقل

د پ   د ینپرس  یسوال   گر یحال  جا   ه یبق  شیو  برگشت...همان 
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س  ستادمیا به  کردم..ا  ی نایو  نگاه  آلود  و   نیاخم  تند  نگاه 

شود..در   ینم  الیخ  یها ب  یراحت  نیگفت، به هم  یم  نشیآتش

  ی را م  دششد..آخر کار خو  ینم   دایدنده بودن، لنگه اش پ   کی

م حدس  فقط  ام  یکرد...من  کار   ی باشد...ول  یمی رح  ری زدم 

رود؟    ی کشتنش م  ی آدم تا پا  ق یمطمئن نبودم...آخر مگر رف 

را    ی که عمر  یکس  ی نابود  ی کند برا  یم  ریدم اجآ   ق،یمگر رف 

با    نا ینذار س  ایخدا   ؟یعنیبا او سر کرده؟ اختالف سر من بود،  

 ....کند ی جانش باز

 [12.06.21 06:56] 

 ۲۴۲_پارت#

پا  نیاول  امروز   ی م  ی چند روز  نایترم بود...س  انیروز امتحان 

مرخص شده و برزو و اشکان و ساسان،   مارستانیشد که از ب

م  ینوبت مراقبت  نظر    بیعج  یلیخ  میکردند...برا  یازش  به 

اجازه نداده ، پدر و مادرش مطلع    یبرزو گفت حت  یوقت  د،یرس

برزو  از من    ربا  کیو رنجور شده بود که    فیشوند..آنقدر ضع
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  ادم ی...ردیدرست کنم تا جان بگ  ی مقو  زی چ  کی  ش یخواست برا

  بش ی نص  ی زی افتاد که هوس آش کرده بود و چ  ی به آن روز

بود... برا  ی قابلمه    کینشده  پلو گوشت  همراه  به    ش یبزرگ 

 قتیحق  یکرد...ول  یم  رشانیآماده کردم ...ال اقل چند وعده س

ا بود،  خانواده    نیآن  از  فرار  م  رتیح  اش،همه  ام   ی زده 

سر آزمون    یگرفتند؟ وقت  یاز او نم  یاغکرد...چرا آن ها سر

شده بود، سر   زانی که در آتل و به گردنش آو  یبا دست   دم،یرس

 د یجهت از او دلخور بودم..شا  یزد...ب  یبه زیر با اشکان حرف م

ا  ده،یوقت سپ  یوقت و ب  ی هم تماس ها حال بدم   نیباعث 

باال آورد و با من چشم تو چشم    راآن سَرش    کیشده بود...

بدیشد...چشمانش خند و  ندادم  از کنارش    ی..محلش  تفاوت 

بود و آماده نبودنم ، کار را سخت    یرد شدم...امتحان مشکل

من نشسته    ی جلو  یکه درست چند صندل  نایس  دنیکرد..د  یم

مشکل ظاهرا  و  گرفته    یبود  را  تمرکزم   ، داشت  نشستن  در 

ب و    چههر    یچارگیبود...با  دادم  را جواب  ها  سوال  تر،  تمام 
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 نمان یب  ی بزنم تا امروز برخورد  رونیخواستم زودتر از دانشگاه ب

که درست از پشت    د،ینکش  قهیدق  ک یبه    ی...ولردیصورت نگ 

 ...زد  میسرم  آمد و صدا

 ....میصبر کن خانم فه م؟یخانم فه-

دانستم رفت و آمد دانشجوها    یزدم...م  دنیرا به نشن   خودم

  ن ی بخواند و گرنه کله شق تر از ا  لیسبب شده، من را با فام

 یحرف ها بود، که حرف به گوشش برود و اسمم را صدا نزند...ب

 ... توجه راهم را ادامه دادم

 .......آخ-

خنده اش به هوا    کیبرگردم..شل  عیآخَش باعث شد، سر  ی صدا

 ....بلند شد

ا- باو  نکهینه مثل  نگرانم    می طور  دیاقعا  تا سرکار خانم  بشه، 

  بشن، آره ؟
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ناراحت شدم...رو  ی باز  نکهیا  از   مکت ین   نیاول  ی ام داده بود، 

سمت چپ نشستم تا هم رفت و آمد ها مزاحمم نباشند و هم  

  ر ی با هر بار آخ گفتنش، قلبم ت  دیفهم  یراه نفسم باز شود...نم

 خودش هم آمد و کنارم نشست  د؟یکش یم

دنبال خودت؟ به جان  یکشون  یحال م نیمنو با ا ادیدلت م-

 ....شمیم تیتونم تند برم...اذ یخودم، هنوز نم 

سوخت...اما در هر    شیدلم برا  ی سر حال و شوخ بود ول  لحنش

  ی نگفتم....شروع کرد، آتل رو  ی زیحال باز سکوت کردم و چ 

 ....دستش را ماساژ دادن

گ  یلیخدلم  - بود  شده  تنگ   ام یب  نکهیا  ی ....براسویواست 

 ....دو تا سوال آخر و جواب ندادم  نمت،یبب

 ....دیافتاد و خند  نییچشم غره نگاهش کردم که سرش پا با

 ....درس و نیا فتم یفکر کنم ب-
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 یرا کوتاه و مقطع  میو چشم ها  دمیام کش  یشانیرا به پ  دستم

ا ...اگر  بشود، چ  نیبستم  اهم   یترم مشروط    ینم  تی؟ چرا 

 ....بر آمد  ییام شد و از سر دلجو ی داد؟ ...متوجه دلخور

نمره   نیشو باالتر  هیبق  دمیتو باهام قهر نباش، قول م  سویگ-

  ی واقعا آماده نبودم....حاال بگو چکار کنم آشت یکی نی...ا ارمیب

  ؟یکن

 ...گذاشتم و از جا بلند شدم  بینص   یدلم را ب  ی و تمنا   التماس 

 .. برم..کار دارم دیمن با-

 نکرد یتوجه می صدا ضیهم بلند شد و به غ او

 ....رسونمت ینداره ..م یاشکال-

ا  دمیبه جانب سمتش چرخ  حق ب  نیو  جواب   یبار حرفش 

 ....نماند

  ؟یکن یم یدست رانندگ  هیاونوقت البد با -
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بشر همه   نیو رو شد...ا  ریکه دلم ز  دیخند  ی حالت خاص  با

 ی ملت م  لیکه راه به راه تحو  ییخاص بود..هم اخم ها  زشیچ

  ی که هنوز رو  یی ها  ی ...با وجود کبود  شی داد و هم خنده ها

م به چشم  ول  یصورتش  وقت  ی خورد،   د،یخند  یم  یباز هم 

 ...نمود یچهره اش قشنگ جلوه م

  پس؟ یتو دست کم گرفت نایآقا س-

  ی همه تلخ  نیشد..ا  یوقت عوض نم  چیمغرور.!...ه  خودپسند

 ..دمیاز کجا آمد،  نفهم

 ی با تاکس  دمیم  ح یالزم نکرده...من جونم و دوست دارم، ترج-

 ....برم

 ... راهم ادامه دادم که کنارم راه افتاد به

خوام   یباهام ...م  گهید  ایتره...راه ب  زیجون شما واسه من عز-

   ..رم ی ها مو هم ،ازت بگ یامانت

 [12.06.21 06:56] 
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 ۲۴۳_پارت#

مثل    ده،ی...دوباره اسم سپستادیشل شد و از حرکت ا  میپاها

  د،یدیاش را م  یناقوس مرگ در مغزم به صدا در آمد...تا گوش

 ....کرد و آن وقت  یها را چک مها و تماس   امیپ

 ....تو؟ ساعت و دستبندم،  منظورمه یی..کجاسویگ-

لب گفتم و   ریز  ی...آهاندادیصورتم تکان م  ی را جلو  دستش 

ب  نیا ماش   یبار،  سمت  بابت    ی...نگرانمیرفت  نش یحرف  از 

گذاشت فکرم آسوده باشد..دروغ گفته بودم..من   یجانش، نم

کند چه برسد    یرانندگ  ییخواستم خودش به تنها  ینم  یحت

را آتل  من...بند  گاه  با  فقط  و  بود  آورده  در  گردنش   از   یاز 

دلشوره که عقل نداشت تا    ،یگرفت ول   یدست چپش کمک م

 یسرعت ممکن م  نیبتواند دست از سرم بردارد....با آهسته تر

 ....باز یراند ول

  ؟یچکار کنم تا ببخش ینگفت-
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 ی زندگ  ی   دهیچرا ، نگفته بود سپ  یکرده بود؟ نه.....ول  ی کار

ک همه  ستیاش  ها  ی ....از  نزده    ی راز  حرف  مُهرش  به  سر 

ا بودم که  مُحق  بپرسم؟  جا   نیبود...چقدر  در    قمیدق   گاهیرا 

مجد کجا بود؟ او خودش هنوز راز بزرگ من را   نایس  یزندگ

 ...دانست ینم

  ی گفتم که هر مشکل  ؟ی جوابم و بد  ی خوا  یواقعا نم  سو؟یگ-

 ......فقط به خودم ب ی دار

  ی ام را که م  یحرفش....درخواست اصل   نایم  دم یدفعه پر  کی

 ....فعال مهم تر بود  ی زیاز هر چ   یکی  نیتوانستم مطرح کنم ..ا

 .....نرو  یمیرح  ریدور و بر ام گهید-

ابروانش چنان کور   نیگره ب   ه،ی خورد و در عرض چند ثان  جا

 تیشد و رگ گردنش باد کرد که گفتم االن است بترکد....جد

 ...کالمش جا خوش کرد انیم یبی عج

 ....ار یو ن یاسم اون عوض گهید-
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 ..دم یپا پس نکش  ی ول  دمیبا خشم گفت..ترس  یشده ول   کنترل

 ....خوام دوباره واست ینم یدونم کار خودشه...ول یم-

  ......؟سویگ-

انداختم    ن ییکرد..سر پا  ر یزد و اشکم را سراز  میگونه صدا   تحکم

  ی گفتم..نم  یخودش م  ی بلند نشود...برا  میکردم صدا  یو سع

محکم   د؟یفهم لعنت  یمشت  گفتن  با  و  کوباند  فرمان    ی به 

 ...دیکش ی را به کنار نیماش

عز- واسم  کن....خاطرت  نگاه  ا  زه یمنو  توض  نویکه    ح یواست 

ب  دمیم و  حواست  خوب،  اگر  پس  شاهده،  من....خدا  به  ده 

 ی هم نبود، چه درد  المیخ  نیدستشون به تو نخورده بود، ع

کوتاه  دمیکش جلوش  باهاش،  رفاقتم  خاطر  به  االن  ..تا 

  ن و اشکا  ر ی..ده ساله من و امستین  روزیاومدم..حرف امروز و د

که نسبت به تو زد..ازم نخواه به   ییحرفا  ی...ولمیباهم دوست 

ب جلوارمیزبونش  داد...بازم  باد  به  و  و   ی ....رفاقتمون  خودم 
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چ  و  روز  ی زیگرفتم  اون  تا  و    ی نگفتم  گرفت  تو  مقنعه  که 

نشون ندم؟    یتونستم واکنش   ی م  ،یکن  ی...واقعا فکر مدیکش

 ستمیمرد ن  یکتک زدن من، بازم به درک...ول  ی آدم فرستاد برا 

کشاگه    سویگ جبران   ی ا  دهی تقاص  و  زدن  صورتت  تو  که 

...من  اتمام حجت هامو کردم  نکنم....با اشکان و ساسان هم 

  ی بخواد مانع تراش  یمو گرفتم و هر کس  میوقته تصم  یلیخ

حاال که    یول  شهیدونم سختت م  ی....مامیکنه، جلوش کوتاه نم

 ..بذار بهت بگم دم یرس  نجایبه ا

ام   یگرفت و دست راستش را پشت صندل  یقی و بازدم عم  دم

 ....گذاشت...نفسم رو به رفتن بود

همه  - با  سمتت   ی من  هنوز  دستم  تو،  به  عالقم  و  عشق 

و   ی...حتومدهین ساعتم  خواستم  پرستار  اون  از  شب  اون 

فهمم   ی...به تو نگفتم که فقط معذبت نکنم ...چون مارهیدرب

ناراحتت    ییازیدونم چه چ   یحد و حدودت تا کجاست..چون م

م  یم نامحرم  یکنه...پس...قلم  دست  بخواد،فقط   یکنم  که 
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  ی گوشه  ی نجوریا نکهیبه تو بخوره چه برسه ا انگشتشنوک 

 .....لبت و بشکافه 

 [13.06.21 06:55] 

 ۲۴۴_پارت#

 ی کردم..وقت  یم  ی دستم باز  ی بود و با انگشت ها   نییپا  سرم

جد  شدیم  ی جد  ی نجوریا با  م  تیو  نگاه    ی حرف  توان  زد، 

  رتش یدانستم از خرج کردن غ  ی..نمشدیکردنش از من سلب م

که قرار بود، دست خودش دهد،    ی از کار  ایخوشحال باشم ،  

ا  و  کرد  حرکت  مس   نیناراحت..دوباره  ط  ریبار  سکوت    ی در 

جلو توقفش  محض  گفتن    ی شد...به  با  م"خانه،  بر    یاالن 

 تیدر سوئ  یکسشدم و داخل رفتم...  ادهیپ  نی از ماش   "گردم

نا داخل  را  سا  لونینبود..کاپشنش  همراه  به  و   ر یگذاشتم 

دستش    ی و رو  ن یزده بود به ماش  هیآوردم ...تک  رونی ب  لشیوسا

 ...وردآ یکردن به آن فشار م یبا رانندگ دی...نبادیمال  یرا م
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 ی بتون  گهیدونم د  یم  دیپاره شده..بع  یلیخ  یشستم ول  نویا-

 ...التیوسا ریسا نمی...ایازش استفاده کن

 ...شوق جلو آمد و اول ساعت و دستبند را از دستم گرفت با

 ی رو دست راستم ببندم...دلم نم  دی..فعال با  ستین  ی چاره ا-

واسم   یلیخ  گهی ش د  هیبقلحظه هم ازم جدا بمونه.  هیخواد  

 ...مهم نبود

 ی صندل  ی را رو  یعقب انداخت و گوش  یصندل  ی را رو  لونینا

 ....جلو پرت کرد

بتونم بهت    نکهیبرم ، فقط واسه ا  یرو هم اگه م  یگوش  نیا-

 ..زنگ بزنم و گرنه الزمم نبود 

 ند،یرا بب  شیتماس ها  ستیخودم گفتم، االن که برود و ل  با

جلوتر آمد و درست    یکند...کم  یم  دهیرا سهم دل سپ  ش یصدا

 ی ...آب دهانم را قورت دادم و حت ستادیصورتم ا یقدم  ک یدر  

 ..باال نگرفتم  ادیاالمکان سرم را ز
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ها...در ضمن ، من   یازم دلخور نباش  گهی..دسویگ  نیمنو بب-

 .مراقب خودم هستم، نگران نشو

...با یآورد، هم دستپاچه شدم و هم حرص  میعلنا به رو  نکهیا  از

 ن یزد و پشت فرمان نشست ..تا ماش  ی زی چشمک ر  طنتیش

بودم و    ستاده یرا دور زد و از کوچه خارج شد، هم چنان آنجا ا

 ی بر نم ینبود، حواسم درست و حساب ایرو ی اگر صدا زدن ها 

رفته بود و من را هم به جمعشان  سی خاله فرنگ  شیگشت...پ

خاله ، عَلم کرده   یکه به تازگ  ی.هر سه نفر دور کرس فراخواند..

 ...شکاندند  یبود، نشسته بودند و تخمه م

 ....زمیخودم عز  ش یپ ایجان، ب سویگ-

شدم    ی   لوفریو ن  ایرو  ی   رهیجا گرفتم و خ  سی خاله فرنگ   کنار 

ر م  ز یر  زی که  پچ  پچ  هم  گوش  م   ی در  و   یکردند 

 ..د یکش....خاله به اعتراض ابرو در هم دندیخند
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حرف زدن چقدر    یتو جمع،  در گوش  دیدون  یشما دو تا نم-

 ....زشته

 ..استی رو نیا  ریمامان، تقص ی وا-

م- من...م  ی نداز  یعه...چرا  نیلو   هیچ  دیدون  یگردن  اصال؟ 

 ...کرد یرو م سوی گ بتیداشت غ

ول  شانیبرا بروند  رو  از  کردم،بلکه  درشت  نه    یچشم،   انگار 

 ..انگار

د- امتحان  بعد  که  امروز  گفتم؟  دروغ  مگه   سو یگ  دمیخوب 

  شه یم   بیغ  ی طور  نیا  یاصال نگرانش نشدم...چون وقت  ست،ین

 ...رفته  نایصد درصد با آقا س

  م ی..چشم و ابرو آمدن هادندیهم هر دو قهقهه زدند و خند  باز

نبافند، هم باعث    اوهی  نقدریخاله شرم کنند و ا  ی که ال اقل جلو

سه روز بعد   ،ی دهند...امتحان بعد  ریینشد،  موضعشان را تغ

  ی کرد که به آماده ساز  یم  جاد ی ا  یمدت فرصت خوب  ن یبود و ا
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  ی م   کینیطوبا به کل  دنید  ی برا  دیبپردازم...فقط امروز عصر، با

تنظ را  زمانم  قبل  از  که  مشکل  میرفتم  تا   ش ی پ  یساختم 

 ...باز استقبال کرد  یی...شهره با رودیاین

...فقط ارنینم  فی دکتر امروز تشر  ی جان؟ آقا  سو یگ  ی چطور-

زرد رنگ هست که گفتن ، هر وقت   ی پوشه    هی  زشون،یم  ی رو

 ...یسیواسه دکتر بنو یو نظرت و کتب یمطالعه کن ی اومد

حد، مورد اعتمادش بودم، احساس غرور کردم   نیتا ا  نکه یا  از

پرونده که   ی خالص به اتاق رفتم...آنقدر مطالعه    ی و با تشکر

مشغولم ،  یخودکش  ی با سه بار سابقه    یمربوط به دختر نوجوان

که   بود،  هنوز   ک ی رفت    ادمیکرده  طوبا  و  گذشته  ساعت 

شش شده  فرامو  وزقرار امر  یعن یبود؛    امدهیهم ن  نای..سامدهین

  رم ی تا شماره اش را بگ  دمیکش  رونیب  فمیرا از ک  یبود؟ گوش

خ شد...به  زده  اتاق  در  گوش  نکهیا  الیکه  آمده،   را   یطوبا 

 ... برگرداندم فی خاموش کردم و باز به ک

 ...خانم ظاهرا با شما کار دارن  نیجان..ا سویگ-
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 [13.06.21 06:55] 

 ۲۴۵_پارت#

کردنش به داخل، در    ییجا بلند شدم و شهره بعد از راهنما  از

ساله    ی حدودا چهل و خورده ا  یرفت....زن  رونی اتاق را بست و ب

م نظر  و    یبه  بود  لباس  به شدت خوش  که  طرف    کیآمد 

 ....شده بود  ختهیصورتش ر  ی مش خورده اش، رو ی موها

  ؟ییخانم شما سویگ-

  ی که جوابش تنها بله    د یپرس   ی خشک و رسم  یبا لحن  چنان

پا  یشد..ب  یآرام را    میجهت دست و  بود و علتش  شل شده 

 ی ها   نیمنتظر تعارفم بماند، با پوت  نکهی..بدون ادمیفهم  ینم

کرد و   یاش ، مسافت کنار در تا مبل را ط  یپاشنه ده سانت 

 ... ام انداخت  ییمبل روبه رو  ی خودش را رو

 .....خانم  میبا هم حرف بزن دیما با-
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منتظره اتفاق افتاده بود که   ریو غ   ییهو  هی  زی همه چ  نقدریا

آمد و    ینم  یوقت و قرار قبل   یب  یکس  نجایکرد..ا  یم  جمیگ

 .....زن سراسر مرموز  نیا یهمه هم شناخته شده بودند ول 

 ....کنم...در خدمتم یخواهش م-

  ی ها   واریانداخت و نگاهش سمت د  ی گرید  ی را رو   پایش کی

  ده یکش   ی ناخن ها  ی شد...حواس من هم داشت رو  دهیاتاق کش

 ....خورد  یو الک زده اش چرخ م

 ....نایهستم...مادر س ی من دکتر مهوش صبور-

اش،    با جمله  شدن  شد  ک ی تمام  م  د یبرق  رد   انیاز  جانم 

کردم بر خودم مسلط    یجمع و جور تر نشستم و سع  یشد...کم

  توانست داشته باشد؟   یم  یچه معن  یمالقات ناگهان  نیشوم...ا

 ...ارمیواستون قهوه ب  دیخوشبختم...اجازه بد-

 ...متوقفم کرد ی شدم که فور زیخ میبلند شدن، ن ی برا

 ....ومدمیشدن ن ییرایپذ ی ....من برا نیبش-
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بود...صاف نشستم و حاال به او که   نایس  هیچقدر شب  تحکمش

  د،یکاو  یصورتم را م  رهیخ  رهیافسون گرش خ  ی با چشم ها

 ی آتش م  ی چشم دوختم ...از هر پلک زدنش انگار شراره ها

توانست   یهمه گر گرفتن و حرارت بدنم، نم  نی ..و گرنه ادیبار

 ...داشته باشد ی گری د لیدل

خواد لقمه رو   یهستم...دلم نم   یحیمن اصوال، آدم رک و صر-

پس   بچرخونم  دهنم  م  کیدور  اصل    رمی راست  سر 

 یدر مورد تو با ما حرف زده...ول  نا یهست که س  یمطلب....مدت

 م یکنم که پسرم تصم  یمن باور نم  ،یبدون  ی راستش و بخوا 

..امروز هم به اصرار خودش    ی برا  یقاطع ازدواج گرفته باشه 

 ....ادمو گرنه نظرم و بهش د  نجامیا

لبش را دست    ی به سمتم پرتاب کرد و گوشه    ی محقرانه ا  نگاه

 ...دیکش

  مم یکه تصم دمیرس جهینت نیبه ا دم،یاالن هم که شما رو د-

 ی...نم  یستیپسر من ن  ی برا  یکامال درست بوده و مورد مناسب
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مورد س در  م  نایدونم  هم  یول  ،یدون  ی چقدر  آدم    شهیاون 

 دیکرده...بع  یکه مستقل زندگ  یبوده ، خصوصا از وقت  ی آزاد

با کس  طیبا شرا  یدونم، کس  یم بخواد  تعهد   یتو،  باشه که 

 ....معناست یبراش ب

م  نقدریا که حس  بودم  داده  فشار  را  االن   یچشمانم  کردم 

دانستم سرخ است و    یم  دهیاست که خون از آن چکه کند..ند

از    نکهیتاخت، بدون ا  یم  محابا به من  یدر حال انفجار...چه ب

 ....دفاع بدهد ی اجازه  ایداشته باشد و  یمن شناخت

  ی ..به خودشم گفتم، هر وقت خوش گذرونیبهتره بدون  نویا-

 ....ازدواج کنه دهیبا دختر خاله اش سپ  دیهاشو تموم کرد، با

بود و   لی ضربان قلبم را باال برد...پس فام  ده،ی نام سپ  دنیشن

کردم   یو حس م  دیکوب  یدختر خاله اش...قلبم به شدت م

 ....بجهد رون یام ب  نهیاالن است که از س
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..اونا فقط  رانیا   ادیو م  شهیدرسش تموم م  گه،ی تا چند وقت د-

تلفن  ی روز م  یچند ساعت  تنها   یزنن..از طرف  یباهم حرف 

تونه ، باد کله اشو بخوابونه و کنترلش کنه فقط    یکه م  یکس

تو    یحاال چ  نکهی..ااست   دهیسپ کفش    هیشده و پاشو کرده 

 نو یا  ی...ولمیخبر  یما از پشت پرده ب  دیدونم...شا  یواسه تو، نم

 گه،ی شده و دو روز د  ریمطمئن باش دختر جون، پسر من جو گ

واسه خاطر   نویکه بهت داده....ا  یو نه قول ادیم  ادشینه تو رو 

همه    نیاز کارم بزنم و ا  دمید  ینم  ی ازیگم و گرنه ن  یخودت م

 ر یی ...چون به هر حال نظر من و پدرش تغ   امی ب  نجای راه و تا ا

 ...کنه ینم

 [14.06.21 07:15] 

 ۲۴۶_پارت#

...شعورم دی لرز  ی..غرورم مدیلرز  یآمد..تنم م  ی زلزله م  داشت

را داشتم   نیکاش قدرت ا  ی ام که ا  چاره ی...و قلب بدیلرز  یم

  کرد؟ یدادم..چرا تمامش نم ی گسل نجاتش م نیا ی تا از رو
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رو   یکه دلش خواسته، کرده و هر راه  ی لحظه هر کار  نیتا ا-

.. کرده  امتحان  هم   هیهم  آخرش  موند،  کنکور  پشت  سال 

هر    ده،یشد رشته اش....بازم چه فا  نیقبول نشد و ا  یپزشک

فقط   ها   ونیکام  ه یترم  با خودش    ی درس    ی م  دکیافتاده 

  ش ی اگه پ  ی، حت  دهی رس  نجایکشه...تا االنم با زور پدرش به ا

 ی موند...حال و اوضاعش بهتر بود...الک  یاون تو شرکت هم م

ازدواجش    ی برا  گه ید  یذاره....ول  یرشته م  نیداره وقتش و سر ا

نم تونست میایکوتاه  از    ی کن که هوا  ی کار  ،ی..اگه خودت  تو 

 ....سمیو گرنه مجبورم به روش خودم، جلوش وا  فتهیسرش ب

ب  نی سهمگ  ضربات م   ی کالمش  روحم  و  قلب  در   یرحمانه 

انداخت...آب دهانم را هر   ینشست و واقعا داشت من را از پا م

شد و بدتر دو باره تا    یاش کم نم  یدادم، از تلخ  یچه فرو م

به من داشت؟!   ینیی آمد...چه نگاه از باال تا پا  یباال م  میگلو

 ش یپسرش شده ام و رها زانیزد که انگار آو یحرف م ی جور

 یکه حرمت پسر خودش را نگه نم   یکنم...هر چند کس  ینم



972 

 

  نا،یداشتم که با من درست رفتار کند...از س  یداشت، چه توقع

چرا نگفته بود، پدر و   نکهیدلخور....ا  بودم و هم  ی هم عصبان

در   نقدریکه ا  ی ا   دهیاز سپ  نکهیحد مخالفند؟ ا نیمادرش تا ا

حرف   یزندگ بود،  رنگ  پر  نماوردین  انیم  هب  یاش   ی....دروغ 

  امک یگفتنش را در پ  زمیمکرر و عز  ی گفت..خودم تماس ها

بودم.....پس قصه هنوز شروع نشده، سطر آخرش   دهی آن روز د

 ...بود دهی فرا رس

الزم به تکراره که بگم، شما   ایگفتم خانم؟ آ  یچ  ی متوجه شد-

  ؟یپسر من، اشتباه  ی از اساس برا

ن  گرید نفس  اوردم یطاقت  اندک  با  برا  یزخم   یو   ی باق  م یکه 

گفتم   یبه خودش م  دیکه با  ی گرفتم، راز   میمانده بود، تصم 

را   من و او  ،ی روزنه ا   چیه  گریزن بر مال کنم تا د  نیا  شی را پ

نکش نکند....کم  وصل  هم  ا  دهی به  از    ی رو  یداغ  نی بودم 

باز    متا نفس  دمیدردناکم کش  ی گلو  ی .....دست رویشانیپ جا 
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م  میجلو  روز ی پ  ی کند....طور ندارم  شک  که  بود،   ی نشسته 

 .....خواهد یشود که خودش م یهمان م تایدانست نها

اشتباه - فرد  موافقم....من  شما  با  منم  واسه   یاتفاقا  هستم 

نکته   یقبول نکرده....ول  یپسرتون...بارها به خودشم گفتم ول

در مورد من وجود داره، که هنوز فرصت نشده بود بهش    ی ا

 ....ادیممکنه سمتم ب ریغ گهید  د،یبهش بگ نویبگم،  اگه ا

 ی ول  دیکش  ریشد و به مانند عقاب، به من زل زد...قلبم ت  زیت

هر دومان    ی کندم...برا  یم  شهی هم  ی دندان لق را برا  نیا  دیبا

 ...بهتر بود

 ....بار ازدواج کردم  هیمن....قبال...-

  ؟؟یچ-

لحظه   کیاز جا بلند شد که    تی و با عصبان  دیکش  ی ادیفر  چنان

سف به  رنگم  ترس،  درک    یرفت..معن  ی دیاز  را  کارش 

را  پشت سرم    ی نکردم...خودم به زبان آوردمَش، تا تمام پل ها
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در اتاق    یوقت  یواکنش تند چه بود؟ ول  نیخراب کنم...پس ا

 زهدر چهار چوب در ظاهر گشت، تا   نای به شدت باز شد و س

...پر خشم به    افتمیرا در  استشیو پر از س  رکانهیرفتار ز  ی معنا

 ....دیاش کوب نهیمحکم به س ی سمتش رفت و چند ضربه 

  ی متاسفم...هر غلط   ،ی پسر  نی خودم، با داشتن چن   ی واقعا برا-

ذارم حد و شان    ینم  گهید  ی...ولی تا االن کرد  یکه خواست

 .....یتو فراموش کن یخانوادگ

و هاج    ستینگر  یبا چشمان گرد شده، من و مادرش را م  نایس

جا بود..االن  مانده  واج  برا   ش یو  دلم  که  رو  ی بود  و   ی رنگ 

  اش برود؟  دهیپر

  ده مامان؟ش یمگه چ-

دفتر بود؟    نیدر ا  می...حواسش به من و آبرودیکش   ادیهم فر  باز

  ی امان..به آبرو  ی..به واحد بغل دستدیشن   یکه م  ی به شهره ا

ا کاش  م  نجای استاد؟  من  به  و  ا  یبود  در    ط ی شرا  نیگفت 
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و خوددار بود؟ باز هم چند ضربه    ی شود قو   یاسفناک چطور م

 ...اش کوباند نهی به تخت س

  یخوا  یکه م  دهیرس  ییشده؟ کارت به جا  یچ  یگ  یتازه م-

ازدواج کن  هیبا   که    شتی...آتدی تب تندت که خواب  ؟یمطلقه 

 .....ی کرد یچه غلط یفهم یخاموش شد پسر جون، تازه م 

ب  ستاد ینا  گر ید اتاق  از  و روحم    ی زیرفت...چ  رونیو  قلب  در 

 ا ی...خدادندیطاقت بار  یب  میافتاد و پشت بندش، چشم ها  نیزم

در    یبخشودن  ر ی من روا بود؟ چه گناه غ  ی برا  ن یهمه توه  نیا

آن   د،یرس  یاز راه م  یدرگاهت مرتکب شده بودم که هر کس

ت ومستق  یم  زی را  م  میکرد  چشمم  نم  یبه   توانستم   یزد؟ 

داشت   نجایا  ی رفتم...هوا  یهر چه زودتر م  دیتحمل کنم...با

 ....کرد  یخفه ام م

 [14.06.21 07:15] 

 ۲۴۷_پارت#
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از رو  لمیو تمام وسا  برگشتم  ی جمع کردم...پوشه    زیم  ی را 

  ن یرا برداشتم...چن  فمیگذاشتم و ک   زش یم  ی دکتر را مجدد رو

 یراست م   سیاز حد انتظارم بود...خاله فرنگ  شیب  ،یخار شدن

شناسد...در هر    یسواد نم  یو ب  لکردهیگفت، فکر اشتباه، تحص

که نه، شکسته   ککند..دلم تَرَ   یاندازه رسوخ م  کیدو نفر به  

را  میخواستم اشک ها  یآمد...م یخرد شدنش م  ی بود و صدا

  شد؟ یمگر م یمهار کنم ول

   ؟ی بود که کرد ی چه کار نیا سویگ-

گردد...محلش    ی بر نم  گر یکردم پشت سر مادرش رفته و د  فکر

 ....بود ی امروزم کاف ی برا ایندادم ...خدا

 ...؟ حرف بزن ستمیمگه با تو ن-

ا  گذشتن خ  ن یاز  بود..با  یلیمرحله،  تر  م  دیسخت   یدوام 

نگاهش کنم، به سمت در رفتم که   یحت  نکهیآوردم...بدون ا

که به گمانم،   د،ی در را به هم کوب  ی راهم را سد کرد و جور
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زد..کاش   ی....کاش شهره به استاد زنگ مدیتمام ساختمان لرز

افتادم   نیزم ی طاقت، دو زانو رو  یداد...ب یآمد و نجاتم م یم

عطرش نشان    یام شد...بو  هیو دستانم، سپر صورت پر از گر 

داد، او هم به مانند من سقوط کرده...حتما هنوز در شوک بود  

ب نمو  م   دیکرد...با  یاور  از رو  یتمامش  را  ...دستانم    ی کردم 

 ....فرو افتاده هق زدم  ی چشم برداشتم و با سر

در مورد من    یچ یبهت گفتم، دست از سرم بردار، چون تو ه-

بابت معذرت   نیبدم ...از ا  حی...نشد که زودتر توض  یدون  ینم

 ...تموم شد شه یهم ی برا  ،یامروز همه چ یخوام، ول یم

پلک    ی طور  نیافتاده؟ چرا ا  شی کردم شانه ها  ی حس م  چرا

باز رگ    ی را فشار م  شی چرا لب ها  د؟ی لرز  یم  ش یها داد و 

اخم   دن ید  طیبود؟ االن شرا  یزده بود؟ عصبان   رونیگردنش ب

..  شیها نداشتم  نزد  کیرا  تا  را  باال   کی دستش  صورتم 

س در  قطع   نهیآورد...نفسم  نبضم  گمانم  به  و  خورد  گره 

...روز وداع  نمَشیداد واضح بب  یاشک، اجازه نم  ی   هپردشد...
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چسب نگاهش را از من کند و دستش    ه یبود؟  بعد از چند ثان

 ......من هم دردم گرفتدی پایش کوب ی را مشت شده رو

 .....دونستم یم  ویمن همه چ-

ماندم....هوا  ناباور مات،  ابر  یو  مه   ی چشمانش  با  بود 

....به قطع دید  یمن را درست نم  گری...شک ندارم او هم دظیغل

 ...بودم دهیاشتباه شن 

چ- همه  گ  یم  ویمن  خسویدونستم  پ  یلی...از  ...از شیوقت 

  چ یکه ه  ییاول که برزو تو خونم بود...از اون روزا  ی همون روزا

 ی مایدر مورد تو و اون ن  وینسبت بهت نداشتم....همه چ  یحس

تعر واسم  برزو  بستر  یکرد...حت  ف ینامرد،  تو ش  ی از  دنت 

افسردگ  ی .حتمارستانیب اذ  یاز  از   ی هاکردن    تیبعدش، 

کار   هیو بهت گفتم    میزد  رونی که از دفتر ب  یخودش...اون شب

خواستم بهت بگم و از    یهمون موقع م  ادته؟ی واجبت دارم و  

دونستم، گفتنش چقدر    یعذاب وجدان خالصت کنم...م  نیا

واست سخت و دردناکه..غم تو چشمات و با هر بار نگاه کردنت 
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دونم  تا    ی خواستم بهت بگم،  م  ی..مبه خودم، لمس کردم.  

نکن  گهید فکر  لعنت  ی...ول  یبهش  اتفاق  ب  یاون   مارستان یو 

 .....رفتنم نذاشت 

زد...باورم   یگرفته و خش دار م  شیهقم اوج گرفت...صدا  هق

 ....بوده باشد  زی همه چ  انیمدت در جر  نیشد، در تمام ا  ینم

مسئله کامال به من مربوط   نی....ایگفت  یبه مامانم م  دینبا  یول-

اونا مثل من فکر   یندارم....ول  یمشکل   چی....منم باهاش ه شهیم

 ....ستیواسم اصال مهم ن نمیکنن...ا ینم

 ...زد   یم  ادیاوج درد را فر  میبلند شدم...صدا  دهیخم  ییزانو  با

و با دختر خالت   ی مجد...بهتره بر  ی کنه آقا  ینم  یفرق  گهید-

کن از مخالفت هایازدواج  مادرت خبر داشتم، جواب    ی ..اگه 

 ....نکهیدادم چه برسه ا یسالمت و هم نم 

 ....د یغر یهم بلند شد و عصبان او
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گفته که من قراره    یک  ؟یگ  یکه م   هیچرت و پرت ها چ  نیا-

 مزخرف ازدواج کنم؟ ی با اون دختره 

 ...من هم باال رفت ی مانند خودش صدا به

 .....مادرت-

م- من  تو گوش  داره  که  ساله  م  یاون سه  اگه   یخونه..من 

باشَمش که    کی شر  گهید  ی که با چهار تا  رمیبگ   یخواستم زن

 ....سویبوده...دهن منو باز نکن گ  ادیدور و برم ز  دهی امثال سپ

تن لرزان    نیکاش الاقل فکر ا  ،یچی خودش ه  ی حنجره    حاال

 ....دیکش ینم  ادیطور فر نی کرد و ا یرا م

  ی جور بدتر   گهیدفعه د  نیا  ،یمن نش   الیخ  یب  گهیاگه واقعا د-

 ....کنم یباهات برخورد م 

ا  از بدون  و  استفاده کردم    ی با شهره خداحافظ  نکهیغفلتش 

 ...کنم به سمت خروج شتافتم 
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...مگه دست تو تنهاست؟  سویگ  ستمی...مگه با تو ننمیبب  سایوا-

خانواده به دستت   یمن انتخابم و کردم...چه باخانواده و چه ب

 ....ارم یم

ا   ی م  دنبالم که  کردم  آرزو  من  و  نم  ی آمد   ی کاش 

سوار شدم و   یتاکس  نی چطور با نگه داشتن اول  دمیآمد...نفهم

دادم و نه به راننده....شب   ناینه به س  ی حرف اضافه ا  چیمجال ه

تازه،  جان    ایدانم تمام شده بود و    یام،  نم  ی بخت  ره ی ت  ی ها

کردم در  یمحذف  دی خواست ناکارم کند؟ با ی گرفته بود و م

قلبم..نام س  ی ...برانایعطر س  ی....و حتنای....رسم سنایمغزم و 

 ...ام نبوده یوقت در زندگ چیانگار ه..تا ابد...شهیهم

 [15.06.21 06:49] 

 ۲۴۸_پارت#

  ی و ب  یرا با مشقت خواندم و به سخت  ماندهیباق   ی ها  امتحان

پا توج  ی تمرکز،  را  نشستم...همه  که    ح یامتحان  بودم،  کرده 

س نام  با   نایآوردن  چنان  و  است  غدقن  من  برابر  در  مجد، 
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د  یخشم که  بودم  جزئ  ی زی چ   یکس  گریگفته   اتیاز 

آوردم و بدون    ی را در م  یکردن معمول  یزندگ  ی ..ادادینپرس

  شان یدر چهره ام نشان دهم ، پا به پا  یاحساس ناراحت  نکهیا

خودم که   یکردم ..ول  ی م  دی، خر  دمیخند  یزدم، م  ی حرف م

باز  یم و  ادا  تماما  چ   ی دانستم  درون  در   ی زیبود...از  داشت 

  ی شد ...و قسمت دردناکش آنجا بود که نم   یروحم تکه تکه م

برزو    ی ببرد....جواب تلفن ها  رانمیبه درون و  یپ  یخواستم کس

گرفت...مشکوک شده    یم  لوفریدادم، احوالم را از ن  یرا که نم

ول رو  یبود  نم  ینم  میبه  که  چه   د،یپرس  یآورد...بهتر  مثال 

 م یبارها ،در دانشگاه و محوطه جلو  نای دادم؟ س  یم  دیبا  یجواب

کردم که   یبرخورد م  ی جور  یگرفت تا حرف بزند، ول   یرا م

 ی نم  ییباز اعتنا  یآمد ول  یمشد...درِ خانه    یدر دم ساکت م 

صبح، تو کوچه   ی بار گفت، تا دم دما  کی  سیکردم..خاله فرنگ 

...باالخره    اوردم یخودم ن  ی منتظرم مانده و نرفته است...به رو

زود   یلی، خ  دمیکه من د  ی شد..آن مادر  یخسته م  ؟یکه چ
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کشاند..شب ها شده بود    یم  دهیاو را به سمت خودش و سپ

 ن یرا باز کنم....آنال  شی ها  امیماند تا پ   ین میقاتل جانم...آنال

فرستاده و سمتش    ی زی چ  نمیب  ی، م  ماندم،  تا نشانش دهم  یم

  ره ی چَتَش خ  ی کردم و به صفحه    یم  هیروم..تا صبح گر  ینم

دادم خودم را،    یکردم...شکنجه م  یبازشان نم  ی ماندم ول  یم

 که چون من تا حاال  یبه گناه خواستن کس  ؟یبه چه گناه   یول

دادم که مادر، فرزندش    ی ازدواج نکرده؟ خودم را بارها دلدار

 ریشناسد و البد به قول خودش جو گ  یم  یرا بهتر از هر کس

ن تعهد  اهل  و  ا  ی...ولستیشده  م  نیمگر  نفهم  زبان   ی دل 

 ی خودم دروغ م   ی زد ..من برا  ی..آخر حرف خودش را م دیفهم

دانستم   ی....مشم آرا  هیثان  ک یاز    غیدر  یبافتم تا آسوده شوم ول

فرد عالم هم باشد، من معتادش    نیآدم اگر دروغگو تر  نیکه ا

ول شده ام  شده  م  دیبا  یام...معتادش  کردم..درد   یترکش 

 یم   رونی از وجودم ب  ی گرید  ی سو یگ  دیداشت، زجر داشت، با

  یانداختم و بلند م  یدوباره پوست م  یسوختم ول  یم  دیزد ، با
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 یراه   یسال؟ ول  ک یماه؟    کیبرد؟    یشدم...چه قدر زمان م

 ....شدم  یاو و پدر و مادرش نم  نیب  وار ینبود، بود؟ من قطعا د

روم تا   یآخر بود..از قبل به بچه ها سپردم، زودتر م  امتحان

آقا  ی سر برا  ی دیسع  ی به  بزنم...دلم  زدن    ی کتابفروش  قدم 

بود...پ  انیم ها تنگ شده  انقالب شدم...هوا   یراه  ادهیکتاب 

سو و آن سو   نی ، به ا  دیشد  ی سرد بود و درختان با تکان ها 

 ی و از درون م  مبود که من آتش بود   نحایرفتند...جالبش ا  یم

کرد...آهسته قدم    یرا متوجه نم  یکس   رونم،یب  یسوختم ...ول

چه شد که    ی دفعه ا   کی کردم،    ی فکر م  نیداشتم و به ا  یبر م

  ی مغزم را که م  ی از کجا شروع شد؟ هر جا  دم؟یرس  نجایبه ا

بود..از    شی از خوب ها  شتریب   نا،ی بد س  ی ، خاطره ها  دم یکاو

ساده....از آن   ی ها   امدنیخوش ن  نآمد..نه از آ  یاو خوشم نم

نم  دلت  که  اندازه    یها  به  نگاهش    هیثان  کی  ی خواهد، 

  ن ی چه شد که به ا  ی...مگر کم بد کرده بود با من؟ ناگهانیکن

کارش را خوب    ایواقعا عاشق بود    دم؟ی اسفناک رس  ی ه  مرحل
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به قلب سراسر   ی دانست از کجا و چطور  یبلد بود؟ بلد بود....م 

غدقن کرده بودم، دل به    شیکه برا  ی...به قلبکندنفوذ    کمیتار

بدنم هم   ی کدام از اعضا  چیکرد که حاال ه  ی نبندد....کار  یکس

 ی خورند..اشک م  یخودشان غصه م  ی ندارند...برا  ی رویاز من پ 

 ی کنند و در برابر من که م  یم  هیمو  نایس  ی تا صبح برا  زند،یر

 ی زنند و گوشه ا  یم  یتمام شده، تنها پوزخند تلخ  نایس  میگو

 ....کنند یکز م

 [15.06.21 06:49] 

 ۲۴۹_پارت#

هر روزه را کنار   ی سبب شد افکار تکرار  ،یزنگ گوش  ی صدا

 ....دیچ یآقا رضا در گوشم پ  ی بزنم و تماس را وصل کنم...صدا 

 یبه خدا اگه مجبور نبودم، مزاحمتون نم  م،یسالم خانم فه-

 ...شدم

  افتاده؟ طوبا حالش خوبه؟ یاتفاق ه؟یچه حرف نیا-
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 ....خش برداشت شی کردم بغض کرد و صدا حس

مت- که  روزه  سه  شده...االن  باردار  شدطوبا  و   نیزم  م،یوجه 

د ..امروز  دوخته  هم  به  و  که   یتاب  یب  نقدریا  گهیزمان  کرد 

قد   ییسرمه...واال عقلم به جا  ری ...االن هم زی آوردمش بهدار 

 ....نداد جز شما

 ...داشت  یهم نگران یخوشحال کردنم، کم نی خبر در ع نیا

خوب- دار شدن...ول دیکرد   یکار  بچه  بود  نداره،    ب یع  ی...زود 

کنم امروز    یم  ی...من سعنشیری بگ  کیحاال که شده به فال ن

 ....سر بزنم هیبهش 

 رم ی بگ  نیماش  ی تا فور   دمیکردم و با هول چرخ  یخداحافظ  زود

 .... شدم نهیبه س نهی ، س نایکه با س

  کجا؟-

از ترس دستم   ی با آن اخم ها  دنشیشوک د  از وحشتناک، 

زود، خودم   یلیخ  یرفت...ول  غمایقلبم نشست و نفسم به    ی رو
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  یجواب گذاشتم..گوشه    یرا جمع و جور کردم و سؤالش را ب

تاکس  ستادم یا  ابانیخ به  اشاره  با  جلو  یو  زد    میکه  ترمز 

 ....گفتم

  آقا؟ ی ری م نالیترم-

 د ی پرس  ریحوصله تر بود...با تغ  یاز من ب مرد

   نال؟یکدوم ترم -

  ن یا  ی جا  ی هنوز، جا  چارهیهش کردم ..من بو منگ نگا   جیگ

دخالت کرد و به راننده اشاره    نایشناختم...س  یشهر بزرگ را نم 

 ...زد

 ...دیآقا برو....ببخش  یچیه-

هوا   راننده ت  ی که  حاال  و  داشت  زدن  سنگ    رشیمسافر  به 

 ....لب خواند و تند گازش را گرفت ری ز ی خورده بود، غر غر

  کارم و کنم؟ ی ذار یوسط، نم ی پر یکه م ی تو چکاره ا-

 ...کردم  یبود،  حس م یکرد، آرام باشد...مصنوع یم یسع
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 ...رسونمت یافجه،خودم م ی بر ی خوا یمگه نم-

 ..نقش لب و دهانم شد ،یتلخ پوزخند 

 ....شهر راحت ترم تا با تو نی تو ا بهیغر ی من با راننده ها-

قدم تند به    کی  ن،یرا باال داد و خشمگ  شیلنگه از ابرو  کی

سرخ آمد..از  بود    یسمتم  رگ   ایچشمانش  شدن  متورم  از 

 ..عقب گرد کردم   یگردنش که با دستپاچگ

 ...ستی..به نفعت نسوینکن گ کیمنو تحر  رتیغ-

قو   یسع پاها  ی کردم  لرزش  به  و  کنم  توجه   یب  میجلوه 

 ن یفتادم...انثارش کردم و سمت مخالفش راه ا  ییباشم..برو بابا

 ...باال رفت شی بار صدا

  ن یاز ا  ست،یبرمت..من امروز حالم خوب ن  یگفتم خودم م -

 .... ترم نکن یعصبان

 ...دمی و طلبکارانه توپ  ستادمیا
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م  یعصبان- دلم  هم  یشو...من  عصبان  نیخواد   ،یبش  یاالن 

 ..یبکن ی خوا ی چکار م نمیبب

ا  خسته فرسا  ی باز  نیاز  بود،    ییطاقت  شده  شروع   کیکه 

که به وضوح    یاش کرد و با خون  یشانیپ  ی مشت محکم روانه  

  م ی انگشت اشاره اش را در ن  شد،ی، جوش آمدنش احساس م

 ...صورتم گرفت یسانت

کن..هم- وا  و  گوشات  مثل    نی خوب  خوب    ه یجا  دختر 

  سو،ی..به جان خودت گارمیو ب  نمیتا من برم و ماش   یسیمیوا

 یم   داتیپ  یجاده که باش  ی هر جا  ،یرفت  دمیاگه اومدم و د

م بَرت  و  تهران...م  یکنم  م  یدون  ی گردونم  ا  یکه   ن یکنم 

 ....کارو

 ن یا  یرا از حفظ بودم...وقت  نشیچشمان آتش  نیدانستم!ا  یم

معنا بود که آرام   نیکرد، به ا  یرگ گردن کلفت م  میطور برا

باز هم مدارا    دیبا  یعنیو قرار از کف داده و منتظر جرقه است...

که   ی مرد مغرور  نیکردم بروم و خودم را از ا  ی کنم.دل دل م
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که   فیح یدهم...ول اتکرده بود، نج نیزم خیبا نگاهش مرا م 

شا  ینم ها  دیخواستم...شا  ینم  دمیشد،   یاشتباه  ی ترس 

شده بود...هر چه تقال کردم، نشد   دایدوباره سر و کله اشان پ

 بیکه خودم را نجات دهم..افکارم را سامان دادم و به خودم نه

و امروز روز آخر است ..تحمل کن، حد اقل   ستیدادم،  مهم ن

س خاطر  ک  نا،یبه  ماش  ی ...صدانتحمل  بلند  را    ن،یبوق  فضا 

بودم و بدون تکان خوردن،   ستادهیمثل مجسمه ا  یشکافت ول

...سرش را تکان داد ی عصبان  شهی هم   ی خته بودم به اوچشم دو

باز    میشد و در جلو را برا  ادهی پ  ن یکرد ..از ماش  یو نوچ نوچ

  شد ی نمود...هنوز اخم و تخمش به راه بود و به قول معروف نم

 ....عسل هم خوردَش  مَن کیبا 

به  - م   هیفقط  سوار  برسشمیشرط  نم  م،ی..تا    ه یخواد    یدلم 

 ....کلمه هم ازت بشنوم

 [16.06.21 06:55] 

 ۲۵۰_پارت#
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 ن،یتوافق، تکان داد و بعد از دور زدن ماش  ی را به نشانه    سَرش

و    دمیکش  رونیام را ب  یدوباره پشت فرمان قرار گرفت...گوش

برا  لوفرین و  دار کردم  رفتنم خبر  از    یسوال  گرید  نکهیا  ی را 

ک در  و  کردم  کامل خاموشش  تا   نایانداختم....س  فمینپرسد، 

  لش یبار هم که موبا  کی  یخود روستا، واقعا حرف نزد و حت

سا خورد،  نداد...صدا  لنتیزنگ  جواب  و  سکوت   ی کرد 

  ی کرد که همگ  یپر م  شیها  ک یرا ، موز  نشیماش  نیسهمگ

بود که   سویگ  ی واژه    ک یوجه مشترک داشتند و آن هم    کی

د هر  موس  یلیلبه  م  یقیدر  پشت   یتکرار  به  را    ی شد...سرم 

طرف جاده   بهگرم و نَرمَش چسبانده بودم و کامال کج    یصندل

  ی الیخ  یبستم تا خودم را به ب  یچشم م  ینشسته بودم...گاه

مکررَش، طاقتم را طاق    ی ها  دن یآه کش   دنیشن   یبکشانم ول

چرا هم   ؟ یراه اشتباه  نیداشت از ا  یکرد..چرا دست بر نم  یم

بودم،   دهیساخت؟ حاال که فهم  یمرا و هم خودش را فرسوده م 

مان هستند، چطور دل به یمحکم روبه رو  واریخانواده اش، د
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آدم اشتباه کردن و به خطا رفتن    گریدادم؟  من د  یدلَش م

اذان ظهر که از بلند   ی ...صدادیفهم   یم  نایس  دی را با  نینبودم، ا

...آقا  میبود  ی بهدار  ی ، ما درست جلومسجد پخش شد  ی گو

  التون یخ"قد علم کرد....با گفتن  میرضا مشوش و نگران،  جلو

باشه پ "راحت  پر  وباط  شی،  ..رنگ  ها  دهیرفتم  با چشم    ی و 

 .سرخ، به سقف چشم دوخته بود

  طوبا جان؟-

شد و خودش را در بغلم   ز یخ  می من، از جا ن  ی صدا   دنیشن  با

 ...د یاش، دلم را به آتش کش هیگر ی انداخت ..نوا

  دم یبه خدا نفهم  م؟یبر سر کنم، خانم فه  یحاال من چه خاک-

  چطور باردار شدم؟

 ...و آرام لب زدم دم یکمرش را نوازش وار دست کش پشت
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بوده...روز امتحان    نیآروم باش طوبا، حتما مصلحت خدا در ا-

منو    ی خوا  یم  ،یگفت  ینم  شهی..تو مگه هم  دهی رس  شتیو آزما

 ...هان؟ بدون که االن همون وقته   ؟یسربلند کن

هم چنان    یو ترس به سک سکه افتاده بود..ول  هیشدت گر  از

 ....کند ی از بغلم دل نم

خواد تو رو مَحک    یبهتره...حتما خدا هم م  یل یتو حالت خ-

ضعف تو،   نی..ایو به خودش توکل کن  یباش  ی قو  دیبزنه ..با

 ....ترسونه و هم شوهرت و یهم منو م

...او میوجه مشترک داشت  کیاز من جدا شد..هر دو    ری تاخ  با

ترساند...و   یاش م  دهیتازه از راه رس   ن یرا ،از دست دادن جن

را نداشتم ..نه  نایس  گریکه د ییشب ها ی من ترس داشتم برا

که هر کدام به عمد و وسواس   ییها  یقیخودش را و نه آن موس

  ی هم دلدار  راشد و من    یم  دایپ  ی...کاش کسشدی انتخاب م

 ..داد یم
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  ؟یبارم سقط بشه چ  نی..اگه استی دست خودم ن-

تخت نشستم..طوبا ال اقل من را داشت،   ی لبه    ی رو  کنارش

کرد...من و دلم،  ی م  ییاحساس تنها  دیهمسرش را داشت..نبا

 ....امان  یشگیآخر شب و خلوت هم ی برا میبمان

م   ،یچیه- ناراحت  فقط  مثل   ،یمعمول  یناراحت  هی...یشی تو 

 یخورن...ول  یجور موقع ها غصه م   نیکه ا  ییآدم ها  ی همه  

و نم نابود نمی باز  یخودت  و  تا    دی...شایکن  ی...خودت  هزار 

وجود داشته باشه که تو ده تاشم امتحان   یراه، تو علم پزشک

باش نمینکرده  ات  ی...من  که  بدم  قول  تو  به   ی نم  یفاقتونم 

  ،یقول و بهت بدم که اگه مقاوم باش  نیتونم ا  یم  یافته...ول

ا زندگ  ی مرحله    ن یاز  م   ت،یسخت  عبور  سالمت   ی به 

بلند    ار،یس طاقت بطوبا...پ  ستی ...هنوز تموم درا بسته نیکن

 یشو و خودت جمع و جور کن....مراقبت هاتو هم انجام بده..ول 

بدون مراقبت، هم از جسم و هم از روح....چه بسا اگه روح و 

 ....مشکل جسمت هم حل بشه ،ی روانت و سالم نگه دار
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...قول دیرس  یو به نظر آرام تر م  میرا صحبت کرد ی ساعت مین

  دا یمتخصص زنان را پ  نیبه تهران، بهتر  دنیدادم به محض رس

ز تا  ها  ری کنم،  مراقبت  بتواند  او،  ط  ن یا  ی نظر  را    ی دوران 

  ن یزدم...همسرش دل نگران و دلواپس از ا رونیکند...از اتاق ب

آمده،    شیپ  طین شرا یرفت..البته که در ا  یطرف به آن طرف م

تابَش را جمع کردم و   یب  الیدانست...خ  یرا مقصر م  خودش

برا  ی سر  کی را  مهم  به   ی ادآوری  شینکات  ساختم...کارش 

م تر  قبل سخت  در    ی طور  نیشد...هم  ینسبت  ها  زن  اش 

 یی حساس و زود رنج بودند، چه برسد به طوبا  ی دوران باردار

 ....نکرده بود یرا ط یکه هنوز بحران اصل

  کجا رفتن؟ ن،ی دیمجد و ند ی شما آقا  یراست-

 ...اشاره کرد ی دست به سمت مخالف بهدار  با



996 

 

 ....تون کنم  یهمراه  دیچرا واسه نماز رفتن مسجد...اجازه بد-

 نا یکردم و خواستم، تنها مراقب طوبا باشد...از دست س  تشکر

و احرصم گرفت  نماز خواندن  اهل  نبود،   ن ی..او که  ها  حرف 

ق  یول که  هم  تنهاحاال  داشت،  را  رفتنش،    ییصدش  مسجد 

پ ها  فکر  بود....چه  م  شی گرفته  طرف  یخودم  از    یکردم...از 

م تنها   یخودم  افتادنش، دلخو  ییراندَمش و حاال    ی م  رمراه 

نماز را به اتمام    ی کرد...جماعت تمام شده بود و ناچار،  انفراد

  م ی راه مشکل، قوت پا و زانو ها  نیرساندم...از خدا خواستم در ا

او حرف ها  یشود...ب م  ی شک،  بهتر  از خودم هم  را    ی قلبم 

کرد، به   یکمکم م  دیو با  دیفهم  یدانست...ناچار بودنم را م

بار،   نیزدم، ا  رونیاز در مسجد ب  یهم بفهمانَمَش....وقت  نایس

  ک ی دستش را پشت کمر قفل کرده و با    که دو  یطیدر شرا

باز  انیسنگ کوچک، م ا  یم  ی کفشش    ستاده یکرد؛منتظرم 

پارک شده اش    نیگرفتم و سمت ماش  شیپ  یمحل  یبود....ب

ا فاصله  با  افتادم..او هم  پشت سرم حرکت کرد   من،یا  ی راه 
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داد   یداشت، نشان م  یبر م  م که با خش  ییقدم ها  ی ...صدا

 ...است یهنوز از دست من ناراحت و عصبان

  د؟یخودتون م؟یخانم فه-

و   شدیم  کیکه از دور به من نزد  یو به دختر نوجوان  برگشتم

خ  یم  میصدا اش    شیشدم...صدا  رهیزد،  چهره  بود،  آشنا 

زده به نظر    جانی بود....او هم ه   ایهم.....گل از گلم شکفت...رو

خودش را به من رساند و با ذوق لب ...با نفس نفس،  دیرس  یم

 ...زد

نم  ی خدا  ی وا- د  هیبتونم    شد،یمن..باورم  رو   گهی بار  شما 

 ....نمیبب

 ...زدم  دشیسف ی گونه  ی رو ،ی ا بوسه

باور کن، من هنوز برات ناراحتم...نتونستم   ی....ولزمیمنم عز-

 ....که بهت دادم، عمل کنم یبه قول
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که از طرف    ییهم خوشحالم..همون آقا   یلی...من خدینگ  نویا-

شما، با پسر عموم صحبت کرد، باعث شد همون موقع همه 

ا  یچ از  نتونست د  نجایتموم بشه...اونم  بابام هم  و    گه یرفت 

و    شمیروز دکتر م   هیاز شما ممنونم ..  یلیبگه...من خ  ی زیچ

 ....دمیکنم ..قول م یلطف شما رو جبران م

با اخم محفوظ،    یول  نهیکه دست به س  یینای اراده به س  یب

م بزرگ  ی نگاهمان  قلب  دوختم...چه  چشم  و   یکرد،  داشت 

دختر   نیخوش و بش با ا  یاطالع بود....بعد از کم  یمادرش ب

را   میسفارش ها  نیباهوش، سمت طوبا و آقا رضا رفتم و آخر

 همکند، به    یحس م  نکهیکردم، به محض ا  د یهم دادم...تاک

معتقد    ی...از بچگمیتا با هم حرف بزن  ردی بگ  است، تماس  خته یر

دهد، حرف زدن  یم نیکه درد بشر را تسک ی ز یبودم، تنها چ

هر    ا یو صحبت کردن است...حاال با پدر، مادر، دوست،  مشاور  

 نیاش ا  دهیفا  نیکه بتواند مرهَمَت باشد...کمتر  ی گریکس د

سبک احساس  که  دعوا   ی...حتیکن  یم  یاست  به  منجر  اگر 
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است که در   نیطرف مقابل، درکت نکند...حد اقلش ا  ایشود  

 ک ی...صرفا  یمهم و اساس  ی دلت تلنبار نشده..البته نه راز ها

  ی که درون مغزت رد م  یمبهم  ی ها  زی درد دل ساده از آن چ

که آدم ها به سکوت    ی دهد...امان از روز  یشود و تو را آزار م

را با تمام    نیاست...ا  یمُردگ  ی حظه  دچار شوند، آن لحظه،  ل

 یی تجربه کردم...جا  ماین  ی گوشت و پوست و خونم در خانه  

 ....ها سنگ صبورم بودند واریکه تنها د

 [17.06.21 07:35] 
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ول  خسته ماش  یتر  از صبح، سوار  تر  هم    نایشدم..س  نیآرام 

 قه یدق  ستیحرکت کرد...حدود ب  ی بالفاصله سوار شد و فور

ماش مجدد  پا  نیبعدش،   و  داشت  نگه  ...شتاب دیپر  نیی را 

عج ول  بی داشتنش  بب  یحت  یبود  تا  کدام   نمیبرنگشتم  به 

را به صندل چسباندم و چشمانم را   یسمت رفت...فقط سرم 

..باز دردش شروع شده بود و محال  ابدی  لیبستم تا سر دردم تقل
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م نظر  هم  د،یرس   ی به  مدت   یراحت  نیبه  شود..چه  خوب 

اش مرا مخاطب   یهم چنان عصب  ی دانم که آوا  یگذشت؟  نم

 ...قرار داد

 ...صدام فکر کنم تموم شده دنی شن تیممنوع-

متعجب، صورت پر از خشمش را    یبلند کردم و با چشمان  سر

کالمش نجاتم   ی از گنگ  ی فور  یلیرصد کردم..سوار شد و خ 

 ...داد

االن   ی....ولی از من بشنو  ی خوا  ینم  ی چیه  م،ی تا برس  یگفت-

 ی ..بخور تا م  دمی خر  چیوقت برگشتنه...واسه ناهار ساندو  گهید

نکن  میرس پ  دی...تردیضعف  رستوران    ا ی  یش  یم  ادهی داشتم 

 ....نه

ساندو  کی پالست  ی بزرگ  ی   بسته کرد،  اذعان  را    چیکه  است 

توانستم، لطف همه جانبه   ینم  ینداشتم ول  لیسمتم گرفت...م

بود که    لیم  یب   ییپاسخ بگذارم..خودش هم گو  یاش را هم ب
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کرد و سرش را تا انتها   یم  ی انگشتانش باز  انیفقط با آن م

بود..شا  نییپا دق  دیانداخته  سکو  ی ا  قهیده  به   تفقط 

غ  گری گذشت..حاال د ها   ی از صدا  ری به   چ یتندش، ه  ی نفس 

 حکم فرما نبود نیدر کاب  یقیموس

ن-   ؟ ی خوا  یکه تو م  ستمین  یمن اون  ای  یستیدل بستن بلد 

  دمیشا

 ....ای! مثل پ..پور ونه؟یدر م ی ا گه ی کس د ی پا 

چشمانم   ییهو  هی  ی   جمله مهمان  را  اشک  بغضش،  پر  و 

کردم،   یم  یسع  کهیو درحال  دمیکرد...کامل به سمتش چرخ

 ...با درد لب زدم  زد،یاشکم فرو نر

 ی رو م  ی ا  گهیکس د  نکهیا  ؟یکن  یم  ی در مورد من چه فکر-

  جاده ام؟ نیخوام و اون وقت االن با تو، تو ا

عقب پرت کرد   ی صندل  ی رو  ظی را با غ  چشیساندو  کی پالست

 ...دیتوپ ی و با غم و دلخور 
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من حرف بزنم؟    ی ذار  یپس چرا نم  ،ی بلد  ییتو که خوب الال-

م خفه  مسویگ  شمی دارم  و  کندَنم  رو  ینیب  ی...جون  به   ی و 

مثل    یکیخوب فکر کن منم    ه؟یبگو گناهم چ  ؟ ی اریخودت نم

  ی طور  یکن  یچرا وانمود م   ؟ی د  یطوبام....چرا بهم گوش نم

زباله ام، که ارزش    کهیت  هیمن مثل    یکن  ینشده؟ چرا گمون م

که    یخودخواه  نقدری...چرا ای روز واسم وقت بگذار   هیندارم  

  ی ول  ،ینیب  یپر پر زدنم و م  اد؟یدوست داشتَنم به چشمت نم

آت  ی ذار  یم زندگ   یشیتو  تو  خودت  کرد  میکه     ،ی روشن 

 .... بگم دردم و ؟ بگو؟ یبه ک یبسوزم ..بگو منِ لعنت

آدم ها را    شهیباشد که هم  یینا یهمان س  نیکردم، ا  ینم  باور

  ن یکرد که ا  یباور نم   یول  دید  ی...چشمانم مدید  یاز باال م

ا مغرور،  گر  ی طور  نی مرد  و  باشد  شکسته  برابرم   ه یدر 

  ی م  ژنیاکس  دیحالَش کم بود..با  نیا  دنید  ی کند....نفسم برا

که در   ییهوا  ،کردم  یم  نیتام  یبه نحو  ،ییاز جا  دیگرفتم...با

از دست داده بودم....لعنت به من!...حاال من هم   یپِ عشقش 
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را    هیگر  اریاخت را کردنم  نامش  درد  بودم..با  داده  دست  از 

 ....خواندم

 ...نایس-

فرمان    ی اوج گرفت...خودش را رو  شتریاش بر عکس ب  هیگر

آوردم..انگار   یشانه اش را تاب نم  د یشد  ی انداخت...تکان ها

 ی طور با صدا  نیبود که ا  دهیاش خواب  نهیدرد در س  ایدن  ایدن

زدم   شیکرد..باز هم صدا  یم  ه یگر  یخجالت  چ یه  یبلند و ب

درد   ی تنها بر شدت  حجم صدا  دن،یجانم شن  ی به جا  یول

دادم...فراز و فرود    یافزود...به خدا که داشتم جان م  یآلودش م

تالق  مان،یآواها هم  م   یدر  را  جاده  سکوت  و    ی داشت 

راه مشت   ی   مهی در ن  یرفت، ول  یشکست....دستم به سمتش م

 ....آمد یرود مرمقم ف یزانوان ب  ی شد و رو یم

م- س  یالتماست  هر نایکنم  که  شاهده  کن....خدا  ....تمومش 

حرف  یم  ی کار هر  م  یکنم،   خاطر   یکه  واسه  فقط  زنم، 

 .....خودته
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 ...دیوجودش نعره کش ی از فرمان برداشت و با همه  سر

 ....خوام! اگه به خاطر منه....نکن....نزن ینم-

ا  نیا  دنید و  ها  نیصورت  م  ی چشم  بزرگ  دل    ی سرخ، 

 ؟ یچ  ی داد برا  ی خواست که من نداشتم ..خودش را عذاب م

 ....را باال بُردم میمانند خودش صدا

و زد- تو    ی چرا خودت  راه؟ مادر  اون  م  هیبه  خواد    یدختر 

 ......بار هیکه  یواسه پسرش،  نه کس

ا  میها  شانه به  را کُشتم که    ینرسم...ول  نجایخم شد...خودم 

  قا یباز کنم که خودم عم  ی ا  هودهیلب به جمالت ب  دیحاال با

 ....بودم زاریازشان ب

 ....اش کوباند نهی تخت س محکم

چطور- حال  ی بابا  ب  ی بهت  برام  جسمت    یکنم، 

دوست   ی ....چطورتهیاهم رو  نخوردت  دست  روح  بگم 

باشه   من  سهم  فقط  که  مهمه  برام  دارم...قلبت 
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منم.....اون     ده،یکه د  ی ا  بهی...موهات که تنها مرد غردنشیتپ

کنم..به   یفکر م  نایزل نزده...به ا  یچشمات که تا امروز به کس

  ؟یبگم که متوجه بش ی...به چه زبون مکن یافتخار م نایا

 تی کفا  یواقع  یزندگ   نیا  ی برا  ی قشنگ بود ول  شی ها  جمله

 ...کرد ینم

 کشور به گوشت نخورده نه؟  نیتا حاال اسم زن مطلقه تو ا-

 [17.06.21 07:35] 

 ....د یکش اد یمشت به فرمان کوباند و باز فر ،ی کفر

که   ی...زننیهم  ی زن مجرد  هیتکرار نکن...تو فقط    نویا  نقدریا-

 ...که دوباره حق انتخاب داره  ی..زن رهیبگ م یتونه تصم یم

م  هیگر سخت  پوشاند....نفسم  را  صورتم  م  یتمام  و    ی رفت 

 عذاب؟ نیشد ا یآمد...چرا تمام نم

مامانت   شه؟یعرف حل م شه؟ی من تکرار نکنم، مشکل حل م -

 ......دیتَبت خواب یگه، وقت یبهت نم گهید
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 اده ی پ  نیمنقطع.از ماش  ی ام شده بود، هق هق و نفس ها  هیگر

 ن یجاده و پشت به ماش  ی لبه    ،یحرف اضاف  چی شدم و بدون ه

را تکان    میکه مقنعه و مانتو  دیوز   یم  ی نشستم..چنان باد سرد

ربط  یب  یول  دمیلرز  یداد..م  یم هوا  ی شک  زمستان   ی به 

دق چند  از  پ  قهینداشت...بعد  هم  س  ادهی او  به  و   متم شد 

را رو و در دو قدم  میشانه ها   ی آمد...کاپشنش  ام    یانداخت 

دل    یکردم ول  ی خودم حس م  ی را رو  نشینشست....نگاه سنگ

  ش ی تن صدا  یکرد ول   ینم  هیگر  گرینگاه کردنش را نداشتم...د

 ....به شدت خش داشت و گرفته بود

که همه ازش حرف    یدخترانگ  نی...اسوی قسم بخورم گ  یبه ک-

  ته؟یاهم یواسه من ب زنن،یم

هست  تهیاهم  یب تو  طرفم  پاکیچون  به    مانیا  تی..چون 

  ی ...مگه دور و اطرافم و نم  ستمیجامعه ن  نیدارم...مگه من تو ا

با هزار نفر گشته و بعد قبل   شی طرف تو دوران مجرد  نم؟یب
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ولش کن....به جان خودت، تو    ال،یخ  یدکتر تا....ب  ره یازدواج م 

 .......باور کنسویگ ی واسم فرق دار

رو  سرم د  ی گذاشتم...نا  میهازانو  ی را  هم  کردن    گر یبحث 

 ...نداشتم

  ی خوا  یگن...تو نم  یو م  نیهم  طیشرا  نیمردا تو ا  ی همه  -

 ...ینیها رو بب  تیواقع

 [17.06.21 07:35] 

 ۲۵۳_پارت#

او به قلبم    ی از سو  ی محبت  ی خودم نبود..هنوز رشته    دست

 ی...مدیتپ  ی م شی وصل بود و بر خالف زبان بُرنده ام، قلبم برا

حرف ها بدهکار    نیگوشش به ا  یکنم ول  ارشیخواستم هش

 ....نبود

  ،ی ذره دوستم دار  هیکنم ازت، اگه فقط    یخواهش م  سویگ-

 .....برام بجنگ
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 ...دمی و با همان حال نزار نال  دمیچرخ شیرو روبه

با آرزو  یبا ک- با عادت و    ایپدر و مادر؟    هی  ی ها  ی بجنگم؟ 

فرهنگه، هر چند اشتباه و ناروا   ه ی  نیجامعه ؟ ا  نیعرف غلط ا

طرز   نیکنم ...اساس ا  ی تونم براش کار  یمن شخصا نم  ی...ول

حال    اتیچرند  نیکنم که ا  ی تونم کار  یفکر غلطه...من فقط م

نگ و  نکنه...جلوم  و خراب  با  رهیخودم  نتونم رشد    عثو  نشه 

 ....کنم

  م یسرخ و متورمش، سر تا پا  ی به جانب شد و با چشم ها   حق

 ....را گذراند

...اگه دست منه که قاعده امیمن که کوتاه نم  یباشه..باشه...ول -

  ی کنم ..شک ندارم تا حاال مرد ها  یرو عوض م  ی باز  نیا  ی 

  م ی س  نیهم بودن که شجاعت به خرج دادن و از ا  ی ا  گهید

  ی خودم بهت اثبات م  ی منم به نوبه    ی ها گذشتن ول  خاردار

من...عشق اگه   هاشو بسپار ب  هیکنم ...تو دل به دل من بده، بق

 ....زنه یحرف اول و آخر و م شهی عشق باشه، هم 
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  ی را م  شی نداشتم ، دلم باور کردن تک تک کلمه ها  یحرف

دق زمان  هم  قی خواست...کاش  م   نیدر  اتمام  به   ی نقطه 

کس  یی...جادیرس برا   یکه  را  و   ی داشت خودش  آب  به  من 

 ...اش را باال داد و از جا بلند شد ینیکشاند...ب یآتش م

 ....یشیم ضیپاشو سوار شو...هوا سرده مر-

 یرا به من نم  ی فکر  چیه  ی اجازه    نش،یگرفته و غمگ  ی صدا

ا ا  شتریب  نکه یداد..جز  آز  ن،یاز  و  نشوم  دلش  ارش دردِ 

ها  د یندهم...مروار چشمان    ییاشک  از  برابرم  در  امروز  که 

کرد،   س ی تازه در آمده اش را خ  ی ها  شی و ر  دیبار  اهشیس

تنها به  انداختن هر دومان کفا  ی برا  ییخودش  پا    ی م  تیاز 

آن مادر سخت و وجود    ی ...دلم قولش را دوست داشت ولردک

که مدت    یکرد...سوال  یم  یته دلم را خال  ده،یچون سپ  ی دختر

 ... دمی پرس  یم  دیکرده بود را با  ر یمغزم گ   ی غشاها  ن یها در ب

  ؟یزن یحرف م  دهیواقعا هر روز با سپ-
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جاده    راهنما وارد  و  و   یاصل  ی زد  نداشت  را  شد...انتظارش 

چشم    ن یجوابم را ب   نکه،یمعنادار به سمتم برگشت...جرعت ا

 شه یش  ی ا از جلواش ر  یجست و جو کنم، نداشتم..گوش  شیها

طور همان  و  چ  ی برداشت  دنبال  داشت  انگار    ی م  ی زیکه 

 ...گشت،  لب زد

چند    ی ....مکالمه  یکن  یبگم و تو باور نم  ی زیمن االن هر چ -

  ی رو که باهاش حرف زدم، ضبط کردم...االن برات م   ش ی روز پ

 ...ذارم 

را  ستمشیس  چیپصدا واضح تر باشد،  نکه،یا  ی برد و برا   دست

 ...باال داد 

ماه  ،ی مامانم داد  لی بوده تحو  یمزخرفات چ  نیا-   هی  یمن 

 ،یبهش گفت  یشنوم، اون وقت رفت  ینحست و نم  ی بارم، صدا

  م؟یزن یحرف م  یما هر روز با هم تلفن
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دوست   ی طور  نی جون...خاله ا  نایس  یزن  یجوش م  نقدریچرا ا-

رو    ی خواد، دلشو بشکونم..تو که حق فرزند  یداره، منم دلم نم

 ...یکن  یواسش ادا نم

خلف و  ی فرزند ها  ی ادا  یکی..واسه من  دهیدهنت و ببند سپ-

واسه بار آخر    نویخوره...ا  یازت به هم م  شتریکه حالم ب  اریدر ن

تونستم   ی..من اگه م  این  ران،یا  ی ای..اگه به خاطر من مگم  یم

کردم چه برسه   ینم  ی..تو رو به عنوان دختر خالم هم معرف

 ....نخندون پس وبا تو ازدواج کنم...هه...من  نکهیا

پ   ی جور  هی- انگار پسر  ...آمار همه نایس  ی غمبریوانمود نکن، 

کار دارم..ول   ی کثافت  و  م  یهات  دارم،   دوستت   ی چون 

 ....بخشمت

  ی ن تا االن هر غلط..خفه شو و حرف نزن...مدهیخفه شو سپ-

پا    ی بخوا  ؟یتو چ  یدختر شب و صبح نکردم ول  هیکردم، با  

مامان بابات   شی که ازت دارم و پ  ییها  لمیف   ،ی رو دُمم بذار

 ..کنم...پس حدتو بفهم..دور و برم نپلک  یرو م
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از    نکهیبا وجود ا  یدردناک بود...حت  دنشیقطع شد...شن  صدا

آن   د،یرس   یهر که از راه م  نکهی ا  یگذشته اش خبر داشتم..ول

آزار دهنده بود..اعتماد کرده بودم که تمام    د،یکش  یرا به رخ م

کردم؟  به   یجاده چه م  نیشده، و گرنه من با او بارها در ا

 ییآن موقع ها  ی خودم اقرار کنم، حت  شی توانم پ  یجرعت م

..حاال که جزو نداختید نکرد هم ، به من نظر ب  یم  تمیکه اذ

 .شدیمحسوب م نمیمعتمد

  سو؟یگ-

سمتش برگشتم...باز بغض کرده بود و ابر چشمانش،  آماده   به

 ...بارش بودند ی 

رو جز تو دوست   یکس  چیه  ه،ی ثان  نیخورم تا به ا  یقسم م-

 ....نداشتم

..تمام قند و  ردی ام نگ   ه یتا باز گر  دمیرا از داخل دهانم جو  لبم

آن    یدر دلم در حال آب شدن بودند...ول  ا،یدن  ی ها  ینیریش
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دست بردار نبود..هنوز هم معتقد بودم ،    ی ترس مبهم و موذ

 یکنم ول  غشیاز خودم در  دیبه خاطر خودش هم که شده با

  ستمش ی...باز هم سماو را نشکند، بلد نبود  نیاز ا  شیکه ب  یراه

زمزمه    با خواننده  یکی  یکیرا روشن کرده بود و آهنگ ها را  

هر چه تمام تر و    ییبایرا با ز  سویگ  ی واژه ها  یکرد...ول  یم

سا  یحت از  تر  م  ر یبلند  ادا  ها    ش یصدا  ییکرد...گو  یکلمه 

م   یداشت...وقت  نیمرف و    یحرف  م   ایزد،  االن  مانند   ی به 

ها حس  تزر  ی خواند..تمام  قلبم  به  را    ی م   قیآرامش 

خواستم...دردش بودم    یدرمانش را نم  یبودم ول  ضشیکرد...مر

خواست    یوجه نم  چیعالجش نداشتم...دلم به ه   ی برا  یو راه

 شهر را   ی ، چراغ ها یو کوهستان  کیتار  ی جاده  نیا

 [17.06.21 07:35] 

و ما را    ستاد یا  ی کاش زمان م  ی ...باز هم آرزو کردم که اندیبب

جاده انتها    نیداشت...کاش ا  ینگه م   خیلحظه از تار  نیدر هم

  ی م  ش یایر  یپاک و ب  ی زمزمه ها  ی نداشت، و من تا ابد شنوا
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بود...با   دهیکه حاال به شدت لرز  شدیم  یشدم...و او قوت قلب

..البد بچه ها  دمی کش  رونیام را ب  یوقت بودن، گوش  ر ید  ال یخ

صفحه باال    نکهیتا االن هزار بار تماس گرفته بودند...به محض ا

شماره  آمد..ز و  خورد  انداخت    ی نگ  استرس  به  مرا  برزو 

بودم؟ مردد    نای گفتم از نه صبح تا االن با س  یبه او م  ی ..چطور

گوش  و  خواند  را  چشمانم  ..رد  کردم  دستم    ینگاهش  از  را 

و تماس را وصل    دیکش  یقیعم  نفسره،شما  دنیگرفت...با د

 ...بلندگو گذاشت ی شده رو

  سالم داداش احوالت؟-

م  سویگ  یسالم..گوش- چکار  تو  خودش    یدست  کنه؟ 

  رمش یگ  یم  یشده؟ از صبح تا حاال هر چ   شی کجاست؟ طور

  خاموشه چرا؟

افجه    میسر اومد  هیآروم باش برزو..حالش خوبه...بعد امتحان  -

دار هم  م  می..حاال  نبود..خواهر  می گرد  ی بر  خوب  طوبا  ..حال 

 ...داشت  اجیشما رو احت
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 ..کرد میجدا یز صندلا ادشیفر ی دفعه صدا  کی

افجه؟ حالش خوب نبوده که نبوده...هر    میما اومد  یچ  یعنی-

رو بهش بده   یگوش  ؟یاونجا که چ  ره یم   شهیپا م  شه،یم  ی طور

 ...نمیبب

کنه..خوب   یکنم...اون االن سرش درد م  یبرزو خواهش م-

سر من خراب کن..چکار    ،ی دار  ی دق و دل  ی..شما هر چستین

  ؟ی اون دار

از دست تو ب  ی چی ه  یکیتو  - ام...مگه   یعصبان  شتر ینگو...که 

  ؟یدوباره باهاش یچ ی نگفت، دور و برش نباش...برا سویگ

همون جا،   ایرسم خونه...ب  یم  گه،یساعت د  میداداش من ن-

 ...رو هم بزن ..من کتک خورم ملسه  ی مشت بعد

  ی گفت و تماس را قطع کرد...هر چند با شوخ  ی ال اله الله  برزو 

م او صحبت  عصبان  یبا  از  تا  ول  تش ی کرد  کند  به   یکم  من 

 ....سمتم انداخت ینگاه  میدلشوره افتاده بودم ..ن
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  ؟یهم باشه، من کردم...تو چرا نگران یاگه اشتباه ه؟یچ-

 ...ادامه داد دی را که د سکوتم

 ی سپار به من و شونه هام...همه  ب  ،ی درد و رنج دار  یهر چ-

اگه    یچ  چ ی..فکر هدارمی غم هات و خر باشم  نکن...من مرده 

چه برزو و چه    اره،یدستش و واسه تو باال ب  گهید  یبذارم کس

 ....گهیهر کس د

جور  تشیحما  از رفت...احوالم  غنج  نتوانستم   ی دلم  که  شد 

 ..لب زد  یخانه ترمز زد با مهربان  ی جلو یلبخند نزنم...وقت

 ....بخور   ی زیچ  هی..قبل خواب  ی نخورد  ی زیاز صبح تا حاال چ-

 ...چرخاندم اهشیس ی ها ی را به سمت گو سرم

  نا؟یس-

 ...دور باز و بسته شدند کی  شی ها چشم

 ....نا یجان دل س-
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مدت نه بهم زنگ    نیتو ا  شهیمشهد..م  رمیو م  ی من ده روز-

 ....خوام یم ؟ی بد امیو نه پ یبزن

  ؟یفراموشم کن ی خوا یم-

 یتو فراموش نشدن  میبزنم و بگو  ادیتوانستم بلند فر  یم  کاش

 ...خجالت اجازه نداد یول  یام هست یفرد زندگ  نیتر

خوام   یفکرامو کنم ...نم  یخوام خوب و درست و حساب  یم-

 ....قدم بذارم که سست باشه یتو راه

که    دیبه شدت تکان خورد...دست و دلم لرز  ش یگلو  بکیس

 ی فور  نیهم  ی ...برافتدینکند دوباره به حال و روز بعد از ظهر ب

  دا یپ یلعنت  دیکل  نیگشتم، ا  یشدم..هر چه م  ادهیپ   نیاز ماش

 ن یشد...مضطرب بودم و حالم دست خودم نبود...از ماش  ینم

کرد..قفل   دایپ  را   دیرا گرفت و کل  فمیک   یشد و به آهستگ  ادهیپ

  نقدریمردد بود که ا  ی انگار در گفتن جمله ا  یدر را باز کرد ول 

 ...کرد یپا و آن پا م  نیا



1018 

 

 ....سویگ ادهیز  یلیبرات....ده روز خ شهیدلم تنگ م یلیخ-

چک  ی قطره    نیاول  یوقت رودیاشکم  به  دست  هم   ی ..او 

 ...کرد بخندد  یو سع دی چشمانش کش 

اونجا- تا  اذ  ییباشه  بتونم  نم  یکنم...ول  ینم  تتیکه   ی قول 

 ...مراقب خودت باش ادیز یلیدما....خ

 ی شد ...جور  نی دست تکان داد و سوار ماش  هیعرض چند ثان  در

در نظرم    ،یپدال گاز فشار داد که به چشم بر هم زدن  ی پا رو

سرما  دیناپد اندازه    شیب  ی شد...اگر  نم  ی از  را  توانم   ی هوا 

م جا  یربُود..دلم  به  تا خود صبح  نگاه   یخال  ی خواست  اش 

 .....کنم

  

 هفتم_فصل_انیپا#

 [20.06.21 07:17] 

 ۲۵۴_پارت#
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  ی ر پانزده سالگبار د   نی، بارها به من گفته بود که آخر  لوفرین

سال ها با وجود عالقه اش، فشار    نیمشهد رفته و در تمام ا

سفر   ی ریام   ی آقا  ی کار آنجا  به  هم  کنار  نداده،  اجازه 

ام    یسفر کوتاه همراه ن یدادم در ا شنهاد یبه او پ  یکنند...وقت

بس ول   اریکند،  شد  تن  یخوشحال  نگران  مادرش   ییهادل 

  ی را راحت ساخت که در خانه نم  الشیجون خ  سیبود...فرنگ

را بر   یینها  میرود و تصم   یخواهر و مادرش م  شیماند و پ

خودش گذاشت...آنقدر شوق و ذوق، درونِ چشمانش    ی عهده  

د راض  دمیرا  بل  یکه  تا  دو  و  کردم  مشهد   طیاش  مقصد  به 

  ی م   الی فکر و خ  هگرفتم..الاقل کنار او بودن، کمتر من را هم ب

امتحان آنقدر عجله    نیکه همان روز آخر  هم،  ایانداخت.. رو

 ی رفت...به قول خودش دلتنگ  نال یبه ترم   کراستیداشت ، که  

  ی شهر را به او نم  نیماندن در ا  شتریچند ساعت ب  ی اجازه  

که درست همان شب   میچمدان بسته بود  یداد...با خوشحال 
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گفت، و  گرفت  تماس  برزو  هم    ینم   رانته  آخر،  او  و  ماند 

م ادیآ  ی همراهمان  ماش  ی به جا  د یبا  نکهی...  با    ی نی اتوبوس، 

کرد و بهانه آورد   مانی را مجدد پش  لوفرین  م،یاش برو   یشخص

...البته ندیب  یخودش نم ی مسافرت برا  نیبه ا  ی لزوم  گریکه د

با برزو چشم در چشم نشود...آنقدر   ادیخواست ز  یم  یبه نوع

دادم که برزو    نانشی ف زدم و اطماو حر  اشب ب  ی ها  مهیتا ن

نم خانه  را  که   یشب  دادم  را  آمدنش  قول  مادر  به  و  ماند 

و رغبت...ساعت شش صبح را نشان   لیم  یهر چند ب  رفت؛یپذ

بود که از    نیاش ا  ی داد که برزو در خانه دنبالمان آمد..بد  یم

نم محلم  افجه،  به  رفتن  و جواب سالم   یهمان شب  ذاشت 

دانم آخر همان شب، به   یداد..نم  یم  ی سرد  بهرا هم    میها

او در آن لحظه سپر   نکهیاز ا  ی نه؟ ول  ایرفت    نایس  ی خانه  

ب  میبرا بودم...چون صحبت کردن   یشد،  اندازه سپاسگزارش 

ا برا  نیدر  برزو  با  به خصوص  فرسا    میمورد  و طاقت  سخت 

راه    یو فرسودگ  یاز خستگ  یبخش  لو،یبود...صحبت کردن با ن
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گرفته   میکرد ،وگرنه برادر جان که باز تصم  یکم م   راو جاده  

ب و حت   یط  یمحل  یبود،  نم  ینگاه  مین  یکند   ی هم سمتم 

را   نمانیب  نیجو سنگ  نیا  یخواست به نوع  یانداخت ..دلم م

ول نم  یبشکنم  م   یراه  خوردن  وهیداد..از  و  که   ییها  یها 

کش   سی فرنگ زحمت  بود،   ده یجون  گذاشته  سبد  در  و  بود 

نخواستن تکان   ی به معنا  ی کردم، به زور تنها سر  یتعارفش م

 ی دادم، اگر خسته است من رانندگ  ی م  شنهادی داد...به او پ  یم

که به زور از   ی ذاشت...چند جمله ا  یجوابم م  یکنم؛ باز هم ب

ن به  خطاب  هم،  شد  خارج  ها  لوفریدهانش  سوال  و   ی بود 

 ....یمعمول

خانم؟ ...پتو و بالش    لوفریکنه ن  ینم  تتونیآهنگ اذ  ی صدا-

  د؟یاز صندوق استراحت کن  ارمیهست..ب

با نیلو آقا منشانه و   نکهی...ادید  یکه الاقل او را م  خداروشکر

را داشت، ال اقل از معذب    شی کرد و هوا  یمودبانه صحبت م

م نیلو  بهتر  ی بودن  حس  و  کرد...دوست   یم  دایپ  ی کاست 
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از   یخواست مهمانمان شود، حد اقل بخش  یحاال که مداشتم  

با وجود    منمادر و دختر را در حقم، جبران کنم..  نیزحمات ا

ا در  ها،  سپر  ن یآن  غربت   ی مدت  احساس  تهران،  در  شده 

او هم چن  ینکردم و دلم هم نم را لمس   ی زیچ  نیخواست 

 ت ی نها  دیبه سفر آمده بود و با  یطوالن  ی کند...بعد از سال ها

 ....برد  یت را ملذ

 [20.06.21 07:17] 

 ۲۵۵_پارت#

نماز و ناهار، در    ی بود که برزو برا  دهی وسط آسمان رس  آفتاب 

ب  کی   ی شدم، کم   ادهیپ  یتوقف کرد...وقت  یراه  نیرستوران 

روز    می...تمام نابد یتا کمر دردم بهبود    دمیدستانم را به باال کش

عقب، نشسته بودم،    یو صندل  لوفریرا چون کج و به سمت ن

به جا را  بود...  ی جا  ی درد  ا  بعد بدنم کشانده  به    یآب  نکهیاز 

زد را خواند  م یصورتمان  نمازمان  ...به قسمت رستورانش میو 

کرد و بدون   یدر مورد منو نظر خواه   لوفری..برزو از نمیرفت
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بت سفارش رفت..نگاه سمت ث  یمحل   یاز من بپرسد، با ب  نکهیا

از    یدست کم  رتی را به نیلو دوختم که او هم در ح  رمی دلگ

 ....من نداشت

کنه؟ مگه من چکار کردم که خودم خبر   یم ی طور نیچرا ا-

 ..کنه واقعا   یم تمیندارم....رفتارش داره اذ

 ..حلقه کرد و جلوتر آمد زیم ی را رو   دستانش

 ی که اومد جلو   یدم...اون شب   یبار و استثنائا بهش حق م   نیا-

خ بود..وقت  یلیخونه،  رفت  ینگرانت  گفتم  بهش  روستا    یهم 

....البته هممون واقعا  واریرنگش شده گچ د  ،یهنوز برنگشت  یول

...تو هم که یکن  رید  نقدریا  گهی..سابقه نداشت دمیبود  دهیترس

 ....اموشهخ  شهیمزخرفت هم یقربونت برم، اون گوش

  ه یآوردم ..زنگ گر  ادیآن روز سخت را به  ،یقی آه بلند و عم با

 ...نبود  یرفتن  یرونی از گوش و فکرم ب  شیها
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کردم ، برزو بهم   ی حال جواب دادن نداشتم..البته فکر هم نم-

 ....زنگ بزنه

 ...گرداند ی گریصورتش را به سمت د یناراحت با

..فکرمون هزار راه هم رفت ، بره میستیآدم ن..ما که  گهیبله د-

  تو رو نزدم؟  دیبه درک....اصال چرا تا االن من ق

بود...لبخند  ی دلخور قشنگ  هم  ا  ی اش  حرص   نی به  طرز  

  خوردنش زدم و دستش را گرفتم

ا- نیلو...خ  نیمنظورم  بد  یلینبود  گذروندم...باورت    ی روز  رو 

 ی بدنم م  ی کنم همه    یبهش فکر م  ی هنوز وقت  یحت  شهینم

 ...لرزه

کالم صادقانه ام    ریتاث  دینگاه کرد...شا  میبه چشم ها  انهیدلجو

 ق یرف  نیا  یشگی خورد به حال نزار هم  یافسوس م  دمیبود، شا

 ....دردسر  شهیهم

  بازم دعواتون شد؟ آره؟-
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 ...سر تکان دادم و عقب نشستم تنها

 ی کیاون..  ی کی..  میزد  یتا دو ساعت فقط داد م  شهیباورت نم-

کرد،    ینبود...اون داشت تالش م  شهیمن....حالش اصال مثل هم 

سع من  و  کنه  قانع  ا  یمنو  کنم  مُجابش  راه    ن یداشتم 

....خوب بود که کنار میدینرس  ی ا   جهی نت  چ یغلطه....آخر هم به ه

خدا که  نکن  شک  گرنه  و  بود  داشته  نگه  نکرده،    ییجاده 

 ....کرد  یف متصاد

به سمتمان م  ینگاه برزو داشت،  انداخت که   ی به مقابلمان 

 ..را آهسته تر کرد   شیآمد..صدا

 ی ..پدرم در اومده تا اون شب برادرت و آروم کردم...ولسویگ-

رو بکن...به قول مامان،   هیساده کن و قال قض  یعذر خواه  هی

  م یما ازش خواست  ی شده...اون وقت همه    یرتیاونم مَرده و غ 

چ و  کنه  نگه...با  ی زیسکوت  اون    دیبهت  حال  کنم،  اعتراف 

 نقدر یا  ی....ولهچقدر دوستت دار  دمیتازه فهم  دمیشبش و که د

 .....خواد نشون بده یدنده است که نم  کیغد و 
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تمام ماند...داشت    مه ین  مانیصحبت ها  ز،ی آمدن برزو سر م  با

بررس  دی کاغذ رس را  اش زنگ   یکرد که گوش  یم  یدستش 

نوع مکالمه اش فهم را   دمیخورد...از  انتظارمان  و  مادر است 

 ...کشد یم

م - برم...آروم  قربونت  امامیچشم  نباش....به  تا    دی..نگران  خدا 

 ....میرس یشب م

نثارم کرد و همان چشم در چشم،  جواب مادر    ی غره ا  چشم

 ...را هم داد

دومش    شیگوش  یک  سویگ- بار  حاال  که  داده  جواب  و 

 ...باشه....باشه فدات شم..خداحافظ

 ....باز گند زدم دم یداشت و فهم یرا از من بر نم نگاهش

المصب و   یبه جهنم...الاقل اون گوش  ی د  یجواب من و نم-

 .....ی خودیگران نکن ببنداز گردنت..مامان و ن
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موقع  لوفرین که  کرد  غن  شیپ  ت یاشاره  را  بدانم    متیآمده 

 انیتلفظ کردم که اخم م  ی ..نفسم را آزاد کردم و چَشم آبدار

و   دمیدستش را بوس  ی داد....بعد هم رو  لیرا تقل  شی ابرو ها

 ...عذر خواهانه لب زدم 

 .....خوام داداش  یمعذرت م-

انداخت تا خنده اش را    نییزد و سرش را پا  ی چشمک  لوفرین

گوشه   ی زیشوکه شدن، لبخند ر  نیمحفوظ دارد..برزو هم در ع

 ..خواست پنهانش کند  یلبش نقش بست ..هر چند م ی 

 ...سویگ یشیلوس م ی دوباره دار-

 ی داشتم ..از آن دست حس ها  ی احساس  نیبود، چن  یوقت  چند

از م  یسرکوب شده که م تنم  ت  انی خواستم مجدد  پود  و  ار 

...تقص  رونیب همه    نایس  ر یبکشانَمَش  اخالق  ی بود...با   ی بد 

کرد...حاال    یم  ی داریتوجه نشان داده بود و نازم را خر  م،یها

...فقط نصف راه دی کش  یجورَش را م  دی که اجبارا نبود، برزو با
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بدَوَم و به    ن یخواست هم  یو من دلم م  میرا آمده بود االن 

رو با  برگردم....حق  دن  نیبدتر  یبود...دلتنگ  ایسمتش    ا یدرد 

 ....درد ال عالج کی.. شدی محسوب م

 [21.06.21 06:46] 

 ۲۵۶_پارت#

رو  یوقت را  غذاها  حت  د،یچ  زیم  ی گارسون  شدم   ی متوجه 

خوراک مورد عالقه ام را سفارش داده...پس حواسش به من 

م ادا  یبود،فقط  ها  ی خواست  در   ی رتی غ  ی برادر  را  متعصب 

ا کنم،   نکهیآورد...با  تشکر  چشم  در  چشم  تا  کردم  نگاهش 

 ...لب زد  ی همان طور یول اوردیسرش را باال ن

 ....تا سرد نشده، شروع کن-

پراکنده اش با    ی فتگو هاشد از گ  یرا م  ن یتر شده بود و ا  آرام

من را   ن،یداشت و ا  ی هم حس بهتر  لوفری...حاال ندیمن فهم

 ی کرد و حت  یکرد...تا خود مشهد خودش رانندگ  ی خشنود م
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به   ی...وقترفتیبر کمک کردن را هم نپذ   یمبن  لوفرین  شنهادیپ

  ر ی وقفه اشکم سراز  یو ب  دمیاز دور گنبد طال را د  م،یدیشهر رس

س به  دست  فاصله،  همان  ..حالم   نه،یشد..از  دادم  سالمش 

کس مثل  و  بود  د  ی منقلب  و  شهر  از  ها  سال  که    اریبودم 

غربت   ی دیمد  ی محبوبش به دور افتاده و حاال بعد از مدت ها 

هم    لوفریمهربان خورده...ن  شهیهم   ی آشنا  کیبه پست    ینینش

  ه یگر  ی توانستم از صدا  یرا م  نینداشت..ا  ی ظاهرا حال بهتر 

  ن یشد، بفهمم...برزو ماش  یم  دهیشن   یآرامَش که به سخت  ی 

از من خواست، عقب   ابانی را کنار خ اشاره  با  و  متوقف کرد 

بار کنار نیلو جا گرفتم   نیشدم و ا  ادهیدهم...پ  نشی بروم و تسک

 ..گوشش پچ زدم ری..دست دور شانه اش انداختم و ز

 ...میاری از عزا در م یحرم و دل می ری فردا با هم م-

ده شب بود..مامان    ی حدودا  م،یدیخودمان رس  یبه خانه    یوقت

ذوق با  بابا  نوبت  ی و  و  شتافتند  استقبالمان  به  به   یسرشار 

سبب   لوفر،یبا ن ه یاول یمی...رفتار گرم و صمدندی آغوشمان کش
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نکند...چمدان   یبی اش کم شود و احساس غر  هی شد استرس اول

شام   زیم  ی پا  کراستیو    مین منتقل کردرا به اتاق م  مانیها

نبود که از    دی...الحق که مادر سنگ تمام گذاشته بود..بعمیآمد

  ن،یسنگ  ی چند مدل غذا  نیدست به کار شده باشد...ا  روزید

ها دسر  همراه  مه   ینم  ش،یبه  امروز  تنها  شده    ایتوانست 

رو به    جانی ام قرار گرفت و با ه  ی کنار  یصندل  ی بود...نیلو رو

 ..مادر لب زد 

قدر   نیجون...مهمون ناخونده که ا  حانهیر  دیبه زحمت افتاد-

 ...و بپاش نداره زیبر

 ...د یرا بوس  شیخم شد و رو مادر

حرف  نیا- گ   نقدری...ازمیعز  هیچه  همراه  که   سو یخوشحالم 

داده    ی اومد افتخار  ما  به  هم  مادرت  نداره...کاش  حد  که 

 ....میبود...کم مگه ما به شما زحمت داد
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 ی اش را بروز داد...کم  یکرد و احساس خوشحال  دییهم تا  پدر

 ...اضافه کرد  طنتیکه گذشت برزو با ش

 نجایبلدن...حتما تا ا  ی خوشمزه ا  ی خانم آش ها  لوفریمامان، ن-

 ....نن واستوندرست ک  دیهستن، ازشون بخوا

ز  مادر به  را  کش  ریلبش  چشم   دیدندان  برزو  به  اخم  با  و 

 ...دوخت

 ینم  دیو سف  اهی مهمون من دست به س  ه؟یچه حرف  نیوا..ا-

 ...زنه

کرد و هم چنان    یرا نم  ی زیچ  چیدست برزو که مراعات ه  از

  د یکرد..متوجه سرخ و سف  یم  فی داشت از آن قابلمه آش تعر

  ینگاه به سمت من نم کیشدن نیلو بودم و برادر جان الاقل 

  ی کردم، ناگهان  یانداخت تا اشاره ام را بفهمد...اگر کنترلش نم

 ....کرد یهم اشاره م شانیبه بحث ها دیشا
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نم  سویگ- از سر  ؟ی خور   یمامان، چرا  قبل   ی چقدر هم که 

 ....ی الغر تر شد

 ی عنه و متلکش برا هم برزو نمک پراند، هر چند که طعم ط  باز

 ....اش بود یشوخ ی از جنبه   شتریمن ب

که    ادهیز نقدریفکرش و نکن قربونت برم...فشار درس هاش ا -

نم هم  اصال...  ینفس  دانشگاست،    هیخوره  پاش   هیپاش 

 ....ها یپاش هم روستا با بعض  هی ک،ینیکل

 ی...ول  دم ی رو هر چند فقط خودم شن  "ها  یبا بعض "  قسمت

خواند..انگار   ینگاهم کرد که انگار تا ته چشمانم را م   ی جور

دارد   ازدهیشدن ساعت به    کینزد   نیداند، ا  یلحظه م   نیهم

دانستم   یاندازد...کاش م  یشب اول از پا م  نی من را در هم

نداشت    ر کند...نگاهش را از من ب  ی االن کجاست و چه کار م

 ...بلند اعالم کرد ی ا صداب یول
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دارم   یو بر م  لمیخوشمزه بود...من وسا  یلیممنون ..مامان خ-

 ....ر یبه خ یدوستم..شب همگ ی خونه  رمیو م

**** 

است که    یانگار نه انگار که زمستان است..حرم مانند گل  اصال

 ی دور تا دورش را مانند پروانه احاطه کرده اند و از بو   ن،یزائر

 نجا ی ا  ی چقدر تشنه    دمی شوند...تازه فهم  یعطرش سر مست م

کجا به مانند آقا فرو    چیرا ه  ری ناپذ  ی ریعطش س  نیبودم و ا

  ار ی اخت  یفزون بود که ب  انام چن   ینشانَد....احساس دلتنگ  ینم

 دم یدست کش  شی ها  ه واریتمام سنگ واره ها و د  ی از دم در، رو

سُرمه   را  خاکش  طور   ی و  همان  هم،  ساختم...نیلو  چشمم 

بود...او را به حال خودش گذاشتم و خودم هم، با احوال نا به 

افتادم....ز فرو  آقا  به  رو  هم   ارتیسامانم  فرد  هر  کردن 

 ن یاز ا  ییکه جا  یماند و دل  یخودش م   دیبود...با  ی اختصاص

 ی قیجز خود حق  ،یکرده...چه کس  ری گ  شیوسط منگنه ها  ایدن

طور سر بر    نیکه ا   ییآدم ها  ن یت هر کدام از ادانس  یاش م
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ب  روحشان  کدام قسمت  اند،  گذاشته  م   شتر یآستانش    ی درد 

همه وقت خودم را از حضور در    نیبودم که ا  ی کند؟ آدم بد

در کار نبود؟    یدن یطلب   گرید  دی شا  ا یبودم    تهمحروم ساخ  نجا یا

ز  یم  شهی جانم هم   زیعز مکان  با  یارتیگفت،  اول خدا    دیرا 

حال داغان    نی دعوت کند و بعد صاحب خانه....حاال امروز با ا

و سراسر شکسته،  هم خدا من و نیلو را خواسته بود و هم 

 استفاده را از  تینها دیبهشت...با نیصاحب ا

 [21.06.21 06:46] 

ها آمده بودم فقط به خاطر    لومتریبُردم...اصال ک  یم  حضورش

ا  نکهیخودش..ا س  نیوسط  نشانم  همه  راه  مانع،  و  نگالخ 

هم   ی دهد...عمر بابا،  قول  بوده..به  بوده...قهرمانم  ام  اسطوره 

  دم یآمدم،  بزرگ شدم، قد کش  ایام بوده...کنارش به دن   ی شهر

نگاه به آن پرچم سر در    مین  کی...هر بار حال بدم را فقط با  

خودم    ش یبال کبوتر ها  دنیدادم ..با هر چرخ  ن یگنبدش تسک

و   ردیو دستم را بگ  دیایب  دی..باست یکه ن  یختم ..الکرا آرام سا
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خسته    گریسعادت....من د  ی من را بنشاند،  سر همان جاده  

دهد..او نشانم  را  با  ییام...راه  دنبالم    د،یایب  دیکه  به  خودش 

 .....خواهد آمد

 [22.06.21 06:43] 

 ۲۵۷_پارت#

  ش ی برا  نای فراوان خواندم...از س  ینامه را با دل شکستگ  ارت یز

مرد ادعا  ی گفتم...از  مرزها  یعاشق  ی که  را   نمانیب  ی اش، 

شود...از مادرش   ینرم نم م،یدلم از بابت ترس ها یشکانده ول

که به آن دچارم و    یسخت  یخواهد...از دوراه   یکه من را نم

کرده بودم و چه    دایدهد...باز دو گوش شنوا پ  ی نم  ی اریعقلم  

او،  یکس از  بهتربهتر  به  م  نی که  ممکن  توانست   یشکل 

و مَنگم را به دست خودش سپردم    جیباشد...خودِ گ  میراهنما

 ....دلم خواندم ی شفا تیودو رکعت نماز به ن

خوام از همون جا به مامان زنگ    یم  رون؟یب  میبر   شهیم  سویگ-

 ...بزنم
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صحن هم    ی...شلوغمیشددادم و از جا بلند    لوفریبه دل ن  دل

نداشت...درست روبه رو   یدست کم پنجره فوالد   ی از داخل 

...قشنگ میگرفت  ی ریتماس تصو  سی و با خاله فرنگ  میستادیا

شده و از همان جا، دل شکسته   یی معلوم بود، چقدر دلش هوا

م صحبت  آقا  دعا  یبا  اوخواستم   ککند..ش  مانی کند...از 

تر بود...بعد   رایاو از همان راه دور در حقمان گ   ی نداشتم، دعا

اطراف    ی ها  ابانیخ  انیم  یداد، چرخ  شنهادیپ   لوفریاز نماز ، ن

  ی هم خال  یرنگ  ی رنگ  ی مغازه ها  انی ...قدم زدن ممیحرم بزن

 ی زعفران و زرشک ما را به سمت خود م  ی از لطف نبود...بو

  ا،یو رو  سی خاله فرنگ  ی کردن برا  دی...رفتن همانا و خردیکش

  ر ی ذاشت ذهنت درگ  یزرق و برق مغازه ها، نم  نجایهمان...ا

لباس    ی مغازه    کیاثنا، چشمم به    نیشود...در هم  ی گرید  زیچ

را کش نیلو  افتاد...دست  رفت  دمینوزاد  باهم داخل  ..لباس میو 

پسرانه است را    ا یکه اصال معلوم نبود، دخترانه    ییبای کوچک ز

 ...اش کند ی فروشنده دادم، تا بسته بند  بهانتخاب کردم و  
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  ؟ی خر یم ی دار یواسه ک-

 ..عابرم را سمت فروشنده گرفتم و آرام لب زدم  کارت

بار به حرمت امام    نیطوبا گرفتم...خدا کنه ا  ی بچه    تیبه ن-

 ..دلش برسه ی رضا، به خواسته 

  ی خاص  دیخر  گری..دمیآمد  رونیگفت و با هم ب  ینیلب آم   ریز

 ..گرفتم  نیماش ی و به مقصد خانه، فور کراستی..مینداشت

 [22.06.21 06:43] 

 ۲۵۸_پارت#

  

رس  یوقت خانه  نرس  م،یدیبه  هنوز  شده   دهیپدر  بود...متوجه 

مشغول   یشرکت خصوص  کیدر    ی بودم که بعد از بازنشستگ

ها فرا    ی زود  نی به کار شده..ظاهرا وقت استراحت کردنش به ا

باشد..با   دهیآمد، تازه از راه رس  ی...برزو هم، به نظر مدیرس  ینم
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مبل روبه   ی و رو  د را رو به باال دا  راهنشی پ  نی آست   دنمانید

 ...گرفت ی جا مانیرو

  دنبالتون؟ امیب یچرا نگفت-

را    وهیگذاشته بود، چند م   ز یم  ی که مادر رو   ی ا   وهیظرف م   از

 ... سوا کردم و درون بشقاب گذاشتم

 ...شهیتموم م  یمعلوم نبود، کارمون ک  یدستت درد نکنه..ول-

ب  مادر آشپزخانه  ن  رونیاز  از  و  از خودش   لوفر یآمد  خواست 

اش اشاره   یدوست داشتن  ی   وهیکند...به پرتقال و م  ییرایپذ

 ..کردم و بشقاب را به دستش دادم

ا-   د یبرف شده، هر جا خواست  ین یب   شیروزا سرده...پ  نیهوا 

 ....ندارم ی کار نجایبرمتون..من که ا ی خودم م د،یبگ

 ..اضافه کرد یانداخت و با لحن لوس نییرا پا سرش

گه اصال اونجا   یتهران، اونوقت م   رهیخانم م  لوفریفردا روز، ن-

 ....نگذشتبهم خوش 
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و   دی...نیلو لبش را گز  میزمان با مادر چشم غره اش رفت  هم

 ..زمزمه کرد

 ...خوبه ممنون یهمه چ ه؟یچه حرف نیا-

 ..را عوض کردم...ادامه دادنش به صالح نبود بحث

م- هم  هیخوام    یمامان  بگ  یدور  بابا  ن  رمیواسه    تی به 

  ی حاال که همگ   یول  میاش...ما که اون موقع نبود  یبازنشستگ

 ...میکن زشیسوپرا یقدردان ی بهتره برا م،یهست

 ..و خوشحال لب زد دیدستش را به هم کوب برزو

 کن ستیاالن ل نی هم  ،ی دار ی دی ...هر خرهیعال-

نکن  مادر فقط خواست شلوغش  کرد،  موافقت  فقط   میهم  و 

باش نگران  ی...ممیخودمان  چ   یدانستم  نمستیاش    ی ..دلش 

به گوشم برسد...هر    لیفام  یخاله زنک  ی خواست دوباره قصه ها

کردند   ینگاهم م  ی با دلسوز  ی جور   دند،ید  یدفعه که من را م

زن   نیا  دل   ی ...معموال برادهیبه اتمام رس  میبرا  یکه انگار زندگ
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وقت از مشهد آمدنم مطلع   چیذاشتم ه  یو مرد هم شده، نم

  ی گذاشتند دلسوز   یمحقرانه اشان را م  ی ...اسم جمله هاشوند

م لجباز  ی....اگر  از سر  و   رم،یبگ   میتصم  ی خواستم کودکانه 

دادم و آن    یجواب مثبت م  نایاول به س  ی از همان روزها  دیبا

معرف همه  به  م  یوقت  ...آ  ی اش  م   نکردم  نشانشان   یوقت 

دارد که فرصت نشده از آن    یخوب  ی هنوز آدم ها  ایدادم ، دن

نما رو  ها  ییها  روز  یی کند...آدم  چند  هر  و   اهیس  ی که 

ول  ی خاکستر اصل    یبودند،  به  کرد  وادارشان  اشان  اراده 

من    یاز آن دست آدم ها بود...ول  نایخود برگردند...س  یقیحق

ب را  فردا  شتریاو  ...از  داشتم  دوست  خودم  ا  شیاز    نکه یو 

ا از  ها  ن یبخواهد،  حرف  ناراحت    هودهیب  ی قسم  بشنود،  

م هم  یبودم...دلم  وجودم  در  تازه    دیجد  تیهو  نیخواست 

..هم کنم  حفظ  را  اش  شده  آم  نیکشف  محبت   زش ی کالم 

رو  یقول  نیرا...هم امروز،   تا  م  شیکه  بود....هر چه   یمانده 

دلتنگ  یشد...حت یمباز هم ن اورم،یخودم ن ی خواستم، به رو
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وسط   یشگیآن خط اخم هم  یعطر تلخش بودم...حت   ی آن بو

  االن کجا بود؟ یعنی....شی دو ابرو

 [23.06.21 06:32] 

 ۲۵۹_پارت#

مورد نظرم    ی ها  دیبعد از ناهار خر  ،ی ری گ  میتصم  ن یاز ا  یراض

  ک ی هم اعالم کرد، با افتخار درست کردن ک  لوفریرا نوشتم و ن

 ی اش در پخت و آماده ساز   قهی...انصافا سل ردیگ  یرا بر عهده م

درست  ای من و رو ی معرکه بود..قبال ها هم، چند بار برا ک،یک

ر زبانم بود...قرار شد جشن  یکرده بود و طعم و مزه اش هنوز ز

انجام   مانیها  دی تا سر فرصت، خر  میرا به فردا شب موکول کن

حرم رفتن همراهمان    ی برا  زیشود...به وقت نماز مغرب، مادر ن 

شود  یامان م یشخص ی و با خنده ابراز کرد، راننده شد و برز 

 ....باشد شتریشامَش از همه ب   نکهیبه شرط ا

 ینیب  ی...میشگیدوباره شده همون پسر شوخ و سر حال هم -

  سو؟یگ
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براق   ی و شعف مادر لبخند زدم و نگاهم به چشم ها  ی شاد  به

رفت   رونیو ب  دیزود، نگاه دزد   یل یگره خورد..هر چند خ  لوفرین

گفتن"یول کامم   "خداروشکر  به  بدجور  مادر  دل  ته  از 

قسمت دردناک   یبرزو را نخورده بود...ول  ی ....کم غصه  دیچسب

من را انتخاب   رایمن و برزو، ناگز  نیماجرا آنجا بود، که بارها ب

 ن یا  ی بار، دلشان برا  کی  هیکرده بودند و شک نداشتم هر ثان

 .....بود دهیفرزند ارشد، به تنگنا کش

ا  یشلوغ  یبعض مثل  دلچسبند....درست  هَمهَمه    نجایها  که 

 یهمه سر و صدا، نه تنها سرسام نم   نیدهد..از ا  یآزارت نم

 نکه یبه خاطر ا  د یاست..شا  یآسودگ  ی   هیماکه اتفاقا ،  ی ریگ

برا  یکس  ،یدان  یم به مساو   ی درمقابلت نشسته که    ی همه، 

  ی نوزادلباس    م،یکه به حرم آمد  ی کند...از لحظه ا  یلطف م

رو  ی داریخر و  گرفتم  آغوش  در  را  ذکر    شی شده  و  دعا 

  ن یها خواستم که ا  یوجودم از امام مهربان  ی خواندم...با همه  

بار، طوبا را به خواسته اش برساند و به قول مادر، دامَنَش را از  
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کودک تماس   ،یعطر  هم  خودش  با  جا،  همان  کند....از  سبز 

خواندم   ینذر سالمت  شی رااالن ب  ن یاو گفتم، که همگرفتم و به  

نوزادش را به   دیگذاشت، ابتدا با  نیبارَش را زم   ،ی و اگر با شاد

ب برا  اوردیحرم  گر  یقربان  ش یو  گفت،   رفتیپذ   هیدهد...با  و 

در نظر    شیبرا  س،ی خاله فرنگ  قیکه از طر  یآدرس دکتر زنان 

پرونده داده..گفت   لیکرده و همان جا تشک   دایگرفته بودم را، پ 

  گر یاش د  هیکند...بق  یم  تیو شرط رعا  دیق  یها را ب  هیکه توص

 .....زد  یرا رقم م ری دست خدا بود که چگونه تقد

 [23.06.21 06:32] 

 ۲۶۰_پارت#

بود  شب خسته  سر  میچنان  نیلو  با  خوابمان   عیکه 

کنم..با  دهیبرد....فهم چکار  ا  دیبودم  روز  را    نقدری در  خودم 

نگاهم سمت    نکهی ساختم که شب هنگام،بدون ا  یمشغول م

ب خستگ  فتد،یساعت  د  هوشیب  یاز  سراغ    ی گریشوم...راه 

همه   م  نیا  ی نداشتم...با  که  طرف  هر  بازهم،از  ها   ی حرف 
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کس م  ی رفتم،هر  که    ی م  ادش یناخودآگاه    دم،ید  یرا 

را از    لیموبا  یگوش  ن یال اقل ا  یکس  خواست  ی افتادم...دلم م

  لَش یداشته باشم، عکس پروفا  ی قصد   نکهیمن دور کند..بدون ا

 کیگفتم،    یم  دیکردم...با  یبار چک م  کیساعت،  کیرا هر  

که تماما با اخم عکس    یچ  یعن یانتخاب کند..  ی گریعکس د

ها   ودشگرفت...خ  یم آ  زشی آم  طنت یش  ی لبخند  در   نه یرا 

  بود؟ دهید

من شب ها    ست،ی چقدر به نیلو اصرار کردم، حاال که برزو ن  هر

او م  اتاق  تا راحت رو  یرا در  تخت استراحت کند؛    ی خوابم 

م  رفتینپذ دلش  گفت  ا  یو  هم   نیخواهد  کنار  را  مدت 

 یرو   یرا نوبت  ماندهیمدت باق  نی ا  م،یقصد کرد  نی...بنابرامیباش

شب   کیعوض شود..  مانیجا  ان،یشب در م  کیو    میتخت بمان

 ی شاک   میتصم   نی شب او...مادر از ا  ک یبخوابم و    نیزم   ی من رو

اتاق    نکهیدانست..خصوصا ا  یبه مهمان م   یاحترام  یبود و ب

چنان با زبان چرب و    لوفرین  یبود...ول   یبرزو در مجاورمان خال
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باالجبار، د  را متقاعد ساخت که  ، مادر  به    یحرف  گرینَرمَش 

 د یخر  ی و برزو، برا  لوفریز جشن، به اتفاق ن..صبح رو اوردیزبان ن

رنگ    یدست کت و شلوار شکالت  کی..برزو  میبه بازار رفت  هیهد

پَراند، که شا  دیبابا خر  ی برا  بایز بخواهد پسرش را   دیو مزه 

هم داشت، که به بهانه   دنیقصد کراوات خر  ی داماد کند..حت

نم  نکهیا  ی  خوشش  هم   د،ی آ  یبابا  کردم...خودم  منصرفَش 

آمد..از    یکه به نظرم به او م  دم ید  ی نبات  راهنیپ  ک ی   شیبرا

گرفتم که اتفاقا جزو    ی ا  روزهی ف  حیتسب  کیطرف مامان هم  

  م،یبابا بود...هر چه با برزو تالش کرد  ی مورد عالقه    ی رنگ ها

بگ  لوفر ین  دیخر  ی جلو  مینتوانست دوست  میری را  کرد  ..اذعان 

 قی عق  ر انگشت  کی پدر خودش،    ی بابا و هم برا  ی دارد هم برا

تا ع  برگشت  یهم....وقت  نیبخرد؛درست دو  و    م،یبه خانه  من 

  لوفر یو ن  میشد  ی رنگ  ی ها  زیبرزو مشغول بستن بادکنک و آو

ک مادر،  کمک  ب  ک یبه  کرد..مراسممان  آماده   ه یشب  شتر یرا 

 یداشت؟ بازنشستگ   یمگر اشکال  یتولد بود، ول  ی ها  یمهمان
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از س  کی خانواده اش    ی بود...برا  نیریسال ش  یمرد هم بعد 

  ی بود، عرق خستگ  دهیکرده بود و حاال وقتَش رس   یجان فشان

هنوز پدرت زنده باشد   نکهی...امیی مدت را از صورتَش بِزُدا  نیا

مگر کم از متولد شدن    فتد،یاش پر اقتدار در خانه ب   هیو سا

  بود؟

 [24.06.21 06:37] 

 ۲۶۱_پارت#

 ،ی و شاد  ی از انرژ  یهفت عصر، با ورود بابا به خانه، بُمب  ساعت

مجددمان،  هم به وَجدَش   کیشد و تبر  یخال  شی سر و رو  ی رو

م پشت  را  کرد...او  اش  زده  بهت  هم،  و  شده   نیتزئ  زیآورد 

مُزَ  کی ک  ی رو  ییبای..نیلو به زمی کرد  ییراهنما با خامه   ن یَرا 

 ...کرده بودو نوشته بود

 .....مبارک پدر مهربان ت یبازنشستگ-
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کردم و از   یچشم بابا حس م ی اشک را در گوشه   ی ها حلقه

کرد،   یتشکر م  نقدریا   ،ی ساده ا  یمهمان  نی چن  ی برا  نکهیا

م امان  هد  یشرمنده  تک،  تقد  ه یساخت...تک  را    مَش یها 

 .به ما چشم دوخت یو او از بابت هر کدام، راض میکرد

  یاصرار برزو، به اتاق رفت تا کت و شلوار را تن بزند، وقت  به

از   ییشده بود که گو  پ یآمد، آنقدر خوش ت  رونیب ده سال 

 ...سِنَش کم شده بود

ن  ن یا  گهیبابا د- کن  لوفریانگشتر  و هم، دست  کامال    ،یخانم 

 ....یگل پسرترفتن واسه  ی خواستگار ی آماده 

 ...با خنده، چند ضربه به شانه اش زد  بابا

 ...دهیم ریش ی برو بچه...تو هنوز دهنت بو-

بود- با من  رو  م  یمن س  دی ببخش  ؟ی بچه  ها....اگه   ی سالمه 

 ....از وقتش هم گذشته د،یبدون دیخوا
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افتاده بود  یحرکاتش همگ  از  ی که صدا  ی جور  م،یبه خنده 

  لوفر یشد....بابا رو به سمت ن  ی قطع نم  ی خنده امان لحظه ا

 ...مخاطبش قرار داد  یکرد و با مهربان 

ا  نینبودم..هم  ی...راضی د یزحمت کش  ی لیدخترم خ-  نی که 

 ....بود یکاف  ،ی رو درست کرد  بای ز کیک

  ی فرق  چی...شما هم مثل پدر خودم، همیفه  ی آقا  د،یدار  اریاخت-

 ....دیندار

 ...لب زد و برزو دوباره لوده شد "  یزنده باش" بابا

بگ- بخور  کی و ک  میخوب بسم اهلل    ض ی ...انشاءاهلل که مرمیو 

 ...میش ینم

 ..با تحکم نامش را بر زبان آورد مادر

 .......برزو-

و با   دیخودش کش  ی را جلو  کی خدا خواسته کل ظرف ک  از

 ....بُرش را زد نیچاقو اول
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 ی بابا..بچه که زدن نداره....اصال تا آخرش و فقط خودم مباشه  -

 ....خورم

برزو   ی ها یبود! امشب فقط خنده و خوشمزگ  یشب خوب چه

س  یم  دهیشن سمت  باز  عمل    نایشد...فکرم  قولش  رفت...به 

پ  بود..نه  زنگ  یامیکرده  نه  م  نی....همیو  خواستم    یرا 

بود؟   ها کم  یخوش  نیا  ی همه    کنار،ی زی...پس چرا چگرید

از قلبم را تهران و همان شب آخر، کنار در، جا    یانگار بخش

مراقبَش   ا یرفت؟ خدا  یم  ر یبودم....نَکُند دوباره سراغ ام  ذاشتهگ

  ؟یهست

**** 

کردن   در درست  ساالد  مشغول  مادر،  کنار  و  آشپزخانه 

تنگ شده بود...از   مانیها  ی طور مادر دختر  نیا   ی بودم..دلم برا

آمد..هر    یطور فرز و چابُک به حساب م  نیاش هم، هم  یجوان

پلو خورشتش را   ی د؛فوریرس  یکه از راه م   ی مهمان سر زده ا

  داخت ان  یسفره م  ک یذاشت و در عرض چند ساعت،     یبار م
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خاله ها و عمه ها    یشگیپاتوق هم  نجایسَر تا آن سَر.....ا  نیاز ا

خودش رفت   ی که هر کس فقط با بچه هابود....مثل االن نبود  

سر و   رند،ی چند بار سراغمان را بگ  یاگر سال  ایکند،    یو آمد م

که    ی برسد به من و مرد سن و سال دار  شانیته تمام حرف ها

 ...شود  یم  دایتا دل بخواهد، پ   ،هر کدامشان  ی شوهر   ل یدر فام

 [24.06.21 06:37] 

 ۲۶۲_پارت#

  

که   یکرد..کس  یعمو بهادر با همه فرق م  ی قصه    ن،یب  نیا  در

 یحت   شهیو من هم  د یزحمت کش  اریدر رفتَنم به تهران، بس

تلفن م  ،یشده  را  تند   یاحوالَش  حرکات  هم  پرسم...امروز 

 یو نوجوان  یدور بچگ  ی آن روزها و سال ها  اد ی مرا به  مامان،

م  کیانداخت...با   دَم  برنج  دست    یدست،  با  و    گرَش،یدزد 

 ی هم ژله بستن  لوفر ین  ی سوپ در دست داشت...برا  ی مالقه  

را   ها  کاهو  بود..آن وقت من هنوز، خرد کردن  درست کرده 
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  ی راهرو انداخت، وقت  ی به انتها  یتمام نکرده بودم....مادر نگاه

کنارم    یراحت شد که نیلو هنوز، در اتاق است ، صندل  الشیخ

وُلوم    ن یکمتر  با  کرد،  یم  یکه سع  ییو با صدا  دیرا عقب کش

 ...باشد، زمزمه وار گفت

   جان؟ سویگم گ یم-

 ....طور که به جان کاهو ها و کلم افتاده بودم، لب زدم همان

 ....جانم-

چند روز، مِهرِش به    نی...واقعا تو اهیدختر خوب  یلیخ  لوفرین-

 ...دلم نشسته

حواسم،  جمع    ا یدهم،    ریی را تغ  تمیموقع  ی ذره ا  نکهیا  بدون

 ..منظورش باشد..سر تکان دادم

از    یکی....خودش گُله  نیطوره...مامانش هم ع  ن یواقعا که هم-

 ....بهتر یکی

 ...و ناراحت غر زد دیرا به شدت از دستم کش  چاقو
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 .....زنم یبذار کنار، دارم باهات حرف م نویا قهیدق  هیدختر -

ادامه    یچَشم شدم،  منتظر  و  کردم  نثارَش  خنده  با  همراه 

 ...دهد

م  یم- احساس  ن  یگم....من  واسه  برزو  دل   لوفر یکنم 

 .....دهی لرز

  ی نیب  ی رو  س،یه  ی لحظه جا خوردم...انگشتم را به نشانه    کی

 ...از راه برسد   لوفر یام گذاشتم و سرم را چرخاندم که مبادا ن

دو    نیا  ه؟یچه حرف  نیخه اهو....آ  هیشنوه    یمامان ترو خدا م-

...چهار روز اومده دینگ  نویاصال ا  گهیبا هم...د  رن ی تا کارد و پن

 .....کنه دایپ ی بد ت یخوام ذهن یما، نم ی خونه 

 ....بلند شد و هم زمان گفت ش یاز جا دلخور 

 ....شناسم..حاال تو باور نکن ی من مادرم..بچم و هم خوب م-
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ن  دهان که  کنم  منصَرفَش  تا  کردم  ببخش  ی لوفریباز    ی دیبا 

کوتاه وارد آشپزخانه شد..مجدد چاقو را به دست گرفتم و به 

 ....دمیلبخند پاش  شیرو

  نه؟ ای ی چطور بود؟ سالم ما رو رسوند   سی خاله فرنگ-

انگار حساب  ی برا  ی کمک کنار دستم نشست...صحبت کردن 

 ....سر حالَش آورده بود

جون   حانهیسالم شما و ر  مونیمتقابال، پر و پ  شونمی..ابللللله...-

 ....و رسوندن

 ....دیرس یپشت به ما داشت و هنوز ناراحت به نظر م  مادر

 ....سالمت باشَن-

نفر  ناهار سه  صرف   لوفر ین  ی ها  فی تعر  انیم  ،ی را  افجه  از 

با ذوق همه چمیکرد تعر  ز ی ..آنقدر    ی کرد، که حت  یم  ف یرا 

من و طوبا را هم   انیمن هم نشد و جر  ی متوجه اشارت ها

خاص مشکل  واقعا  کرد  فکر  و  شد  نگران    ش ی پ  یگفت.مادر 
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را   لوفرین  یحرف پشت سر هم قطار کردم تا سوت  یآمده...کل

 ط یرا راحت ساختم که طوبا در آن شرا  الَشی کنم..خ  برانج

فکر   یکه داشت..اصال متوجه کارَش نبود و به قول ی بد یروح

حاال آنقدر    یکند، ول  یکرد دارد از بچه اش محافظت م  یم

 .از دوستانم مبدل شده یکیخوب است که به 

 [25.06.21 06:55] 

 ۲۶۳_پارت#

ماندنمان،    ی ها  روز م  یکی  یکیمشهد  ع  یرد  در  و   ن یشد 

م  ار یبس  نکهیا دلتنگ  یخوش  سلول    انیم  یب ی غر  یگذشت، 

بر عکس شده بود..در شهر و   ا ی....کار دندیکش  ینفس م  میها

  ی تهران آلوده را داشت...برزو مرخص   ی بودم و دلم هوا  ارم ید

تمد را  نم  دی اش  و  بود  تا چه حد    ی کرده  مادر  دانم حدس 

بماند...گفت که   شتریداشت که حاضر شده بود، با ماب  صحت

مدت را جبران   نی به همکارش سپرده که به محض بازگشت، ا

ب چقدر  کرد....هر  و    یم  شتر ی خواهد  حاالت  انگار  گذشت، 
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  ی رفت و م  یشد..مادر م  ینمودار م  شتر ی اثرَش، در چهره ام ب

 ....کرد یم چمی آمد، نگران سوال پ

شاد بودن رو    ی .....چرا فقط ادا؟یستیسابق ن  ی سویچرا تو گ-

 یگن؟......مصنوع  یم  ی ا  گهید   زی چشمات چ  یول  ی اریدر م

 شده دختر؟  یفهمم؟.....چ  یمن نم یکن یفکر م ،ی خند یم

کرد و حواسَش را از    یموضوع را عوض م  لوفر،یبود که ن  خوب

آورد،    یدلم را در نم  ی ساخت..و گرنه تا تَه و تو  یمن پرت م

آدم االن  که  نبود....منم  کن  ترد  یول  از  پر  و   دیبودم، 

مقابلم ظاهر   ،ییهو  ه یکنارم نبود و    نکهیدانم ا  یندانستن....نم

چند روز، همه جا    نیدر ا  یبد؟ از طرف  ایبود    شد؛خوب  ینم

..حت  یاحساسَش م ، بو  یکردم  عطرَش در   ی صبح در حرم 

  د یپشت سرم نبود..شا  ی....سَر که برگرداندم کسدیچی مشامم پ

م  ی االتیخ حِسَش  جا،  همه  که  ب  یشدم  از   شتریکنم...اما 

دوانده و از مغزم سبز شده...قبل   شهی، در دل و قلبم ر  شهیهم

 یسراغ گوش  یچرخد....گاه  یم   نایسدر سَرم، نام    یاز هر آالرم



1056 

 

کِشم....انگار   یشده اش، دست م رهینام ذخ ی روم و رو  یام م

روانم رژه    ی چند وقت قبل با اسم مزاحم رو  نی نه انگار که هم

از وجودم شده    ی تکه ا  ،ییگو  یرفت...حاال هم هست ول  یم

عذاب   یگذاشتم...گاه  شیغافل از خودم راندَمَش و تنهاکه نا

  ی تماس م  ی جود که دستم برا  یخر خره ام را م  انوجدان چن

کنم ..امان   انیخواهم خودم و قلبم را از عشقش عر  یرود و م

توانم رامَش    ینم   گریکرده و د  انیدل سرکش که عص   نیاز ا

دلدار  شبید   نیکنم....هم به  کنارم  نیلو  صبح،   ی تا 

را زُدود و تالش کرد، راه منطق را نشانم   مینشست...اشکم ها

و    رمیتماس بگ  نایدهد...وسوسه شده بودم همان لحظه با س 

باز هم عنان دل را در دست گرفتم   ی کنم؛ ول  هی راز دلم را واگو

  ی کردم؛ حد اقل تا برگشتن به تهران امان م   یصبر م  دی..با

ده روزه، او را هم سر    مدت  نیا  دیدادم به خودم و خودش....شا

  ی برا   گریکه د  م آورد..هنوز هم منتظر آن لحظه بود  یعقل م

ا  شیَ دایپ   شهیهم با جوانه زدن  فکر، تمام   نینشود..هر چند 
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دست خودم نبود..مار   یرفت، ول  یم  لیام تحل  یجسمان  ی قُوا

هم  ی ا  دهیگز که  ر  شه یبودم  سف  اه یس   سمانیاز    ی م  د یو 

کنم   دای پ  تیخواستم نسبت به او احساس مالک  ی...نمدیترس

حس، خواه   نی، ا  کردم   یسابقَش را که دوره م  ی ها  ام یپ   یول

دو روز گذشته، مرا   یو دلتنگ  ی ر ی گرفت...دلگ  ی ناخواه شکل م

..قبالها ز بگذرانم  تا صبح در حرم  را  امشب    اد یمصمم کرد، 

پشت  و    مایبعد از ازدواج با ن  ی کار داشتم ، ول  نیعادت به ا

عذر خواستم    لوفریبندَش رفتن به تهران، از سَرم افتاده بود..از ن

نپذ  بامش  کیکه   بماند، که  تنها    ی و گفت دلش م  رفتیرا 

 امد،یاتفاق را تجربه کند..آنقدر مصمم بود که دلم ن  نیخواهد ا

باب الجواد    ی مانعَش شوم...برزو ساعت ده شب، ما را روبه رو

، تماس   میت، هر وقت خسته شدخواس  دیکرد و با تاک  ادهیپ

ب  رم یبگ دنبالمان  هادیایتا  ک  مانی....چادر  از   رون ی ب  فی را 

 ....میو بر سر انداخت  میدیکش

 [25.06.21 06:55] 
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 ۲۶۴_پارت#

 مت ی شب و غن هی نیا ،یگفت یبه داداشت م  یگم کاشک یم-

 ....خودتون بخوابه ی بدونه و بره خونه 

اندک  سرم به س  نییپا  یرا  و دست  آقا سالم    نهیانداختم  به 

 ...دادم

  چطور مگه؟-

مدت  پَر را محکمتر گرفت،  احت  یم  یچادرش  با  که    اط یشد 

 ....زد یحرف م

شد، نتونست به خاطر من   تیاذ   یلیچند شب خ  نیآخه تو ا-

 ....کم عذاب وجدان دارم  هیشب و خونه بمونه.. هی

سرد    نقدری...هوا چرا امشب امیبگذر   ی کردم تا از در ورود  صبر

  بود؟
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دوستش    ی ..اون عادت داره خونه  زمی خودت و ناراحت نکن عز-

اون  تو  از بس که،  براش،  تره  اتاق خودشم راحت  بخوابه...از 

 ....اونجا مونده  شیزندگ یمدت بحران

ها  سرعت نم  شی قدم  کرد،  کم  من،   یرا  چون  هم  او  دانم 

بود    ل یقند  شی پاها نم  ی گرید  ی قصه    ایبسته  و من    ی بود 

 ...دیدانستم...محتاطانه تر پرس

م  یعنی- ها  ،یکن  یفکر  حم   ی صحبت  اثر    ی دی دکتر  روش 

رو فراموش    دایبود اسمش، آهان ش  یگذاشته و اون دختره، چ

  کرده؟

ب  زیرا ر   میها  چشم او که نوک  از شدت   ین یکردم و به  اش 

لبخند من    یسرما سرخ شده بود، نگاه دوختم....به نظرم حت

 ...زده بود  خیهم 

 ...نیلو یپرس یم بیو غر  ب یعج ی امشب سوال ها-

 ....کنجکاو  بودم ی طور  نینه...هم-
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نکند حدس مادر درست بوده باشد، سر در گُمم   نکه،یا  فکر

 ....کوتاه بدهم حیتوض کی دمیکرد و الزم د

بهش   یلیبگم، برزو از اولش هم، خ  دیبا  ی اگه نظر منو بخوا-

نداشت..شا ول  یکم  دیعالقه  بود  داشتن    شتر یب  ،یدوست 

 اره یهاش کم ب  ی خواه  ادهیداد در برابر ز  یغرورش اجازه نم

مطمئنم  ی..ول حت  االن  هاست  نم  یمدت  هم  فکر   یبهش 

  ه یکه    میکن  یم   ال یخودمون ، خ  شی وقت ها پ  یکنه....بعض

  م،ینی ب  یم  میبش   قیاگه به خودمون دق  یول  میو دوست دار   رنف

 می ن یب یم میکه ما دار ی....اونتی سَرابه تا واقع  شتر یعالقمون ب

تا آسمونه...ما فقط   نیتفاوت از زم    شه،یقیکه خود حق  یتا اون

 ....می دچار اوهام شد

وجود، من چشم   ن ینگفت..با ا  ی زی چ  گریرا تکان داد و د  سرش

هوا،   ی از اندازه    ش یب  ی خواندم...سرما  یپر از سؤالش را م  ی ها

بار  تاینها به  ...برا  دنیمنجر  خ   ی ریجلوگ   ی باران شد    س یاز 

ها قدم  برداشت  مانیشدن،  تر  تند  فور   م یرا  حرم    ی و  داخل 



1061 

 

 دم،ید  ی را تا خال  حیضر  ی مکان روبه رو  نیتر  ی ...گوشه امیرفت

نشستن انتخاب کردم...نیلو رد نگاهم را گرفت و هم قدَمم   ی برا

  ی   رهیفقط خ  ی و گاه  مینماز گذاشت  م،ینامه خواند  ارتیشد..ز

سکوت    یو گاه  میزد  یحرف م  گریبا هم د  یگاه  م،یشد  حیضر

 ....تر بود ایگو ،ی از هر گفته ا نمانیب

 [26.06.21 06:58] 

 ۲۶۵_پارت#

ب  حدود صبح،  گوش  ار یاخت  یچهار  سمت  به  ام   یدستم 

بوده باشم...نت را وصل   یخاص  امی منتظر پ  نکهیرفت..بدون ا

کم و  جد  کی  ای...رودمیچرخ  یکردم  و    دی عکس  از خودش 

ز و  بود  گذاشته  ن  رشی محسن  بود...نشان  نشانده   رلوفیقلب 

ز دو  هر  و  شوخ  میگذاشت  ام یپ   رَشیدادم  با    تش یاذ  یو 

هممیکرد به    نی ...در  س  کیحال،  نام  صفحه   ی باال  نای باره 

 ی ضربان قلبم باال رفت، که گمان م  ی حک شد..جور  شم،ینما

چادر    ری قلبم را ز  ی کردم، االن است که همه، تکان خوردن ها
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  دن یبود؟ دستم شروع به لرز  داریساعت ب  نی..چطور تا انندیبب

 دی کش  ربه خُوردَم داد و خودش را کنا   "یآروم باش"کرد...نیلو  

 ...را باز کنم امیتا راحت پ

  ،ی اش کرد  یکه اهل  ی زینسبت به چ  ،ی روبا گفت: تو تا زنده ا-

 .......!یمسئول

داد...م  جمله تکانم  ا  یاش  پر   یکیقسمت،    نیدانستم  از 

 ی کتاب شازده کوچولو هست و معن  ی قسمت ها  نیطرفدار تر

  ده یداد..فهم  امی که دوباره پ   دینکش   هیاش را از بَر بودم....به ثان

 .....دارمیبود که منم ب

خودم....منو ببخش که رو قول و قرارم با تو   ی سویسالم به گ-

صاحبَم، بدجور هوات و کرده بود و حرف به   ی نموندم...دل ب

گذروندم و مثل   یروز و به سخت  شیش  نیرفت...ا  یاش نم  کله

کِشم تا روز دهم برسه...من از    یکنار تختم عالمت م  ا،یزندان

لعنت  نیا م  ی شهر  رو  تو  االن   یفقط  و هم  اون  خواستم که 

خودت    یجمله ام رو به خاطر بسپار....تو من و اهل  یندارم...ول
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 میدی ، کش  کمیتار  ی ایو از دن  ی ....به من جون داد سوی گ  ی کرد

  ی نی ...نکنه اونجا به دعا بشی....پس در برابر من مسئولرونیب

 ی از سرنوشتت حذف شدن  گهیکه من د  ،یکه من و فراموش کن

 .....ستمین

گر  از ب  ه،یزور  رو   یسَرم  در     لوفرین  ی شانه    ی رمق  افتاد؛ 

شده   نکهی...ادیی پا  یرا م  حشی چشمم امام رضا و ضر  کهی حال

نفر، چقدر خوب بود؟ حکمت   کیسالمت راه    نی بودم تضم

  م ی توانست باشد که قدم ها  یساعت، چه م  نیدادَنش در ا   امیپ

  کرد؟ یرا سست م

 ....پاشو قربونت برم، اذان و گفتن-

 یالک  ی زیچ  چی ه  نجایا  نیقیداشتم...به    ی از نماز حال بهتر  بعد

که،   یمن  ی بود برا  هنشانکی  ام،یپ  نیا  دیافتاد...شا  یاتفاق نم

پ  زیدوباره به همه چ داد و گفت،   امیشک کرده بودم....برزو 

دنبالمان م ادیآ  یساعت هفت  را    نی..در  فاصله، چند صحن 

متفرقه، حالم را    ردن کرد با صحبت ک  یو نیلو سع  میقدم زد
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  ی را م  شیصدا  دنی دلم زنگ زدن و شن  میدهد...اگر بگو  ر ییتغ

بعد از ارسال   دی شا  نکهیا  ال یبا خ  یخواست، دروغ نگفتم ..ول

کنم...برزو راس ساعت،    دارشیب   امدیدلم ن  ده،یخواب   شیها  امیپ

به    ی..وقتدیصبحانه، کله پاچه خر  ی سوارمان کرد و سر راه برا

ن بادَش   لوفریاو گفتم  نزده،  تا حاال لب  و  ندارد  اصال دوست 

  ه ی ته  میهل  شیشود و برا  ادهیپ   گریو مجبور شد بار د  دیخواب

 .....کند

 [26.06.21 06:58] 

 ۲۶۶_پارت#

تا حدود چهار عصر خوابمان    ی صبحانه، از شدت خستگ  بعد

  ی سرتا سر از برف، جلو  اط یح  ک ی  م،یشد  دار یکه ب   یبرد و زمان

ا  مانیرو که  کرد..نگو  علم  اندازه    شیب  ی سرما  نیقد   ی از 

باز  لی دل   یب  شب،ید برف  تدارک  آسمان  و    ی م  ی نبوده 

  نست برزو، نتوا  ی...هوا چنان پر برف و بوران بود که حتدهید

  ش ی رود و استثنائا خانه ماند.....به خاطر خواب ب  رونی شب را ب
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از شب از    یو تا پاس  میبعد از ظهر، سر حال بود  ی از اندازه  

نخورد  ونیزیتلو  ی جلو به  می جُم  مامان  و  بابا  خاطر  ..البته 

اتاق خودشان رفتند؛ ول   یعذر خواه  ،یخستگ  یکردند و به 

شده، کنارمان نشست   ابخو  یاو هم ب   نکهیا  ی برزو به بهانه  

باز هم با    یسر گرممان کرد...گاه   ش،یها  ی و با خوشمزه باز

نشستند،   یبه بحث م  یانداختند و سر مسائل جزئ  ینیلو کل م

مواقع برزو کوتاه   ترشیشد و ب  یامر به خنده ختم م   تینها  یول

  ی کرد ، کس  یتصورش هم نم  ی حت  یآمد...فکر کنم زمان  یم

صراحت با او برخورد کند...از سر شب ،   اب  نقدریشود و ا  دایپ

اش چند بار زنگ خورد و او با   یمتوجه شده بودم که گوش

  ی به دلشوره افتاده بود..دلم م  خود یاخم ، رد تماس داد..دلم ب

ول بپرسم  پشت خط  از طرف  را   قتای حق  یخواست  جرعتَش 

مرموز م  ی نداشتم...حس  خ  یوادارم  کنم   الیکرد، 

 ....ناستیس
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  مه ین  دیکرد..خورش  یم  ی دلبر  ی گریفردا، آسمان جور د  صبح

انباشته   ی جان زمستان ، از همان باال چنان ، بر حجمِ برف ها

  ی اقوت یاش ،    هی هر ال  انیم  ،ی کرد  ی گمان م  که  دیتاب  یشده، م

کننده    رهیو خ  بایپنهان است ؛ از بس که تاللوءَش ز  ی زمرد  ای

مشغول شانه   لوفری..نمیشده بود  داریشد که ب  ی م  یبود...ساعت

از عکس  ش یکردن موها و داشت  از   شبیکه پدرش د  یبود 

برا  یکشت  ی رو م  شی،  حرف  بود،  به   یفرستاده  زد..گوشم 

بود و در حال جمع کردن تخت بودم که چند تقه به   لوفرین

 ...زد  میدر اتاق خورد و برزو صدا

  د؟یداریب سو،یگ-

رو   لوفرین را  شالش  شتاب،  بفرما   ی با  من  و  انداخت  سرش 

بود و سَرش را    دا یتنه اش پ  می ..تنها نامدیزدم...کامل داخل ن

حد محجوب بود و خبر نداشتم؟   نیآورد...تا ا  یباال نم  ادیهم ز

م هم  یدلم  ب  نی خواست  گردَنش  دور  دست  و   ندازمی االن، 

 .....به قربان صدقه رفتَنَش نمیبنش
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م- پارک خورش  یدوستام  خ   دی گن، سمت  نماز،  بلوار   یل یو 

م و جون  باز  دهیبرف جمع شده  اگه دوست  ی واسه  ....گفتم 

 ....ببرمتون د،یدار

 ی جا  گریمانش، نور باران شد..دسمت نیلو افتاد که چش  نگاهم

 ...نبود  یبحث چیه

 .....میحاضر گهیساعت د  میتا ن-

موافقت ما را کسب کرده، با گفتن   نکهی هم خوشحال از ا برزو 

سبد    ک یاتاق را ترک گفت....مادر    "دیپس لباس گرم بپوش"

چا  کیو    یخوردن کل  ی فالسک  و  ساخت   یهمراهمان 

  ن یی باال و پا  ادی و ز  میکه مراقب خودمان باشسفارشات الزم  

 ی مدرسه م  یکرد، ما را راه  یم   الی ...به نظرم هنوز خمینپَر

ا که  بود...هم  ی طور  نیکند  ها  شهینگران  روز  و    یباران  ی از 

دلواپس سرما خوردنمان   ایآمد...  یبر عکس ما بَدَش م  یبرف

ت...راست گفته اند که  خوردنمان را داش  زیل  ی دلشوره    ایبود،  

 ایشود و با از دن  یزن با مادر شدنش شروع م  کی  ی ها  ینگران
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اتمام نم به  به خاطر عکس   بارسد...طو  یرفتنش هم،   فقط 

شد؟   یفرزندَش به من حمله کرد، اگر خودش را داشت،  چه م

 ......!کِشاند  یزن را نم کی تا کجا که  با،ی ز ی  زهیغر نیا

 [27.06.21 06:53] 

 ۲۶۷_پارت#

 ی حرکت م یها به آهستگ نیپوش بود و ماش  دیشهر سف کل

ا از  هم  مستثن  نیکردند...برزو  ا  یامر  وجود   نکهینبود..با 

کرد    یم  تیهدا  یداشت، برف ها را به سمت خروج  ی راهدار

  ی شد...وقت  ینم  سریها م  ی زود  نیبُرد و به ا  یزمان م  یکل  یول

..کاله    رفتدر برف فرو    میتا ساق پاها  م،یشد  ادهی پ  نیاز ماش

دهان و    ی سرم انداختم و شال گردن را، جلو  ی کاپشنم را رو

ک  ینیب ا  پیام  ها  نیپوت  نکهیکردم..با  انگشت  از    میداشتم، 

دستکش پوشم    ِیکرد و سِر شده بود..دست ها  یسرما گز گز م

 ض یخوام مر  ینم"گذاشتم و با خودم زمزمه کردم،  بمی را در ج

 "..و داغون به تهران برگردم 
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 ...ها مویاسک نیشده ع افتیق سو،یگ ی وا-

ن  به خندان  جواب   لوفریصورت  خودش  مثل  و  کردم  نگاه 

 ...دادم

 ....ی خانم، که چقدر خنده دار شد ی دیپس خودت و ند-

از ما نداشت، جلو آمد و با    یاش دست کم   افهیهم که ق  برزو 

 ..ادامه داد یلحن لوس

بذار- و  دعواتون  برفا..بب  دیخانما  وسط  چقدر   نمیاونجا 

  ها؟ دیزن  یم گرویهمد

 .و ابرو باال انداختم   دمیکوب شی به بازو یمُشت

 ....میفقط تو رو بزن میگرفت میما تصم-

توانست خودش را کنترل    یخنده اش گرفته بود و نم  لوفرین

لَبَش را   ی به هر دومان نگاه کرد و گوشه    یبرزو چپ چپکند.

 ...باال داد 
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باش- نداشته  ک  دیانتظار  ها...هر   مون یپش  یبهتون رحم کنم 

 ....االن اعالم کنه  نیشده، هم

برزو، به سمت دامنه   ی خواندن ها ی کل کل و کُر یاز کل بعد

رفت   ی  زمیکوه  باز  ی برا   ی ادی..تعداد  که    ی برف  بودند  آمده 

 غیج  ی به جوان تر ها اختصاص داشت.صدا  شترَش،یب  تیجمع

 یهمه جا را فرا گرفته بود و ما را هم سر ذوق م  جان،یو ه

بود،   نجایا  هم  نای کاش س"از دلم سر بر آوَرد  ییآورد...باز ندا

که با برزو،   ی، خصوصا وقت"گذشت  یخوش م  نا یقیکنارش  

م  یافتادند..مطمئنا کل  یهم م  شیپ کرد که   یهم سفارش 

وقت همان  باشم..مثل  خودم  کل  یمراقب  از    رون یب   کینیکه 

قدم بردارم ..مثل همان    اط یبرف ها با احت  ی و گفت،رو   میزد

سرما    نکهیو با ا  میرفت  یلواسان  مارستانیکه با هم به ب  ی روز

ول  ی د یشد  یخوردگ من    یداشت،  به  باالجبار  را  چترَش 

 .........آخداگهی خبر بودم..شا ی که از دلش ب ی مان روز..هداد 
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شروع شده   ی باز  دمیکه به کمرم خورد، فهم  یاول  ی ضربه    با

خواهد    ی دو نفر ، برف  نیو اگر نَجُنبَم، تمام لباسم از دست ا

بزرگ درست کردم و به   ی گلوله    کیشد..خم شدم و من هم  

خال انداختم..جا  برزو  نشانه    یسمت  به  را  دستش  و    ی داد 

 میگر،  امانَش ندادیاشاره کردم و د  لوفریباال بُرد...به ن  ی روزیپ

م  زی ر  کیو   پرتاب  سمتَش  از    ی...نممیکرد  یبه  دانست 

صورتَش هم در امان نبود...آن   یدستمان به کجا فرار کند..حت

بدو کرده   بدو  د  میبودقدر  معن  گریکه   ی سرما در وجودمان 

ا ضربه  با  ناگاه  نم  ی نداشت..به  رو  یکه  کجا،  از  سر    ی دانم 

شد...با برزو   نی و او پخش زم   دقطع ش  ی فرود آمد، باز  لوفرین

 ...مید یبه سمتَش دو

  حالت خوبه؟ ؟ی شد یچ لوین-

باز شد    یگمانم ضربه اش محکم بود که چشمانَش به سخت  به

  ی که نم  ی به سمت پسر  ،یکرد..برزو عصبان  یکوچک   ی و ناله  

 کیبُرد..  ورُشیکار را کرده بود،    نیعمد ا  ریغ  ایدانم به عمد  
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همه    دادَش،یداد و ب  ی اش را گرفته و صدا  قهیکه    دمی لحظه د

را رها کنم و از    وتوانستم نیل  ی...نمدهیرا به سمت خودش کش

از آن دعوا بر استرسم م  یطرف افزود..چند مرد   ی هم، ترس 

 ی ..با خشمختیکردند و آن پسر از معرکه گر   شانیباالخره جدا

 لوفر یاز توقع و انتظار من، دوباره کنارمان زانو زد و رو به ن  شیب

 ...د یپرس

  کنه؟ یدرد نم تیی جا ؟ی بهتر-

کرد که نکند برادرم    ی اش، مرا فکر  مانهینگران و لحن صم  نگاه

  !واقعا عاشق شده باشد

 ..میگرم بخور ز یچ هی ن،یتو ماش میبر دیپاش-

 [27.06.21 06:53] 

 ۲۶۸_پارت#

سر    یرا گرفتم تا راحت بلند شود..به نظرم کم  لوفرین  دست

ترسانده   یدفعه اتفاق افتادنَش، کم  کیداشت و شوک    جهیگ



1073 

 

هر سه امان،   ی ..برزو برامیعقب نشست  یبودَش...با هم صندل

با    ختیر  یوانیل  ی چا ش  کی و  تعارفمان    ینیر ی عدد 

پَر آن را سمت    کی کرد...خودش پرتقال هم پوست گرفت و  

 ینیلو از خوردن امتناع کرد، با خشم  یگرفت ..اما وقت  لوفرین

 ...کنترل شده غر زد

  نی..رنگت شده عگهیگه بخور، گوش کن د  یبزرگترت م  یوقت-

 ....گچ

 ی لب ممنون  ریسمتم انداخت و ز  ی نگاه معنادار  لوفرین  طفلک

او شن نفهم  دمیاز  رفتارش    دمیکه  نظرم  بود...به  بابت  از چه 

..برزو هم که شده بود، استاد  دی رس  یهول و دستپاچه به نظر م

زدم و   یسبد مامان چرخ  انی...مبیو غر بیرفتار و لحن عج 

 ....جو را عوض کنم ، گفتم نکهیا ی برا

  نم ی..امیدرست کن  یآدم برف  میروزمون بد تموم بشه..بر  مینذار-

 ....جیهو
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بردارد...فالسک را    شیها  ینبود انگار برزو دست از نگران  قرار

 ...در صندوق عقب جا داد و زمزمه وار گفت

 ...می..بهتره برگردستیحالش خوب ن لوفرین ینیب یمگه نم-

خانم،   لوفریو ن  ی ریخانم ام  یباز ماند..از ک   رتیاز ح   دهانمان

انداخت و    نییتنها شده بود؟ نیلو سَرش را پا   لوفریبه ن  لیتبد

 ....دیدستم را کش  یهول هولک

 ...ندارم  ینه..نه..من خوبم مشکل-

 ..دی لرز  شیرا سمت او دوخت و تن صدا نگاهش

  ؟یمطمئن-

..از برزو رو گرفت و  دمیو دستپاچه شُدَنش را به وضوح د  جیگ

 .د یبدهد، من را دنبال خودش کش یجواب نکهیبدون ا

 ....گهید میبر ایب-

کرد  هر  شروع  ته   م یکدام  گلوله    ی   هی به  عدد    ی برف  ی سه 

شد..چند بار   یامان را شامل م  یبزرگ، که بدن و سر آدم برف
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برزو، که حاال سر حال تر به نظر خراب شد تا باالخره به قول  

ازشان فاصله گرفتم و از   ی..کممیاسکِلِتش را ساخت  د،یرس  یم

 نا ی س  ی شروع به عکس گرفتن کردم..دلم برا  ،ییمناظر روبه رو

پَر کش   یب اگر جادی هوا  هم  م  ی ...او  آن  از  بدتر  بود،    یبرزو 

زوج    کیکرد..سَرم را به سمتشان چرخاندم..از دور واقعا انگار  

مرا   نیحاصل کرده بودم و ا  نانیبودند..حاال از حس برزو اطم 

که    ی حق انتخاب داشت و با گذشته ا  لوفریکرد..ن  یم  نیغمگ

  ی برا  دمیترس  یزد..م  یاو را پَس م  دیدانست، شا  یاز برزو م

غلتک افتاده بود و داشت جان   ی برادرم، تازه کارَش رو  گانهی

  نه یگرفت...االن وقت زخم خوردن تازه نبود..دست به س  یم

ا د  ستادمیا  ی گوشه  برف  دمیو  آدم  سر  را  کالهَش   ی برزو، 

راه    ی   مهیکه ن  د،یکش  رون یشالگردَنش را ب  لوفریگذاشت و ن

 ی و شال خودش را گردن آدَمَک کرد..هر دو تا  نذاشتبرزو  

تحت  کدام،    چیخواست ه  یبودند و دلم نم  زی عز  میآن ها برا
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دست به سمتشان   ی آزرده خاطر شوند...با اشاره    یهر عنوان

 ..صورتش جا دادند و با خنده گفتند ی را هم رو جیهورفتم .

 چطوره؟ -

با آدم  یهم زمان گفتنشان، مرا هم به خنده وا داشت..کل نیا

با گوش  میعکس گرفت  یبرف تماما  بود و قرار شد،    یکه  برزو 

بفرستد...خسته وداغون و گرسنه، حدود پنج عصر   مانیبعدا برا

رس خانه  پمی دیبه  بخور  شنهادی..مادر  غذا  اول  بعد   میداد،  و 

ن بود که دو حمام  یما ا  ی خانه    ی..خوبمیریدوش آب گرم بگ

در کار نبود، که البته ابتدا، سهم    یبابت معطل  نیداشت و از ا

  ی نم  ادمی.آنقدر خسته و گرسنه شده بودم که  من و نیلو شد.

غذا خوردم..هر چند ته    نقدریمثل امروز، ا  یبار، ک  نیآمد آخر

 یف یخف  یگفت، سرما خوردگ  یسوخت و احساسم م   یم  میگلو

 ....رو دارم  شیپ

 [28.06.21 06:43] 

 ۲۶۹_پارت#
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پدر و مادر را وابسته کرده بود   یمدت، حساب   نی بودن ا  یطوالن

 ی زی که گر  فیح   یکرد، ول  یسخت م  شانیو دل کندن را برا

ا را در شهر د  نیاز  نبود..ما هر دو، راهمان   دا ی پ  ی گریرفتن 

....مطابق میآورد  یتاب م  دیدور بودن را با  نی و ا  میکرده بود

  ر ی با رد کردنمان ز  با..مامان و بامیآمدن، صبح زود حرکت کرد

کردند..همان   یآب به پشت سرمان،ما را راه   ختنیقرآن و ر

کار خودش را    ش،ی دو روز پ  ی کردم، برف باز   یطور که فکر م

به ارمغان آورده بود..در    م یرا برا  ینی ب  زشی کرده و گلو درد و آبر

با دم نوش ها  نیا که دست به دست، مادر    ییدو روز مدام 

مداوا شده بودم و االن حالم بهتر نشان  ،کرد یدرست م  میبرا

 ی کرد و چشمانم م   یداد..هر چند سَرم به شدت درد م  یم

ول مقا  یسوخت،  ها  سهیقابل  روز  نبودم..اثرات    ی با  گذشته 

مشهد تا تهران را خواب باشم    ر یقرص ها باعث شد، اکثر مس 

رستوران   یصندل  ی رو  ،یاز موقع ناهار که به سخت  ریو به غ

ب  ، ز  ی   هیقنشستم  را  صندل  ریراه  و  بروم  دراز    یپتو  عقب 
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ورود رس   ی بکشم...اول  که  تهران  چشمانم   مید یاتوبان   ،

خودم را جا به جا کردم و صاف نشستم    یناخودآگاه باز شد.کم

 ....کرد ی..برزو ظاهرا داشت با تلفن صحبت م

چهل و   دیخوب تو جاده نتونستم جوابت و بدم...حدودا شا-

دق د  کیتا    قهیپنج  بب میبرس  گهیساعت   یچ   نمی....حاال 

 یبدم،اگه شد زنگ م  یتونم قول  ی....نمکهی....فعال که ترافشهیم

 ....زنم....خداحافظ

ک   دمینفهم م  نقدر یا  یبا  صحبت  سرد  و   ی خشک 

خودم گذاشتم ..دلم   ی هم نکردم و سوالم را برا  ی کرد..کنجکاو

برس  یم زودتر  فقط  ا..کمی خواست  از   دن،یهمه خواب  ن یمرم 

که   کوچه  اول  داشت....به  درد  گردنم،  و  بود  شده  خشک 

در، پارک   ی را شناختم که روبه رو  نایس  نیاز دور، ماش  میدیرس

..تپش قلبم باال رفت و نبضم به گمانم کند شد...آخر  ودشده ب

  ه یسوال در ذهن بق  نیموقع، چه وقت آمدن بود؟ ظاهرا ا  نیا

 ...چون برزو با خشم گفت د،یچرخ  یهم م
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  کنه؟ یچکار م نجایا نیا-

برزو نگه    نکهیلحنش شدت گرفت..به محض ا  نیبا ا  استرسم

پ و  هم    نایکه س  دم یچشم د  ی از گوشه    م،یشد  ادهیداشت 

رو  اده یپ دستم  آمد..ناخواسته  سمتمان  به  و  قلبم   ی شد 

ز م   ی ادینشست...سالمَش  در  چاه  ته  از  انگار  بود،   یآرام 

از حضور برزو شرم کند، نگاهم    نکهیدرنگ و بدون ا  یآمد...ب

 ...چشمانم شد ی  رهیو خ کرد

  ؟ی نکنه سرما خورد ه؟یا افهی چه ق نیا سو؟ی حالت خوبه گ-

کش  یدست گلگونم  صورت  صدا  دمیبه  با  م  ییو   یکه 

....چون نه  ای  دیدانم شن   یزمزمه کردم که نم  "یخوبم"دی لرز

 ...نگاهش را سمت برزو چرخاند نیبالفاصله، خشمگ

حال و روز    نیچرا به ا  ؟یازش مراقبت کن  یده روز نتونست -

  افتاده؟
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  ی بود، وقت   یشاک  نایکه از همان شب روستا رفتن، از س   برزو 

را شن ا  یاو هم عصبان  د،یلحن طلبکارش  و ضربه  نه   ی شد 

 ....اش زد نهیچندان محکم به س

ا   یتو چه ربط به  - که واسه من   ی داره اصال؟ مگه تو چکاره 

  ؟یکن ینُطق م

 [28.06.21 06:43] 

 ۲۷۰_پارت#

زده بود، که    رونیتنها ب   راهنیپ  کیسرد، فقط با    ی هوا  ن یا  در

به   شی و لب ها  دهیهم،  تا شده بودند..رنگش پر  شیها  نیآست

ب  ی زیچ  یزد،ول  یم  ی کبود م  شتریکه  ،   ینگرانم  ساخت 

ها باند   ی انگشت  لفاف  در  مچ،   تا  که  بودند  راستَش  دست 

کاف   ی ضربه    نیبود....هم را    یبرزو،  تعادلش  تا  دست   از بود 

 نیا  دنیکند..داشتم با د  نیگاه ماش  هیبدهد و دستش را تک

شده بود؟ برزو هم   نگونهیافتادم ..چرا ا یحال و روزش پس م

 .د یدست بردار نبود و دوباره غر
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 گه ی د  سوی..دور و بر گ یشیم  یآفتاب  شتریگم ب  ینم   ی زی چ  یه-

  فهم شد؟ ریش  نا،ی س نمتینب

شد..اگر    نیو نا خودآگاه نقش زم  دندیلرز  شیکنم زانو ها   فکر

...آن قدر  دید  یم   ب یسَرش آس  نیقیسرعت عمل برزو نبود، به  

 لوفری..نامدین  رونی از حنجره ام ب  یی صدا  چیشوکه شدم که ه

آدرس   و  آمد  خودش  به  خ  کیزودتر  دو  که   ابانیدرمانگاه 

اتفاق   عیتند و سر  ز یهمه چ   نقدریتر بود را به برزو داد...ا  نییپا

حال   یبرزو او را ب  یوقت  ی..ولدم یفهم  یافتاد که حالم را نم

حال  یصندل  ی رو با  و  آمدم  خودم  به  تازه  گذاشت،    ی جلو 

 ی تشر برزو را در پ  ی ام بلند شد که فور  هیگر  ی منقلب، صدا

 ...داشت

  ؟ی ریگ یآبغوره م ی دار یتو چته؟ واسه چ-

تا موجبات   ی صدا ام را در گلو خفه کردم  هنوز اوج نگرفته 

ن  ی عصبان  شتریب فراهم  را  درمانگاه،  اورمیکردَنش  ....نگهبان 

از    یکیبه    عیآورد و سر  لچر یو  ک ی  د،یحال و روزَش را که د
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شب    فتیو دکتر ش   میبود  رونی اتاق ها منتقلَش کرد...هر سه ب

داد و   یم  نمیتسک   اه،خواهرانه با نگ  لوفریسَرش بود..ن  ی باال

همه   برزو،  ترس  از  م  ی من  زار  جز    یوجودم  زد 

کاپشن کرده   بی چشمانم....خودش هم کالفه، دستش را در ج

کرد..زمان   یبود و هزار بار ، سالن نه چندان بزرگ آنجا را متر م

حق به جانب،    ی ا  افهیآمد و با ق  رونیشد تا دکتر ب  یط  ی ادیز

 .....دیتوپ نوشت، ی همان طور که نسخه اش را م

افتن که    یحال و وضع نم  نی تو روستا هم مَردُم به ا  گهید-

..  ضیمر  نیا افتاده  دادش    یکس  یعنیشما  به  زودتر  نبوده 

 برسه؟

 ...دمی و شتاب زده پرس تند

  شده دکتر؟ یمگه چ-

 ی نبود که از چشمم دور بماند ول  ی زیبرزو، چ   ی غره    چشم

  کرد؟ یکندم ..چرا درکم نم یجان م ،ی داشتم از نگران
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رسه، تب    یفشار و قند خون....هر چند به نظر م  دیافت شد-

شد حرارت  ناش   دیو   ، عصب  ک یاز    یبدنش  بوده   یشوک 

ن بود  ممک  د،یکش   یطول م  گهیباشه...اگه فقط چند ساعت د

ول شده  کنترل  بره....فعال  کما  با   یبه  هم  صبر   دیباز  فردا  تا 

 ....کرد

 ..نسخه را دست برزو داد  ی  برگه

امشب، تو سِرمُش    نیتا هم   دی کن   هیدارو ها رو براش ته  نیا-

 ....بشه ق یتزر

نشانه    برزو به  را  دور    ی سرش  ما  از  و  داد  تکان  موافقت 

اتاقش    ی که روبه رو  یرنگ  یآب   یکیپالست  یصندل   ی شد...رو

  ل یاز نبودن برزو بود، س  یبود، وا رفتم و بدون واهمه که ناش

شد،   یکامل م  هوشیمن اگر ب  ی شد..خدا  ی جار   میاشک ها

کرد...زبانم را    یفکرَش هم داغونم م  یکردم؟ حت  یمن چه م

 ...خت ی ر میخون در گلو ی  دندان گرفتم که مزه
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ا  سویگ- برم نکن  به    نیقربونت  و....حاال که خدارو شکر  کار 

  شش؟یپ ی بر ی خوا یگذشته..م ریخ

 ی ام گذاشتم و با همان صدا  دهیلرز  ی زانو ها  ی را رو  آرنجم

 ...دمی گرفته شده، نال 

 ...بشه ی تر ی که هست، جر ینیخوام برزو از ا ینم-

 ....را گرفت و بلندم کرد میبازو

م  یم- رو  تو  اونم  االن،  ب  یدونم  معلومه  که    یخواد...تو هم 

 ........پس برو..داداشت با منیتابِش

 [29.06.21 06:40] 

 ۲۷۱_پارت#

ام    ه یسَرش رفتم، چنان گر  ی پا به اتاق گذاشتم و باال   یوقت

شدت گرفت که دو دستم را محکم به دهانم چسباندم تا صدا  

هم   ی رو  شیآرام ، پلک ها  ی بچه    کینکند...مثل    دارَشیب

  ی لی...خنَمشیتوانستم بب  یتر م  قیافتاده بودند...حاال بهتر و دق
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باشگاه رفته اش،    ی ده  یاز آن بدن ورز  گریالغر تر شده بود و د

نم  ی زیچ ها  یبه چشم  تَرک   دیچنان سف  شیخورد...لب  و 

  ری آب و علف اس  یب  ابانیتَرک شده بودند که انگار سال ها در ب

ا  ی زیچ  تَش یبوده...وضع م  ن یکه  تصورم    د،ی گنج  یمدت در 

 ....نبود

  سو؟یگ-

را پاک کردم و به    میکشاند..اشک ها  رونیبرزو مرا به ب  تحکم

 ....پر از ابهت و خشمَش چشم دوختم  ی چهره 

خونه...از اولش هم اومدن شماها   دیبرگرد  رم،یگ  یآژانس م  هی-

 ...نداشت  یضرورت

 .....آخه داداش -

 ...چشم ناباورم تکان داد ی را جلو   دستش

ب- و    ،یافت  یچَشم و راه م  یگ  یاالن م  نیآخه....هم  یآخه 

 ....رفتارم آروم بمونه دمیگرنه قول نم
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 ....دی حرفَش آمد و خودش را جلو کش  انیم لوفرین

ا-  یحت  ،ینیب  یمگه نم  ؟ی خودخواه و لجباز  نقدریچرا شما 

گ  نایس به خاطر  ا  سویهم  افتاده...ا  نیبه  روز  و  که   نمیحال 

خودت   ،یکن  یهمه تالشت و م   ی احوال خواهرت...اونوقت دار

که آدم    ،یهست  یشما مدل خاصبه اون راه....باور کن    یو بزن

 .....بگه دیبا یمونه، چ یدر عَجَب م

و    ش ی ک  لوفریداد، باز از سمت ن یبرزو، نشان م  ی کالفه    پوف

دور   یتواند جوابش را بدهد....دست  یبار نم  نیا   یمات شده، ول

 ....رفت  رونیب یو شاک  دیگردَنَش کش

 .........منلوفرین-

 ...دیگذاشت و گونه ام را بوس میلب ها ی را رو  انگشتش 

تو   ی ....باشه....فقط برو پیشش...منم اگه جاسوی نگو گ  یچیه-

 ....دادم  یکار و انجام م نیهم نیقیبودم، به 

 ....خنده ادامه داد با
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 ن،یاز داخل ماش  دمیهم نباش...قول م  یآدم آهن  نینگران ا-

 ....خوره یتکون هم نم

بوس  گرید  بار را  با    دیمن  فاصله   کیو  من  از  چشمک، 

ن م  لوفریگرفت...اگر  چه  نداشتم،  اتاق   یرا  ....به  کردم؟ 

تر    کی گفت..گوشم را نزد  یم  ی زیبه گمانم چ  نایبرگشتم..س

 ی به حال  یگفتنَش، دلم را حال  سویگ  سو،یگ  ی آوردم...زمزمه  

حت تب،  و  درد  زور  از  را    باز توانست    ینم  ی کرد...چشمانَش 

ها کنار   میکند...اشک  آرام  و  کردم  پاک  دست  پشت  با  را 

 ...گوشَش گفتم

 ....جام...فقط استراحت کن نیآروم باش...من هم نایس-

 ....دی ....ببخشسویگ-

اش، از چه بابت است...خودش هم   یدانستم عذر خواه  ینم

گردَنَش    ی نگفت..پتو را تا رو  چی ه   گر یمجدد به خواب رفت و د

ده روز    نیگفت، تمام ا  یحال نزار و داغون م  نی...ادمیباال کش
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چ درست  ،نه  حساب  ی زیرا  و  درست  نه  و   ،یخورده 

بود  دهیخواب ضعف  ا   ای...احساس  تا  که  آس  نیرنج    ب ی حد 

قلبم   رَشیذپ در  وجدان  عذاب  تلخ  دوباره حس  بود؟  کرده 

شرا  راه  یطینشست..در  هم،  باز  من  فراموش   ی برا  یکه 

  ییچه بال  نیبود..ا  ی دور  ی غصه    ریاو اس  افتم،ی  یکردَنش م

  خودش ساخته بود؟ بیمدت، نص نیبود که در ا

 [29.06.21 06:40] 

 ۲۷۲_پارت#

دانم چگونه   یکه نم  ختمی کردم و اشک ر  الیفکر و خ   نقدریا

وقفه خوابم برد...صبح  ی تخت گذاشتم و ب ی لبه  ی سَرم را رو

آن چشمانم با هول باز   کی  نا،ی س  ی بود فکر کنم،  که با صدا

 ....شد

  ؟ی دیخواب نجایتو چرا ا زم،یعز سویگ-
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کرد..کم  ی آوا نوازش  را  روحم  را    ینگرانَش  متورمَم  گردن 

 یام را درست کردم...و ب  ختهیبه هم ر   ی مالش دادم و روسر

 ...دمیتوجه به سوالش، پرس

  ؟ ی درد ندار گهیبهتره؟ د حالت -

بند صورتش شد..چقدر آن   نیجان، آذ  یرمق و ب  یب  ی لبخند

 ....زد  یچشمانَش، در ذوق م ر ی ز اهیس ی گود

 .....تشنمه یلی خوبم، فقط خ-

گفتن  بلند با  و  م"شدم  بر  اتاق    "گردم  یاالن  در  سمت 

شکسته مانندَش، خشک    ی با آوا  ره،ی دستگ  ی رفتم..دستم رو 

 ...شد

 .....سویگ-

االن   یحکم آرامش را داشت، حت  م یبرا  شهیبَمَش، هم  ی صدا

هم   فیکه ضع از  م  شهیتر  به    ینشان  نگاهم  و  داد..برگشتم 

 ...د یچشمان تب دارَش رس
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تخت    ی که رو  یی نه فقط وقت ها  ؛ینگرانم باش  شهیهم  شهیم-

   افتم؟ یم

 یزدم...چه جواب  رونیب  یحرف  چی گرفتم و بدون ه  نییرا پا  سرم

جز   مقابلَش،  در  گونه    کیداشتم  وار  خجل   یب  ی حس 

ماش سمت  ن  نیقرار....ابتدا  و  خواب    لوفریرفتم..برزو  هنوز 

به ش  ی بودند..مجبور شدم، چند ضربه   بزنم..برزو    شهیکوتاه 

  شارپنجره را ف  دنیکش   نییپا  ی و دکمه    دیچشمانش را مال 

 ...داد

پتو  دارتیب  دیببخش- بدونم،  تو   ی ا  گهید  ی کردم...خواستم 

  هست؟ نیماش

سَر داد و با دست، به پشت    ی ا  ازه ینگاهم کند، خم  نکهیا  بدون

 ...سَرش اشاره کرد

 ....صندوق عقب-
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  ،یمسافرت  ی در جاده، چند پتو  شهیعادت خوبَش که هم   نیا

  گر ید  ی خورد..چون دو تا  یبه درد م  نجایهمراه داشت، چقدر ا

سر فرصت از دلَش    دیشده بود...با  لوفریهم، سهم خودش و ن

اش از من ادامه دار    یخواست ناراحت  یآوردم..دلم نم  ی در م

برگشتم..دکتر    اق به ات  وه،یو آبم  کیچند عدد ک   دیباشد....با خر

سف مرد  ظاهرا،  که  بود  شده  د  دیعوض  داشت    ،ی گریپوش 

 ....کرد  یاش م نهیمعا

  ؟یچ  جهی سر گ ؟ی سر درد ندار-

 ...داد یکلمه جواب م کیفقط  ش،ی جواب تمام سوال ها در

 .......ذره هی-

را هم، چند بار باز و بسته کرد و با چراغ   شی پلک ها  دکتر

 دی اش کش  یشانیپ   ی قوه، درونش را نگاه کرد..دستش را هم رو

ا  گفتن  با  خ  نکهیو  شده،  قطع  آسوده   المی تَبِت  را 
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نگاهساخت محتو  ی...سپس  به  اشاره  با  و  انداخت  من   ی به 

 ...درون دستم گفت کی پالست

 د ی..بادیدیخر  نیر یش  ی زایبراش چ  د،یکرد  یکار خوب  یلیخ-

تونه بره   یبشه..االن سِرُمش تا تموم شد، م  تی تونه تقو  یتا م

سر دردش ادامه دار شد، به   ایاگه احساس ضعف و    یخونه..ول

نکرده، افت   ییخدا  نکهیا  ی ..برا ره یاسکن بگ  یت  یس  هینظرم  

 ینزده باشه...ول  یبیمغز ، آس  ی ها  رگیفشارش، به مو  ییهو  هی

 ....تمومه شونیفعال کار ما با ا

 [30.06.21 06:42] 

 ۲۷۳_پارت#

 ش یرنگ و رو  یدکتر تشکر کردم و او ما را ترک گفت..نگاه ب  از

نگاهَش    میمستقدادم،  یم  حیداشت و من ترج  یرا از من بر نم

 ....گرفت یام م هینکنم و گرنه باز گر

  ؟ینیبش یتون یم-
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زدم و به    وهیرا درون آبم  ی..ند یباال کش  یرا به سخت  خودش

از رگه ها  ک،یهمراه ک   ی دستَش دادم..چشمان سرخَش، پر 

طور  دیسف سخت  کهیبود،   ی م  داریپد  شیها  یمشک  یبه 

ارزن به جا مانده   ک ی  ی اش هم تنها، اندازه    یشدند..از درشت 

 ...بود

 ...رو خودت بخور کهیت هی نیا سو،یگ-

و    کیک بود  کرده  نصف  گرفته   کیرا  مقابلم  را  قسمتَش 

سوخت،    یهنوز م  میگلو  نکهیجود ابود..دروغ چرا، من هم با و

تشکر کردم    یداشتم..با لبخند کوچک   ازین  نیری ش   زی چ  کیبه  

راحت تر باشد، پشت پنجره   نکهیا  ی و از دستش گرفتم و برا

ق مقابلم ی برزو، دق  نی...ماشستادمیا  رون یب  ی رو به محوطه    ی 

دستَش بود و فکر کنم    ی چا  ی کاغذ   وانیقرار داشت..دو عدد ل

ندمی هم د  یخوردن  کی پالست  کی ب  لوفر ی..پس  شده   داریهم 

 ....بود

 .....انیبه هم م-
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بود، ناباور به سمتش    ستادهیکنارم ا  قیکه دق  نایس  ی صدا  با

 .....دمیچرخ

 .....گم یو م لوفر یبرزو و ن-

افتاد..برزو هم   رونیرا از دستش گرفتم و باز نگاهم به ب  سرُم

 ....کرد یتعارف م کیداشت، ک

بودم    ی نفر  نیفکر کنم من آخر   ی گه..ول  یو م  ن یمادرمم، هم -

 ....دمیکه فهم

ا  به بر م   ی سخت بود..کاش رو  شیبرا  ستادنینظرم   یتخت 

 ی و با غم  دیداشت ..آب دهانش را بلع  جهیگشت..هنوز هم سرگ

 ....چشمم، نفوذ کرد  انی م ،یر نشدنانکا

 .....ی چون تو عاشق نشد-

 یگوشه    ،ی به او چشم دوختم..پوزخند حرص درآر  خصمانه

انگار که د  دهیلب خشک انگار نه  تا   شبیاش، النه کرد..اصال 

سَرش نشسته بودم..پس کارم را به   ی حالم ، باال  نیصبح، با ا
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ام کند   ی خواست کفر  یم  نیقیکرد؟ به    یم  ری تعب   ی زیچه چ

 ی را به ب  ودمکور خوانده بود...خ  یول  رد،یتا از من اعتراف بگ

 ....کشاندم یالیخ

 ....من عاشق نشدم  قا،یآره دق-

نگاهش باز عوض شد و چنان با سوز نگاهم کرد که همان    رنگ

شده بود....دستش    رید  یشدم، ول  مانیاول از گفتن پش  ی   هیثان

 ....پنجره گرفت تا سقوط نکند ی را لبه 

  شد دوباره؟ پرستار و خبر کنم؟ یچ-

..من هم سِرم  دی سمت تخت رفت و کامل دراز کش  ی دلخور  با

نگاهش را به سقف    که یبر گرداندم...آرام، در حال  شی را سر جا

 ....گره زده بود، نجوا کرد

ده روز، جز    نی..تموم امن عاشق شدم، از نوع بَدِشم شدم  یول-

ب خونه  از  ضرورت  چ   رونیبه  و  پا  ی زینرفتم  گلوم    ن یی از 

د نم  شب،ینرفته....اگه  و  بب  یخودم  تا  صد    نمت،یرسوندم 
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که گذشته،   یمی سال و ن  هی  نی درصد تا االن مُرده بودم..تو ا

شو با   نصف که چرا    مونمیو االن پش  ی روم بود  ی جلو  شه یهم

دونم خدا واسه اون   یدونم! م  یکردنت از دست دادم....م   تیاذ

که دلت باهام صاف    یکنه  و تا وقت  یروزا داره االن مجازاتم م

 .....نهی نشه، اوضاع هم

 [30.06.21 06:42] 

 ۲۷۴_پارت#

گرفت..  ریتاث   تحت بغضم  اش،  صادقانه  واقعا   یعنیاعترافات 

ا  ر یتقص تمام  بود،  خدا  نیمن  که  ا یماجراها؟  هر    تو  از  بهتر 

خ  یدان  یم  یکس من  بخش  یلیکه  پس   دمش،یوقته 

پُر  اشک  از  صورتش  کردم،  بلند  که  را  چرا؟......سَرم 

لرز لبم  ام، به گوشش    د یبود...ملتمسانه  از ته حنجره  و صدا 

 ....خورد

 .....دمیوقته تو رو بخش  یلیاما من، خ-



1097 

 

داد...د  ناباور تاب  نگاهم  سمت  را  سرش  مات،  اشک   دنیو 

رو  ش،یها و  رُبود  را  سقوط   ی کنار   یصندل  ی توانم  اش 

که   یکس نیمجد مغرور و خودخواه؟ ا نایکردم..پس کو آن س

  ی انداخت، گو  یکه سمتم م  ی نگاه  م یبا هر ن  دم،ید  یمن م

 ....شدند  یپر آب م  اهَشیس ی ها

  ی چرا قبولم نم   ؟یفیلبالتک  نی از ا  ی د  یپس چرا نجاتم نم-

کثافت   نقدریا  شهیتا خودم و بهت اثبات کنم؟ باورم نم  یکن

گذره،    یکه م  ی باهات نباشم..هر روز  یهمراه  قیبودم که ال

نبوده   یعمر گند زدم و کس  هی... سوی گ  ادیاز خودم بَدم م  شتریب

 ....ادی...بدم م؟یفهم یماز خودم... ادی..بَدم مره یتا جلوم و بگ 

  ن یسَرش....ا  ی پتو رو   دنیآخرَش، هم زمان شد با کش  ی   جمله

نبود   ی زیشانه، چ  ی مردانه، تکان خوردن ها  ی   ه یگر  ی صدا

ضرب، پتو    کی که بتواند من را زنده نگه دارد...بلند شدم و با  

 ....دم یرا کنار کش 
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..چرا  سهیمیتمومش کن....قلبم داره وا  نایکنم س  یخواهش م-

  ؟یکن  یم ی نجوریا

قلبم نشست..دروغ هم نگفته بودم، از همان    ی که دستم رو  دید

پ   یشب حرم  در  ت  امَشیکه  داشت  دوباره  خواندم،   ی م  ری را 

 ....حرکت بلند شد  کی...با دیکش

باش....برزو گفته   دی....ببخشسوی غلط کردم گ- تو فقط خوب 

منِ احمق.....تو رو   یول  ستیواسه قلبت خوب ن  جانیبود که ه 

 ....شم ی..من اصال خفه منیخدا بش

نبودم، به خدا که خوب نبودم...قلبم داشت، خودش را   خوب

وانمود   ی..ولابدی  ییام رها  نهیکه از س  دیکوب  یم   واریبه در و د

..اشک چشمش خشک ردی هم آرام گ  نای کردم آرام ترم، تا س

م را  با وحشت، من  بد ..عاستی نگر  یشده بود و هنوز   ی دت 

کرد، که   یه میمرد گنده گر  ،یبه هر تق و توقکرده بود.   دایپ

خراب    گریقرار دهد؟ من که د  رم یخواست تحت تاث   یم  ؟یچ
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نم اش  عالقه  به  زبانم  هنوز  بودم....فقط  خراب   یاندر 

 .....آمد ی...نفسَش هنوز از ترس باال نمدیچرخ

با  هی- باشه،  به عمرم  اون   یی دردا   ی همه    یتالف  د یروز  که 

 .....ارمیبهت داده، سَرش در ب مایمردک ن

از او نداشت..با اشاره به دستش   ی کُند منم، دست کم  نفس

 ....لب زدم

  ؟ینش یبروسل نقدریا شهیم-

 ات یآب ح  نیبودم ا  دهیزد..ده روز ند  یلبخند کوچک  باالخره

 ....بخش را

باشه، چَشم....ول- به خودم  مربوط  تو    یاگه  به  پ اگه    دا یربط 

 ....دمیکنه...قول نم

 ....دیایتا حالم جا ب دم،یکش  یقیبستم و نفس عم  چشم

  ؟ی دیهم به من م یتو مگه قول-

 [01.07.21 06:54] 
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 ۲۷۵_پارت#

  انیپرستار داخل آمد و سِرُمش را که رو به پا  نیح  نیهم   در

م که خون  بود،  نشسته  و  بلند شده  کرد...آنقدر  باز   ان یبود، 

گرفت    نانیاطم  ی هم، از رو  گریفشار د  کیسرُم برگشته بود..

ا گفتن  با  ب  "دیمرخص"  نکهیو  اتاق  نگاه    رون یاز  رفت..رد 

 ....را گرفتم  نَشیغمگ

  سو؟یگ ی از من ناراحت-

 ...را با سوال جواب دادم سؤالش

  شده؟ یدستت چ ینگفت-

 ...دیکش یفرض  ی باندَش خط ها ی انگشت شصت، رو با

 ....ستیمهم ن-

  ره یهم چنان نگاه خ  قه،یکه صاف کرد و بعد از چند دق  گردن

 ....زد  ی زیر ی تک خنده   د،یام را د یو عصبان
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چ  دیبا  یعنیاالن    نیآهان....ا- توض  زیهمه  باشه   حیو  بدم؟ 

 ....زم یکه زدن نداره عز نیبابا....ا

  دم،ی لبم را به داخل دهان کش  یلحنَش خنده ام گرفت، ول  از

 ...تا موضعم حفظ شود

  دم یو زدم و فهم  ر یشدم...رد ام ری دوباره با همون دو نفر درگ-

مَدار م باهاشون قرار  به    ریدستمَم گ  نیذاره...ا  یکجاها  کرد 

  نکهیمثل ا  یشد...ول  یکه همراه داشتن، که زخم  یپنجه بوکس

کرده بودن که همون وقت،   بیساسان و اشکان هم، من و تعق

پل  نفرم، دستگ  سی زنگ زدن  دو  اون  بازجوشدن  ر یو   یی ..تو 

خ به  پا  زایچ  یلیهاشون  که  کردن  اومد    ریام  ی اعتراف  هم 

که تا االن کرده، در موردش    یی خواد از کارا  ی وسط...دلم نم

ول بزنم  حرف  م  یباهات  ب  یقسم  من  که  اطالع   یخورم 

پرونده اش، اکثرا دخترا هستن و حاال حاالها   ی ها  یبودم...شاک

....حکم اخراجش از دانشگاه هم اومده...گفتم رونی ب  ادیب  دهیبع

بار کتک خوردنم به   نیندارم ..ا  یشوخ  یکه در مورد تو با کس
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و   یو همه چ یرفاقت و دوست   دیق ینبود، ول ی شدت اون سر

 ....زدم

داشتم به خاطر من    دیام   یشود، ول  ینم  ال یخ  یدانستم ب  یم

نم ساسان  و  اشکان  اگر  باشد..حاال  آمده  کوتاه  شده،    یهم 

چشمم دوباره سُر   ؟یشد، چ  یم   بشینص  ی بدتر  ی آمدند و بال

 باند، رد نگاهم را گرفت ی خورد رو

 ....کنم یبازش م گهی..دو سه روز دستین ی گفتم که طور-

که   ی افتاد که درست، روز آخر  ی دیبه خر  ادمیباره    کی  به

رفت  فروش  م؛یحرم  نقره  خر  ی ها  یاز  راه   کیبودم...  دهیسر 

به    م یضخ  ری زنج که  آذ  کی نقره  کوچک  شده   نیمربع 

سبز، کار شده بود   زیر  یلیخ  ی ها  نیچنان با نگ  شیَبود..رو

  و شد    یکه با همان نگاه اول، دلم را رُبود...خودش هم باز م

دعا    ،یتوانست  یم نوع  بگذار  ی گرید  زیچ   ا یهر  آن  ...تا  ی در 

ن  یافتاد...وقت  نایبه س  ادمیفقط    دَمَش،ید   دم یاز ترد  لوفریبه 

برا  قمیگفتم، تشو نم  ی...ولدنیخر  ی کرد  شد، هنوز    یباورم 
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ساعت از آمدنم نگذشته باشد و من بخواهم آن  و چهار    ستیب

 .را به او بدهم

توام؟...  ی شد  یراض  سویگ- ..با  من؟  با  ایاز    ی زیچ  دیهنوز 

  بدم؟ حیتوض

ک  دستم درون  ب  فمیرا  را  جعبه  و  ..محو دمیکش  رونی کردم 

 ...دانم چرا به لکنت افتادم یرفتارم شده بود..نم

...داخلش حِرز امام دمیتو...خر  ی بودم...برا...مشهد  ی..وقت  نویا-

  من یدر برابر حوادث ا  ،ی به گردنت بنداز  شهیجواده....اگه هم

 ....یشیم

 ...و جعبه را باز کرد دی کودکانه از دستم قاپ یذوق با

و   ی اصال...اونجا به فکر من بود  شهیقشنگه....باورم نم  یلیخ-

  ؟یگرفت یواسم سوغات

 ی شادمان ساخت، که به آرام  ش یاز ب  شیخِجلم، او را ب  لبخند

 ...تر آورد و نجوا کرد ک یسرش را نزد
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 ....یلیدوستت دارم...خ یلیخ-

 [01.07.21 06:54] 
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  ی من از درون گر گرفتم، آنقدر که تصور م  یبود، ول   زمستان

زند..مگر نگفت    یم  رونیب  م،یکردم حرارت از گوش و چشم ها

م  دیگو  ینم   ی زی چ  گر ید را  قلبم  کند، حاال که    ی و مراعات 

 ....بدتر شد

تا اتاق هر    دیببر  فیمرخصه،... تشر  مارتونیخانم مگه نگفتم ب-

 ...بشه ی چه زودتر خال

نجات    تشر آن خال،  از  دو  هر  تا  باعث شد  پرستار،  موقع  به 

را به    ش یو پاها ختی را به گردَنش آو ری ..همان موقع زنجمیابی

ر داد..پتو را به دستش دادم تا خودش را کامال سُ  نییسمت پا

 ی گرم تر م  زیچ  کیال اقل    ،ی آمد   رونی...بگو تو که بچاندیبپ

ب  ش ی...قدم های دیپوش و  بود  م   یهنوز آهسته  زمان    ی شک 
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برا شود..هم  نکهیا  ی بُرد،  راه  پا   نیروبه  ب  شیکه   رون یرا 

 ....دیگذاشت، به خودش لرز

 ....چقدر سرده ی وا-

نازک تابستانه   راهن یپ  کیبود، با    دهیداغ بود که نفهم  شبید

حقته  "آمد..  یم  رونی ب  دیتا خورده بودند، نبا  شیها  نی که آست

ام خ   دینثارش کردم...خند  "ی ا انگار کلمه  به مذاقش   یلیو 

ما   دنیگلستان شد...برزو با د  می برا  ایو دن  دیخوش آمد...خند

ماش  عیسر س  نیسمت  محل  و    لوفر ین  یول  تنذاش   نای رفت 

 ..د یجلو آمد و از او احوالَش را پرس یقدم

  نا؟ی آقا س دیبهتر-

 ....لب زد یو با خوشحال د یعمق جانم را کاو نگاهش

  خوب نشه؟ ،ی پرستار  نیآدم با چن شهیمگه م-

لب    یبه خانه، فقط سکوت بود و سکوت و کس  دنیزمان رس  تا

پتو را سمت برزو   انیهم، س  دنیاز لب باز نکرد..به محض رس 
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  نَش یسوار ماش  ،ی سر سر  یتشکر و خداحافظ  کیگرفت و با  

پا ...برزو چمدان ها را  گذاشت و قصد رفتن    نییشد و رفت 

ما  لوفریکرد...ن من  و  رفت  داخل  عمدا  و  من  از  و    ندمزودتر 

نام  به  و  رفتم  سمتش  نشست،  فرمان  پشت  خودش....تا 

 .....خواندَمَش

 ....کارت دارم سایلحظه وا هیبرزو -

 ....توجه به من استارت زد و دنده را جا به جا کرد یب

 ....برم شرکت..کار دارم دیبا-

 ......خواستم بگم یمن فقط م-

 ....دستش را باال آورد  نیخشمگ

 .....یچی...هسویم بشنوم گخوا ینم یچ ی من االن ه-

ثان   ی رو  پا به  و  گذاشت  پ  ده،ینکش  هیگاز  چشمان   شی از 

 .....دور شد رمی متح

 [02.07.21 07:14] 
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ب  ترم فشار  من  و  بود  م   ی رو  ،ی شتریآخر  احساس   یخودم 

ا  میبود  دهیکردم..به قول معروف رس آخر و تالش    ستگاهیبه 

نامه ام،  انیموضوع پا ی رو...کار کردن دیطلب ی م ی شبانه روز

شد و از   یترم را شامل م  نیطرف که شش واحد مهم ا  ک یاز  

نام   م یداشت  ی دو واحد تخصص  گر،یطرف د   وش کاربرد ر   "به 

 ن یآمد..ا  یبه حساب م  ی فرد  ی که کاراموز   "یروان درمان  ی ها

 ی ادیز  ی ..کالس ها  میبرداشته بود  ی دیدرس را با دکتر حم 

مدت   کی  دیبا  یشد..فقط هر کس  ینم  لیرابطه تشک  نیدر ا

  ی م  ی رشته، به کارآموز  نیدکتر کار بلد ا  کی  ش یمحدود را پ 

د به  مرا  امروز،  کالس  از  بعد   فترشگذراند....استاد 

  ا یشد..رو  یرفت و آمدم به آنجا، باعث تعجب نم  گریفراخواند..د

کجا و چقدر منتظرم بمانند....استاد   دیدانستند، با  یو نیلو م

هم  م  شه،یمثل  بردار  زش،ی پشت  نت  و  مطالعه    ی مشغول 

 ....بود



1108 

 

که به تو دارم، دلم    ی اریبس  نانیبه خاطر اعتماد و اطم  سویگ-

 نکهی..خصوصا ایخودم بگذرون  شی دوره رو پ  نی خواست ا  یم

دفترم    نیبا قوان  یمدت به اونجا، حساب  نیبه خاطر رفت و آمد ا

 شنهاد ی اول بهم پ  نا،یس  یوقت  ی..ولی البته کار با من آشنا شد  و

بهش، نه بگم....تو   نتونستم...راستش  ادیداد که به دفتر من ب

وافرِش   ی مدت جور   نیا به هوش  ثابت کرده، که  و  خودش 

آخر    مانیا چند  گذشته،   ه یآوُردم..هر  ترم  تو  افتاده،  درس 

مدت، فقط   نیکه ا  یینایس ی باز، برا  یکارش و سخت کرد ول

 .....ادیشاهکار به حساب م  م،یبود دهیازش د یتنبل

استاد و دانشگاه را فراهم کرده بود،    تیحد، رضا  نیتا ا  نکهیا  از

 ....پا بند نبودم  ی رو  یاز خوشحال

کالس   هیاشکال نداره استاد...هر چند بودن با شما خودش،  -

 ی هماهنگ م  ی ا   گهیمن با استاد د  یول  شهیدرس محسوب م

 ....کنم



1109 

 

رو   نکشیع  ،یشگیعادت هم   به و  برداشت    ش یَرَها  زیم  ی را 

 .....کرد

 ی باشه هر دو نفرتون،  از شاگردا   ینبود..هر چ  نیمنظورم ا-

هست  رو  دیخودم  بهت    ی و  دارم..خواستم  کامل  اشراف  شما 

سال هاست    ،یی ...اتاق رو به رودیبگم، با هم تو دفتر من باش

اون و بسپارم   ده،ی کنم وقتش رس  یمونده و االن فکر م  یخال

 ...انتظارشونه  رد   یی طال  ی ا  ندهیکه آ  یی به دست دو نفر از کسا

دانست استاد،    یبود..م  نا یخود س  ی   لهیح  نی نداشتم، ا  شک

  شنهادش یزودتر پ   لیدل  نیکند؛ به هم  یمن را انتخاب م  تاینها

و هم کنار   فتدیب   یستیاستاد در، رودربا  دیرا داده بود تا هم شا

 یک یمقدار نزد  نی ا   ،ازیمن باشد....من هم خوشحال بودم ول

 ...را خواند مفکر  ییبا او واهمه داشتم...استاد گو

  نه؟  ست،یبا خودت معلوم ن فتیهنوز تکل-

 ....دمیبه چپ و راست کش  ،ینف ی را به نشانه  سرم
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هست که    ی زیچ  نی...اشی نیهمکار بب  کیفقط به چشم    دیبا-

س ربط  نایبه  گفتم...کار  شخص  یهم  مسائل   دینداره..با  یبه 

حرفه    ی که رو  د یبد  ینی تمرکزتون رو به مراجع  ی همه    د،یبتون

 ...شما حساب باز کردن ی 

جز موافقت نداشتم   یگرفته شده بود و من راه  میتصم  کال

قدم به قدم،  حساب همه جا را کرده   نکهیخان، مثل ا  نای..س

 ....بود

....فقط من شما رو، به عنوان دی شما بگ  یچشم استاد، هر چ-

ا کردم..از  انتخاب  هم  راهنما  دق   ن یاستاد  هر  بعد    قهیبه 

 ....مزاحمتونم

 ...اذعان کرد یزد و با شوخ تیاز سر رضا ی ا خنده

مزاحمت   ر یمگه غ   ،یدانشکده گذاشت  ن یکه پات و تو ا  ی از وقت-

 واسه من؟ یهم داشت  ی زیچ
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جد  یم خنده    دیگو  ینم  ی دانستم  به  هم  خودم  که 

تا االن چ  ریگفت، غ  یافتادم..راست م    ش ی برا  ی زیاز دردسر 

کرد،    یم  جابیا   نگونهینبُرده بودم..هر چند شغل و حرفه اش ا

 ی بار و ماه  کی  ی هفته ا  نَش،ی مراجع   ریمن که مثل سا  یول

را با سوال    کشی نی چند بار، نبودم...من دفتر دانشگاه و دفتر کل

 ...مدت مصادره کرده بودم  نیدر ا   م،یها  یاحوال  شانیها و پر

 [02.07.21 07:14] 
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بود که اتاق مورد    نیگذشت و امروز عصر، قرار بر ا  ی روز  چند

گمانم   یبودم، ول  دهیدرِ بسته اش را د  شهینظر آماده شود...هم

ها، مستقال، آنجا    ی زود  نیبا لطف دکتر به ا  د،یرس   یهم نم

کنم...چ برا  ی ز یکار  کم  آمد...به   یم  شیپ  ییدانشجو  ی که 

 ،یخانوادگ  زیناچسبک و کم حجم و موارد    ی ده ها پرون  نیقی

ا م  نیسهم  ول  یاتاق  ز  نیهم  یشد،  سَرمان  از    ادیهم 

مطب پزشکش، قرار    ی بود....امروز ساعت چهار، با طوبا هم جلو
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از اول خودم، در جر  یداشتم...م قرار    ناتَش یمعا  انیخواستم 

پزشکش، شرح   ی خاصَش را هم برا   تیوضع  ،یو از طرف   رم یبگ

بس مهاجر،  دکتر  به    ربانانهمه  ار ی دهم...خانم  و  گذاشت  وقت 

 .....گوش سپرد حاتمیتوض

رو پشت سر   یافسردگ   ی ساله    کی  ی دوره    کیطوبا جان،  -

گذاشته که البته من از اواسط راه با او همراه شدم...همون طور 

 ی قبل، بهتون گفته، تا االن سابقه    ی که خودش در جلسه  

بر علت شده، که حالش رو   دیمز  نی قط داشته و همسه بار س

 ره یفعال صورت نگ  ی به وخامت بره...راستش قرار بود که باردار

االن    یبود...از نطر روح  ی ا  گهی د  زیخوب ظاهرا قسمت چ  یول

هم که    یی، خانم ها  دی دون  یخودتون بهتر م  یخوبه، ول   یلیخ

 نی تو ا  رن،یگ  یبه بچه دار شدن، م  میکامل، تصم  یبا آمادگ

پس من از شما تمنا دارم،   شن،ی دوران دچار نوسانات مختلف م

وضع خاطر  و  تی به  توجه  طوبا  داشته   ی تر   ژهی خاص  بهش 

 ...نخواهم کرد  غیدر یکمک چی..منم کنارتونم و از ه دیباش
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آخر سکوت کرد، تا جمالتم به اتمام برسد، سپس ابتدا به    تا

 من نگاه انداخت  طوبا و بعد به

 ی و انسان دوستانه    یشناس  فهیحس وظ  م،یسرکار خانم فه -

 شه یو من واقعا خوشحالم که هنوز هم م   شهی شما، قابل ستا

فداکار  نیچن رو  دیرو د  ی افراد  تا آخر  ا   ی که    ی قول حرفه 

شون، پا برجا هستن..از نظر من در حال حاضر، طوبا و بچه 

  ف،ندارن...علت سقط ممکنه در موارد مختل   یمشکل   چ یاش ه

..ول االن من مورد خاص  ی فرق کنه  ند   یتا  نگران    دمیرو  که 

االن دو ماهه باردار هستن و تا چهار    شون،یکننده باشه..البته ا

انجام   دیا رو باه  ش یو آزما  یدستورات پزشک  ی سر   کی  ،یماهگ

  ی م  یخوب  ی   جهیبدن که به خودشم گفتم....انشاءاهلل که به نت

 ....میرس

...رو به طوبا و می زد  رونی کردن و سونو از مطب ب  نهیاز معا  بعد

 ...گفتم د،ییپا  یما را م نیآقا رضا که نگران بود و کنار ماش
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خ  نیهم- جاده  درون  آمد  و  واسه   یلیرفت  خطرناکه..فقط 

ها معا  ییزمان  قرار  ب  ،ی دار  نهیکه  من ایتهران  با  وقت  ..هر 

رسونم...فقط    یخودم و بهت م  ،ی تک زنگ بزن  هی  ،یداشت  ی کار

 .....باش و توکل کن ی قو

داد  مانهیصم شد  میدست  جدا  هم  از  تاکسمیو   ی ..بالفاصله 

آن اتاق   دنیرساندم..دلم زودتر د  کینیگرفتم و خودم را به کل

م   ایمه را  تم   یشده  خاطر  به  تمام   ،ی کار  زیخواست..امروز 

دانستم خودش هم    ی دکتر کنسل شده بود و نم  ی مشاوره ها

 ... ر؟یخ  ا یحضور دارد 

 [02.07.21 07:14] 
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اش را    یمحض ورودم با برزو مواجه شدم، که شلوار خاک  به

ز  یم و  غر  ری تکاند  صدا  یم  لب  و   ی زد..با  دادم  بلند سالم 

 ...سمتش رفتم
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  داداش؟ یکن یچکار م نجایتو ا-

  ی داد..گرد و خاک حت  رونیرا باد کرد و با حرص ب  شی ها  لُپ

 ...هم نفوذ کرده بود  شی درون موها

معرفت بپرس...اسمش هست، کارگر گرفته   یب  ی نایس  نیاز ا-

 ....کشه  یم  ی گار یداره از من ب  زی ر  هیاون وقت دو ساعته،    یول

م  خنده دست  عوض  در  و  کردم  کنترل  را    ش ی موها  انیام 

تا گرد و غبارَش را بتکانَم...س از آشپزخانه خارج   نایانداختم 

را در دست داشت، به من    ی چا   ی نیشد و همان طور که س

 ...سالم کرد و به برزو با خنده لب زد

م- دلت  تو  ا  یخوب  با  من  زخم  نیاومد،  و    زیم  م،یدست 

  جا به جا کنم؟ ییها رو، تنها یصندل

موها  ی رو  نگاهش و  من  نم  ی دست  بود،  چرا   یبرزو  دانم 

 ...دمیدستم را عقب کش یناگهان
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تا بعد نظافت کمکت   ،یداشت  ی خوب همون کارگر و نگه م-

 ....کنه

زده    رت یکل کلشان، هم خنده ام گرفته بود و هم، ح  نیا  از

 ی م  ریهم را با ت   ی   هیسا  ش،یها تا چند شب پ  نیکرد..ا  یام م

  زدند و حاال کنار هم بودند؟

  بچه ها...کارها تموم شد؟  دیخسته نباش-

...پس دفتر مانده میاستاد، به جانبَش بر گشت  ی با صدا  یهمگ

  ی را رو  ی چا  ین یس  نایکرد..س  ی بود و خودش شخصا نظارت م

 ....میمبل ها نشست  ی رو  یوسط سالن گذاشت و همگ  یعسل

 ....ییچا  دییبله استاد تموم شد، بفرما-

 ...انداختم و گفتم ن ییسر پا یشرمندگ با

کار    هی  یکردم، ول  یکمک م  د یمنم امروز با  د،یواقعا ببخش -

 ....شد، انجامش ندم یواجب داشتم که نم
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ز   استاد و سلبخند  م   نا ید  را در دهان  قند    ی همان طور که 

 ...راحت گفت  یلیگذاشت، خ

  ی ..از طرفیفتیبه زحمت ب   میذاشت  یما نم  ،ی شما اگه هم بود-

 .کمک کرد یلیهم، خ  ندَتینما

برزو را نشانه گرفت..عقلَش را از دست    ش،یابرو ها  ی اشاره    با

گمانم...د به  بود  صحبت    گریداده  و  رفتار  طرز  به  حواسَش 

ا  ی زی هنوز چ  د،ینبود بگو  ینبود...کس  شیها لحن   نینشده، 

گفت، دوباره برزو از دستَش   ینم   ست؟یچ  ی ات برا   مانهیصم

  شکار شود؟

 .....آقا برزو دیبه زحمت افتاد -

 ....رفت و در جواب استاد لب زد   نایبه س ی غره ا چشم

ب  ی آقا  ه یچه حرف  نیا- ا  شتریدکتر...شما  به گردنم   نی از  ها 

 ....دیحق دار
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  ک یکه شهره از استاد، اجازه خواست تا    میصحبت بود  مشغول

 مت یفرصت را غن  نایساعت زودتر برود و جمع را ترک کرد...س

 ...شمُرد و چشمان درخشانَش را به من داد

 ،ی پسند  یو نم  دمان یو اتاق و نگاه کن، که اگه چبر  ی خوا  یم-

 ....میاالن عوضش کن  نیهم

 [03.07.21 06:44] 

 ۲۸۰_پارت#

به سَرش خورده بود..آخر   ی زیچ   ،ی واقعا ضربه ا  نکهی...مثل انه

خندان   ی برزو و لب ها  ی گشاد شده    ی پسر خوب، چشم ها

ام، از بس   چارهیبرادر ب   ؟یده  یو باز ادامه م   ین یب  یاستاد را م

به   یچشم غره رفت که، نگران چپ شدن چشمَش بودم..نگاه

  ش ی پلک ها  اشتنهم گذ  ی را، با رو  دَشییاستاد انداختم و تا

جناب مجد، که   ی ها  ی زی از آبرو ر  ی ریجلوگ  ی اعالم کرد..برا

از جا بلند شدم    ی بزند، فور  یدهان باز کرده بود تا دوباره حرف

از شدت    دم،یرا که کش  رهیو به سمت اتاق، پا تند کردم....دستگ
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چکار کنم..به نظرم حدود دوازده    دی دانستم اول با  یذوق، نم

رنگ بزرگ،   یبلوط  زیم  کیبود...  شتریب  یکم  دیو شا  ی متر

به    ،یچرم گردان  یدرست مقابلم قرار داشت و پشتَش، صندل

ادرست، پ  زیخورد..م  یچشم م به پنجره  به   ی شت  بود، که 

 ل یوسا  ی سر  کی سطحَش هم،    ی شد..رو  یباز م  ابانیسمت خ

تقو از  بودند...اعم  نشانده  رس  میساده،   سر  جا   ک یو    دیو 

فاصله  بایز  ی خودکار با  هم،  آن  راست   ،یمتناسب  ی ..سمت 

ول  گری د  زیمکی شکل  همان  داشت...  یبه  قرار   کیکوچکتر 

 ی   هیبق  ل،یاست  ی چرم با دسته ها  یراحت  یو سه صندل  یعسل

کننده و به    رهی خ  ی شد..از قاب ها  یاتاق را شامل م  ی اعضا

  یگفتم، بهتر بود...باورم نم  ینم   ی زینصب شده هم، چ  وارید

اخت  کیشد؛ ول  ،یصاصاتاق  بود،  موقت  چند  هر   ی برا  یکه 

چن   یمن  یدلخوش انتطار  م   ی روز  نی که  خود   دم،یکش  یرا 

 ....آمد یبهشت به حساب م

  چطوره؟-
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به   یگوشم خورد، کم  ریکه ز  یبم  ی صدا  با تکان خوردم و 

  ی بود، خدا م  چاندهیها را پ   یرون ی عقب برگشتم ..چطور آن ب

 ....آمد یعطرَش م ی ...باز بودمیکش یقیدانست..نفس عم

 ........دستتون درد نکنه هیعال-

م  لبخند به سمت  و  را عقب   یبزرگتر رفت..صندل   زیزد  اش 

..چنان  نمیآن بنش  ی سَر از من خواست، رو  ی و با اشاره    دیکش

خاص شعف  و  شور  نتوانستم   نیا  یبا  که  داد،  انجام  را  کار 

  ر ی تاث  یهم ب  شی مقاومت کنم ..البته که حرکات چشم و ابرو

 ....نبود

 ....مبارکه خانم خانما یلیخ-

کار    هیانگار مال خودمه...خوبه که حاال فقط    ،ی گ  یم  ی جور-

 ....شهیحساب م ییدانشجو

من نشست و دست باند دارَش    زی مقابل م  یهم، صندل  خودش

 ....را، در هوا تاب داد
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گ- دفتر  هی...سویبذار  چنان  خوابم   ی روز  تو  که  بخرم  برات 

اینینب با  نی...فقط..از  بعد،  به  چشمم    دیلحظه  جلو  روز  هر 

دفتر   ی بر  یخواست  یکه م  دهی نکن به گوشم نرس..فکر  یباش

 ....گهیاستاد د هی

کردم  یسع یحس مالکانه اش، قند در دلم آب شد، ول ن یا از

دنده به حساب    کیعدد مرد غد و    کیخودم را کنترل کنم..

بع   یم او،    د یآمد و  با  از گلو    وانیل  کیبود بشود  آب خوش 

 ی که سع  ی اعتنا به جمله ا  یخودم نذاشتم و ب  ی داد....رو  نییپا

از جا بلند    واضعانهبه زبان براند، مت  تیجد  تیکرده بود، در نها 

 ....نشستم زیم یکیشدم و پشت آن 

لپ    هی  ریکنم، واسه کار من بهتر باشه..غ  یفکر م  یکی  نیا-

 ....ندارم که ی زی تاپ چ

 ....چسباند زی م ی را به دو گوشه  شی شد و انگشت ها بلند
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م- نزن...اون  حرفشم  ب  زیاصال  پنجره،  شان    شتر ی پشت  در 

 ....شماست

کند؟ تحکم    یصحبت م   یبا چه حس  قایدانستم االن دق  ینم

به من زل    ک،ی ...آنقدر نزدی لجباز  ای..زور است  یمهربان  ایاست  

گرفتن  آتش  حال  در  بازدَمَش،  و  دم  از حرارت  که  بود  زده 

بهتربودم چن  نی ..فرار  در  العمل  ها  ن یعکس   ی رفتار  ی تله 

..از لحن رفتماتاق    گریاز جا بلند شدم و به سمت د  ی بود...فور

 ....دیبار یم یزدگ   جانی شتاب زده ام، کامال ه

  ؟ی کرد ی با برزو آشت ی چطور  یراست-

 [03.07.21 06:44] 

 ۲۸۱_پارت#

نداشت...دکمه   یمکث جواب داد...انگار خودش هم حال خوب  با

نگاهم کند، دست    نکه یرا باز کرد و بدون ا  راهنَش یپ   ییابتدا  ی 

 ....و لب زد دیکش  شیموها انیم
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تا صبح مُخش و زدم که واسه    هینداشت...فقط،  ی کار- شب 

 ...کنم یکمکش م لوفریبه ن دنیرس

ول   نیا  از گرفت  ام  خنده  زدنش  حرف  هم    یمدل  در  ابرو 

 ...عتاب گونه، گفتم یو با لحن   دمیکش

 ....پشت سر برادرم درست صحبت کن-

خم شد و دستش را    مهیخورد..تا ن  نی چشمش چ  ی   گوشه

 ....اش گذاشت نهیس ی رو

 ....چشم خانم...شما فقط دستور بده-

  ت یبل روتنه اش قا  میکه فقط ن  ی باز شد و برزو در حال  در

 ....بود، در چهار چوب ظاهر گشت 

 .....ها..دو ساعته من االفم  ی نگاه بنداز  هی  یخواست  یفقط م-

م  خدا پشت  نشستنَم  وقت  به  که  کردم  شکر   امده ین  زی را 

نزد  نیبود..ا س  کیهمه  ب  نایبودن  من،  موجبات   یبه  شک 

 ....آورد ی قهر ساده را فراهم م کی از  شتریب ی حادثه ا
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 .....رسونَمش یبرو، من م ی دار  ی برزو جان اگه کارخوب -

ضرب سمتَش آمد و همان طور که   ک یکرد و    ینوچ نوچ  برزو 

 ....به سمت در هولَش داد د،ی کش یاش را م قهی یشینما

 ....بگم ی ز ی خوام چ ینم یپر رو نشو....ه  گه،یبرو د ایب-

ا  دکتر آمد که    یبار به حساب م  نیاول   نیزودتر رفته بود و 

به ما م را  به    نایسپُرد....س  یقفل کردن دفتر  هر چند دلش 

کرد و برزو مرا به خانه    یخداحافظ  ،یناراض  ی رفتن نبود، ول

 ی هم م  اطیتا ح  شیکتلت درست کرده بود و بو  ایرساند....رو

فرنگ  یآمد...وقت خاله  رفتم،  نیل  سی داخل  آنجا    وو  هم 

 ....بارانَم کرد باز متلک  ایبودند..رو

کنه اون   ریخدا به خ  مش،ینیب  یهنوز مطب نزده، ما نم  یعنی-

 ....کار مستقل شو شروع کنه شونیکه ا ی روز

 ...دیبودم، ببخش  ریدرگ  یلیچند روز خ نیبه خدا ا-
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ا  بعد ها،  ب..دستدیچسب   بیعج  ،یدور هم  نیمدت    ی پخت 

 لوفریکنار هم بودن....او و ن  ی شد برا  ی هم بهانه ا  ایرو  رینظ

مشغول شده   یو دکتر سالم  ی هم، هر کدام در دفتر دکتر باقر 

 ....دندی رس یبه نظر م یبودند و از کارشان راض

 [04.07.21 06:40] 

 ۲۸۲_پارت#

رو  م یها  لیوسا ذوق  با  ز  نجا ی..ادمیچ   زیم   ی را    ی اد یفرصت 

م رو  یداشتم که  باق  ی توانستم  و  کار کنم  دفاعم    ی موضوع 

  ارم یاختصاص دهم که استاد در اخت  ییوقتم را به پرونده ها

ا  یگذاشت...خوب  یم مشکل   نیاش  به  محض  به  که  بود 

  نا یقیاستفاده را برد..  تیشد از حضور استاد نها  یبرخوردن، م

شد و حول   یما نم  بی با مشکل خاص و حاد نص  ییسوژه ها

که تابستان در روستا انجام داده   دی چرخ  یم  ییو حوش کارها

کار صرف    نیتوانست از ا  یم  یحال چه کس   نی با ا  ی، ول  میبود

دست ما را   د،یاسات  ی   هیاز بق  شتریب  ی دینظر کند..دکتر حم
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ا و  بود  گذاشته  ب  نیباز  شانس  ی هم  خوش  از  من   یشک 

پاوِرَش    ی شد...در لپ تاپم را باز کردم و دکمه    یمحسوب م

کوتاه باز شد و شهره   ی که در اتاق بعد از چند ضربه  را فشردم  

دلخور    یلوس و کم  ی ادیماگ قهوه سمتم آمد...لحنَش ز  کیبا  

 ...زد یم

ساعت، با   نیبه بعد تو ا  نیمجد دستور دادن از ا  ی جناب آقا-

 ...تلخ خدمتتون برسم  ی قهوه  هی

خود، از مدل حرکات گردن و کمَرش از خنده    ی جا  لحنش

 ....غش کردم 

  ؟یگ یم ی طور نیخوب حاال چرا ا-

انداخت...اول متوجه   یصاف کرد و به پشت سَرش نگاه  کمر

 ...منظورش نشدم 

برخورد    ی جور  ن یکنه من نوکر خانه زادِشم که ا  یآخه فکر م-

کنه واسه من، که تا االن   یچشاشو درشت م  ی کنه..جور  یم
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مَن    هیبدتر، با    شهیاز هم  گهیکار و نکرده...امروزم د   نیکتر اد

 ....خوردش شهی عسل هم نم

  نَش یرا با هم داشتم..به وقت آمدن متوجه ماش  رتی و ح  تعجب

  نشده بودم..کجا پارک کرده بود پس؟

  مگه اومده؟-

 ....دکتره شی اره بابا پ-

گفتم   یم  ی زیچ  دیحال با  نیدر ع  ینگران شده بودم، ول  یکم

آرام م پ  ی شد..دست  یکه شهره   ی و کم  دمیام کش  یشانیبه 

 ...مالِشَش دادم 

 ی ...آقاریخوام، به دل نگ   یاز تو معذرت م  شونی من از طرف ا-

ز نهیجد  ی ادیمجد  الزم  هم  قهوه   ستی..اصال  من  واسه 

می اریب کردم،  هوس  وقت  هر  خودم  م  رمی...من   ی درست 

 ....کنم

 ....به کمر زد و مشخص بود که صحبتم قانِعَش نکرده دست
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قابل تحمله..خدا فقط به   ری بود...خشن و غ  ی کاش فقط جد -

 ...جون سوی دادت برسه گ 

چ  نیا م  ی زی تنها  احساس  او  با  برخورد  در  همه  که    ی بود 

 یاول آشنا شدنمان...ول  ی کردند..مثل حال خودم در روز ها

 یمهربانَش انتها ندارد...فقط نمباور بودم، که قلب    نیحاال بر ا

برا چرا  ا  ی دانم  تا  دادَنَش،  م  نینشان  خرج  مقاومت   یحد 

 ....کرد

 ...داخل آمدند   نا یباز اتاق، کامل باز شد و استاد و س مهین در

 ....ستم؟ یمزاحم ن-

رفت و من در    رونیهم زمان ب  یکوچک  یبا عذر خواه  شهره

 ....کردم ام یبرابرشان ق

کار   دیدار  ار یاخت- م  ی استاد...اگه  م  دیگفت  یبود،   ی خودم 

 .....اومدم خدمتتون
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ب  "ی نداردَ  یفرق" و  کرد  اصل    یمعطل  یزمزمه  سر  رفت 

 .....موضوع 

 [04.07.21 06:40] 

 ۲۸۳_پارت#

با هم    دی نیش  یامروز توعه.م  ی مراجعه    نیاول  نایس  نیا  سو،یگ-

م با    د یزن   یحرف  ب  یقطع  ی   جهی نت  کیو  اتاق    رون ی از 

ندیایم ا  ستی..ممکن  از  امشب  بش  نجا،یبذارم  مگه   یخارج 

نَه گفتنت اصال   ا ی...آره  یپسر و روشن کن  نی ا  فیتکل  نکهیا

داد  یتیاهم هم  رد  جواب  اگه  ...هر بهترچه    ،ی نداره...اتفاقا 

 ....می ش یدومون از دستش راحت م

  تی و عصبان  یهمه کالفگ   نیدر گردش بود..ا  شانن یب  نگاهم

  خورد؟ یآب م نایاستاد از من و س

 .....عه..استاد-
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بار دکتر به   نیسرش را باال آورد و واکنش نشان داد..ا  باالخره 

 ...دی سمت او چرخ

..االنم  ی کرد  چارهیهفته است، من و ب  کیگم؟    یمگه دروغ م-

خونه،   د یزودتر برگرد  دیخوا  یاتمام حجت کردم باهاتون..اگه م

ام از شما دو نفر..در مورد شکل و  خو  یم  یجواب قطع  هیمن  

همکار    دیتون  ی؛ م   شهینم  جادیا   یمدل کار هم، از نظر من فرق

 ....د یبدنه انصراف  ای دیبمون یباق  یو هم کالس

کالفه اش   یلیرفت و در را محکم بست..ظاهرا خ  رون یب   استاد

  ی به نظر م  ختهیو به هم ر  نی طور خشمگ  نی کرده بود که ا

را هم  دیرس ا  دم،ید  یوقت..خودش  به حرف شهره   مان یتازه 

پر از خط اخمَش وحشت کردم،    یشانیپ   نیآوردم...من تازه از ا

  ی بودَنَش عادت نم  یمدل  نیاو که حق داشت ..چرا به ا  گرید

کارَش   نیانداخت و ا  یصندل  ی کردم ؟ ..پر صدا خودش را رو 

و سورمه   یآب  ی چهار خانه    راهنی وحشت زده ام کرد..پ  شتریب

بود؛ که   دهیپوش  یآن کاپشن چرم مشک  ی تنَش بود و رو  ی ا
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آمد..حالت مات    یاش م  یمشک  لیبی و س  شیاندازه به آن ر  یب

ا کالفه  ..  ی و  محکم    ایداشت  را   یم   ش یموها  ی رودستَش 

آرنجَش    یبا دست به جان پوست لبَش افتاده بود..وقت  ا ی  دیکش

دستانَش گرفت،    انیزانو ها ستون کرد و سَرش را م   ی را رو

 ...دمیمن هم آرام نشستم و محتاطانه پرس

  افتاده؟ یاتفاق-

ناگهان  کی   در پا  یحرکت  و  شد  با    ی آمد..جور  ز ی م  ی بلند 

ام، زل زد که    دهیو شرزه اش در چشمان ترس  یچشمان مشک

نتوانستم پلک    یمکث فقط نگاهش کردم و حت   یب  هی چند ثان

ا ا  یم  ی جور  نیبزنم..چرا  از  دهانم   نیکرد؟  به  قلبم  حالت 

باره، مردمک    کیشدم..به    یبود و داشتم قبض روح م  دهیرس

کرد..نفسم   رییهم فشار داد و رنگ نگاهش تغ   ی را، رو  شیها

 اه ی را در س  یمهربان  ی شد حباب ها  یگشت...باز م  یداشت بر م

 ....د ی د شیچاله ها
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ببخش  - و  دست    یعصب  یلی...خسویگمن  حالم  اصال  و،  ام 

 ....ستیخودم ن

 [05.07.21 06:38] 
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 ....دیچرخ  ی بار به کُند نیا زبانم

  تونم بهت کمک کنم؟ یم-

 ی عقب برگشت.رو  دهیاش زد و دلخور و رنج   یشان یبه پ  یدست

ا  یصندل و  نشست  چشم   ن یاش  رو  روبه  به  تنها  بار 

 ...بهتر بود نگونهیمن هم ا ی دوخت...برا

از   دی که با  ی..فقط تو هستیکمکم کن  یتون  یفقط خودت م -

بد  نیا نجاتم  نم  گهی..دی برزخ  بدم...درکم   یواقعا  ادامه  تونم 

 ....کن

 د یکش  یم  ییبحث داشت به جا  یمنظورش بودم، ول  متوجه

آمادگ  اصال  ا  یکه  نداشتم.خصوصا  را  بد   نیا  نکهیاش  طور، 
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کرد..بلند شد و در اتاق شروع کرد    یرفتار م  ی اخالق و عصب

 ....به رژه رفتن

گذرونم ، تماما   یکه دارم م  ییها   هیواسه تک تک ثان  سویگ-

برام، واسه   ی ترمز  هیدارم..تو    اجیاحت  تییحایبه تو و نفس مس

انتخاب کردن   نی ب  یهنرفتن به سمت اشتباه..اگه تو، سر دو را

هست  ای من  لبه  ینکردن  اون   یپرتگاهم..م   ی ..من  از  ترسم 

  ی..دلم نم  نمو من با مغز سقوط ک  یکه رهام کن  ی لحظه ا

ته دره  برگردم    ی خواد به اون روزا یدلم نم گهیخواد، اصال د

ترسم از دست   ی م  یول  م،یاشتباه کردم تو زندگ  یلی..من خ

 ....تموم بشه میاز دست دادن جوون ی دادنت به بها

م  تند با بغض حرف  و  رو  ی زد..جور  یتند   یگلو م  ی دست 

انگار    دیکش بسته   میعظ  ی توده    کیکه  را  نفسَش  راه 

افتاد و هم زمان    یصندل  ی باشد..باالخره خسته شد و مجدد رو

 ...دیکش  ریت یسرش را باال گرفت ..قلبم به آن

  عذاب؟  نیا شهیتموم م یک ایخدا-
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آن   آنقدر هر  که  بودم،  داده  فشار  را  دستم  درون  خودکار 

م شکستَنش  پا  ی احتمال  را  تمام    نییرفت..سرم  و  گرفتم 

نکند..خودم هم خسته    دایپ  یتالشم را کردم تا نگاهم با او تالق

ا ها  نیبودم؛از  زدن  دل  نت  ییدل  پ  ی ا  جهیکه   یدر 

پ شب  صبح   دهید  ی بد  خواب  شینداشت..چند  تا  و  بودم 

از   میکردم گلو یشدن، فکر م  داریکه موقع ب ی ...جورستمیگر

واقعا تاب    ایسوزد..همان لحظه با خودم فکر کردم آ  یدرد م

  ن یآن کابوس، ا  دنینه؟ من که فقط با د  ایرا دارم    دنشیند

توانستم دستَش را در    یبودم ، چطور م  ختهیبه هم ر  ی طور

د بعی گریدست  بود...غ  دی.....نه  ب  ریبود..محال  ....به  ودممکن 

را در حد و وسع خودم   ی زیچ  ن یبودم که چن  دهی رس  ییجا

بار، برق   نیزد...ا  مهیخ   زمیم  ی .......بلند شد و باز رو دمید  ینم

اشک چشمانش بود، که قلبم را فشرده ساخت..نفسم، حبس 

..ترس  دیرس  یمعده ام داشت به دهانم م   دیاس  ی ام بود ول  نهیس

  دَنش ید  ی طور  نیا  یکنم ول  رتوانستم انکا  یرا نم  میو واهمه ها
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 یی خواست که من نداشتم...با صدا  یم  ی با متراژ قو  یهم دل

ولوم    نیتر  نییتکان خورد..در پا  شی دو رگه و مغموم لب ها

 ....که انگار انتها نداشت یممکن...با درد، با غم، با رنج

 [05.07.21 06:38] 
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  ی اگه امروز بهم بگ  ،ینمیتر  زیبه جان خودت که عز  سویگ-

 یدر پام و م   نیاز هم  ستم،یعشقت ن  ق یو من ال  ی دوستم ندار

ب م  رونیذارم  جا  یو  ه  ییرم  د  چیکه   دامیپ   گهیوقت 

بسه هر    گهینبودم...د  یزمان  چی رم که انگار ه   ی م  ی نشه..جور

 یب  ای  ی از دستم حرص خورد  یکردم..بسه هر چ  تتیاذ  یچ

کنم، فقط حرف آخر و    ی...خودم تمومش می نگرانم شد   لیدل

 .....بهتره تا تو رمیبزن...من اگه بم 

 .....ینیبش شهیم-
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سخت  نیهم به  کلمه  گلو  یدو  آرام  دیپر  رونیب  میاز  ..آنقدر 

بود که   دهیظاهرا شن  یباشد ول  دهیگفتم که شک داشتم شن

جا ا  ش یسر  لحظه  م  ی برگشت...از  گفت  د  یکه  و    گر یروم 

ام هم زمان، به   یشود، تمام سلول ها و رگ و پ  ینم  میدایپ

 ادَنش سر دادند..ترس از دست د  هیطلَبَش در وجودم ناله و مو

 ...گرفت  انیجر  اریاخت  یام ب  هی سرم آورد، که گر  ییچنان بال

 .....من فکرامو کردم-

وجودم    ی اش را با همه    یدگیرنگ پر   یکردم..ول  ینم  نگاهش

 ی م  نییرا که تند تند باال و پا  ش ینفس ها  ی ..صدا دمید  یم

، هزار بار   هیدر ثان  دیکه شا  شی گلو  بکیو س  دم یشن  یمشد،

  ی صندل  ی و رو  دیکش   رونیآمد..کاپشنش را ب  یرفت و م  یم

 یبود، م   تر به  دیاش انداخت..سرم را بلند کردم..اصال شا  ی کنار

چهره اش را در   ی ..اصال دوست داشتم تمام حالت هادمشید

با   یمرور م  د یبا  ییزهایچ  کیلحظه از حفظ کنم..  نیا شد، 

خورم    یکرد و قسم م  ینگاهم م  دیخود خودَش...با ترس و ترد
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صورتم سُر سُره    ی ..اشک ها رودیکش   ینفس هم نم  گرید  دیشا

حرف بزنم..به   بودم،من هم اراده کرده    یکردند ول  یم  ی باز

 ....قول خودش، حرف آخر

از طرف    ی رادیبه خاطر ا  دم،یاگه جواب نم  ،یکن  یچرا فکر م-

 ی خوا   یفقط نم  ،ینیتوعه..اتفاقا از نظر من، تو خوش قلب تر

اندازه   کیتموم بنده هاش، به    ی ..خدا برایازش استفاده کن

در مورد گذشته    دم،ی به خودم اجازه نم  یخداست و من حت

 ت یاذ  دنش،یاز شن  یکنم که گاه  یکنم..انکار نم  یات قضاوت

ول منافات داشت،  قرمزهام  تموم خط  با  به من   ی شدم.چون 

..تو  یبرداشت  قی که خودت پرده از حقا  ییاونجا  شدتایمربوط نم

ترسم..از   یم  نی شم و من از ا  ی م  تیمن مُنج   یکن  یفکر م

من اشتباه فکر   ی تو درباره    د،ی به سرانجام رس  یکه وقت  نیا

  ن یکه دوست دارم هم  ط،ام فق  یآدم معمول  هی..من  یکرده باش

مس  یراه ابد  تا  اومدم،  االن  تا   ی م  هیبق  نکهیباشه..ا  رمیکه 

اهم  ا یپسندن   برام  برا   تی نه،اصال  اصرارت  اگه  و   ی نداره 
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.ازدواج  ی بشنو  ی زی، محال بود در مورد خودم چنبود یهمراه

ه  یتلخ که  تلخ  قدر  پاک   چیداشتم.اون  خاطرم  از  وقت 

  ش،ی چند لحظه پ  نیو تا هم  دماعتماد ش  ی..به مردها بشهینم

ندازه   یم  ی زیچ  ادی...چون منو  دم ی هنوز از اخم و غضب تو ترس

خوام  ینم یاز زندگ یچیخوام تو مغزم تکرار بشه...ه یکه نم

که هم دوستش دارم    ی ریآرامش و حرکت کردن تو مس  ر یغ

نم بودم..هنوزم  غرقش  االن  تا  هم  کار    یو  دارم  واقعا  دونم 

خوام   یم  یلرزه ول  ی..دست و دلم م  نه  ایکنم    یم  یدرست

کنم..م  نیآخر  ی برا امتحان  و  شانسم  دارم    یبار،  اگه  خوام 

کردم،   یگمون م  روزی..تا دفتهی اتفاق ب  نیکنم با تو ا  یشتباه ما

خودش   ی مهمه که ارزشش و داره، برا  نقدریدوست داشتن ا 

خوام   یخوام تجربه اش کنم..م  یحاال م  یاز خودش گذشت..ول

کنم..م  نهعاشقا کنم..  یاشتباه  قمار  باهات   ا یخوام سر جونم 

 ...دمیجونم و از دست م ای رون،یب ام ی م روزیازش پ 

 [06.07.21 06:33] 
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ن  ی ها رو  اشک باز و   مه یگونه اش خشک شده بودند..دهان 

کرد..آنقدر هول    یچشمان از حدقه در آمده اش، مضطربم م

که در ذهنم بود را به    ییها  زی تمام آن چ  دمی شدم که نفهم

 ..زدم   شیصدا ینه؟ با دل نگران ا یزبان آورده ام 

  نا؟یس-

چکار   ای! خداختیداشت..قلبم ر  یحرکت  چیپلک زد و نه ه  نه

باره    کیرا به    میآب جلو  وانی کردم؟ بلند شدم و ل  یم  دیبا

ر   ی رو ب  یترسناک  "هه"...ختمیصورتَش  اش  حنجره    رون ی از 

 ..افتیرا در  تَشیو تازه موقع دیپر

  ؟یگفت  یبگو چ گهیبار د هی..سویگ-

تقاضا  کی  همان لبم آمده بود و حاال  به    ی مرتبه هم، جانم 

م  بهتر  حالَش  بود..داشت  محال  اندر  محال  داشت؟   ی تکرار 

 ....تکان خورد یشد..کم
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 ینه..گفت  ؟یبا من عاشقانه کن  ی خوا  یم  یمن! تو گفت  ی خدا-

 ؟ی..عاشقانه اشتباه کن

 ...د یو از جا پر دی به صورتَش کش یدست

منو قبول کرد...منو   سویازت ممنونم...گ  ایشکرت..خدا  ایخدا-

 ....شکرت ای...خدای دی...مطمئنم تو هم منو بخشرفتیپذ

 ...ام گذاشتم   ینیب ی ترَش رفتم و دستم را رو کینزد یکم

من که هنوز شرطم    ؟یکم  یم  ی طور  نیآروم تر..چرا ا  نایس-

 ....و نگفتم

ول  یاز دهانش نم  خنده افتاده بود،  با   ی افتاد..به نفس نفس 

 ...چشمانَش گذاشت ی حال دو دستَش را رو نیا

 ..منت  ی  دهیباشه به د یهر چ-

سخت تر بود..از خودش خاطر جمع بودم،   می قسمت برا  نیا

م  یول نه...فقط  اش  خانواده  کنارَش   یاز  در  بداند،  خواستم 

 ...خواهم ماند
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وقت  یی نایا  ی همه  - گفتم،  که  م   یرو  و    شهی محقق  پدر  که 

راض ا  یمادرت  هم  من  نویباشن..قبال  بهت،  بودم    ینمگفته 

 ...خوام  یتو و اونا باشم..من تو رو با خانوادت م  ن یب  واریخوام د

 ی لیخ   یدرهم رفت،ول  ی کم رنگ شد و صورتَش کم  لبخندَش

 ...لب زد یزود خودش را جمع کرد و با خوشحال

 ....زمیحله عز-

  دن یصله گرفت و وسط اتاق، شروع به رقصهم از من فا  بعد

داشت و   ی مرا به خنده وا م  شیکرد..حرکت پاها و دست ها

 یکردم، آرام باشد، حرف به گوشش نم  یهر چه خواهش م

  ی کیکرد و پاها را از ساق،    یعاشقانه زمزمه م   ی رفت..ترانه ا

که    داد   یسر م  ی داد..چنان قهقهه ا  یم  نییباال و پا  انی در م

ا د  نیتا  او  از  نه  شن  دهیلحظه  نه  از   نیبودم..ا  دهیو  حجم 

  بود؟ یعیطب  یخوشحال

 ....کنم، صدات کل ساختمون و برداشته  یخواهش م نایس-
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  اد یز  نَشیکه در ماش  یتکه از آهنگ  کی  تم،یو ر  یسرخوش  با

 ....توجه به حال من خواند  یبودم را، بلند تر از قبل و ب  دهیشن

 .....تاده در کنج فالمچشمت اف ی قهوه -

چشمانَش ستاره باران   اهیتَرَم آمد..آسمان س  کی نزد  همانگونه

  نم اشک؟ ا یاست  یندادم، برق خوشحال صیبود..تشخ

 ......دمت گرمسویدمت گرم گ -

 [06.07.21 06:33] 
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وقت، انتظارش    نیدر ا  نایقیبود که    ی زی تنها چدر زدن،  ی صدا

 ....را نداشتم

  جانم شهره جان؟-

را   شی انداخت و سپس رو  نایسمت س  یهیعاقل اندر سف  نگاه

 ....سمت من گرداند
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کار  سویگ- اگه  منم  با  رفتن،  دکتر  خواستم   ،ی ندار  ی جان، 

 ....مرخص بشم

مگر ساعت چند بود؟ آنقدر سر و صدا کرد و بلند بلند   ایخدا

را حدس زده و    جهیشعر خواند، که به گمانم دکتر خودش نت

 ....نشده بود رونیمنتظر آمدن ما به ب

 ...یممنونم، خسته نباش-

 ...را مخاطب قرار دادم   نایاخم، س یو کم زانیآو  ییلب ها با

 ...استاد رفت  شی کال آبرومون پ-

ساعدش    ی من، کاپشنَش را چنگ زد و رو  یبه نگران  تیاهم  یب

 ...انداخت

 ......شام مهمون منمیر ی جشن بگ دی...امشب و بامیبر-

بدون   نایبود که به قول س ی بار نیکنم امشب واقعا، اول  گمان

از همان    یکی  عی نشستم....سر  یم   نَشیدر ماش  ی تعارف و لجباز

کرد و بلند بلند    ی را داشت، پل  سویگ  ی که واژه    ییآهنگ ها
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بار راحتَش گذاشتم..خودم هم، نفسم به   نیبا خواننده خواند..ا

وقت  یآسودگ بود، هر چند   نی خشمگ  ی   هرهچ  یدر حرکت 

به   را  قصد    یول  د یلرز  یم  میپاهاآوردم،  یم  ادیمادرش  ابدا 

اصال    یبود ول  ادیز  کینداشتم، امشب را زهر مارمان کنم...تراف

بودن راه نشدم...خودم را سپُرده بودم    یو طوالن  یمتوجه سخت

 یاعتماد و باور بود که از نگاهم به او شُره م  گریبه دستَش ..د

 ...نگه داشت الدیمبرج  ی کرد..جلو

با- و  د  م،یکن  ییایرو  د یامشب  تکرار   چیه   گهیچون  وقت 

 .....سویخوب به ذهنت بسپارش گ شه،ینم

 می..نگفته بود هم، برادیبرج، قد کش  ییانتها  ی تا نقطه    نگاهم

انگ زندگ   نیتر   زی خاطره  م  یشب  قرار  داشت  بود.قلبم   یام 

از    ی کردم، تمام وجودم در حال سپاسگزار  یگرفت و حس م

تصم  بود  هستند..سخت  گذشته   ی ریگ  می من  هم  سخت  و 

ا  یبود...ول ا   نجایحاال که در  با    نیو  از سرنوشت بودم،  نقطه 
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ذره    ی پاها ذره  با  و  بودم  آمده  م  ی عقل  بر  قدم   ی قلبم، 

 ....داشتم

 [07.07.21 06:39] 
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که رستوران   میطبقه رفت   نیتر  ییبا باالبر به سمت انتها  همراه

در گردش بود،   یدختران و زنان  ن یشد.نگاهم ب  یرا شامل م

ن، ظاهر شده بودند، من  مدل لباس مارک دارشا  نیکه با بهتر

رفتم..هر    یراه م  نا یدر کنار س  ،ی اسپرت ادار  پ ی ت  ک یبا    یول

  ن یرفت، با ا  ینم   ی گریچند که او نگاهش جز من، سمت د

حال شرمنده شدم..کاش اول خانه رفته بودم و مانتو و مقنعه  

فکرم را خواند که سَر    دی کرده بودم ..به نظر رس  ضیام را تعو

 ....گوشم برد و نجوا کرد  ریز

ا- االن  تا    چاره یب  نقدریاگه چشمم، ظاهرت و گرفته بود که 

 .....نشده بودم
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به   یحیمل یاش قلبم را گرم ساخت..لبخند کم رنگ ول جمله

ب  دم ی پاش  ش یرو سخاوت  با  هم  او  را   ی شتریو  جوابم 

 نکه یبود، بدون ا  داد...دستش را مالکانه پشت کمرم قرار داده

شناخت و رفتار    ی حد م  نکه یتماس برقرار شود..از ا  ی لحظه ا

شوخ  ی ها و  دهنده  م  ی ها  یآزار  لذت  نداشت،   ی نامناسب 

ابُردم اگر  کنارش    نی....اصال  در  االن  من  که  نبود،  روالَش 

بار بود که    نیاول   یبودم، ول  دهی شن  ادیرا ز  نجایا  فینبودم.....تعر

  ی جا  ی کوچک و جمع و جور  ی و صندل  ز یآمدم..پشت م  یم

 ند یارایرا با شمع و گل ب  زی..از کارکنان آنجا خواست، ممیگرفت

  یهمه احساس ن ی..اکردنداطاعت  ینیو آن ها هم به طرفه الع

دور از    یکم  ،ی خشن و جد  شهیهم  ی بودن، از او  کی و رمانت

ا شده،  ثابت  من  به  االن  تا  که  چند  بود..هر  ستاد انتظار 

با   ینی ب  شیپ  ی ها  ی ری غافلگ با مشورت  را  نشده است...شام 

اش   یصندل  یراحت، به پشت  یال یمن سفارش داد..بعد هم با خ

به س  دیچسب  ی ب  نینگاه سنگ  ریشد..ز  م ا  رهی خ   نهیو دست 
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بودم..ا شدن  له  حال  در  قشنگ  ش  نیتابَش،  در   ییدایهمه 

لرزاند...انگار اصال قصد کندن    ی نافذَش دلم را م  ی ها  یمشک

قلب    نیاز جان ا  یخواه  یچه م  گرینگاهش را نداشت..آخر د

ا بگذار،  و  برگردان  رو  خواهشا   بسته؟  ترم   نی زبان   م ینفس 

 ....ام رفت و آمد کند نهیس انیشده، راحت م 

تا بلکه التهاب درونم    ختمیخودم ر  ی برا  یآب  وانیل  زی م  ی رو  از

اولم   یتجربه م  ییکاسته شود...داشتم حس ها بار  کردم که 

نشست ..هم دوستَش    یبه کامم م  یبود ول  بیو غر   ب یبود، عج

 شه ی از هم  شتریب  یترساند..امشب حت  یداشتم و هم من را م

باز  ی بو به  را  نفسم  تلخش  آب   یم  ی عطر  هم  گرفت..باز 

  بود؟  دهیاندازه طول نکش  از  شی امان ب  ی..جدال چشمدمینوش

  ؟ی کم ندار ی زیمرد چ  هی کردن  وونهیواسه د یدون یم-

ها،   یرستانیآرام پر جاذبه اش، باعث شد، مانند دختر دب  ی آوا

رنگ گرفته بود، که   نیقیرا گم کنم..گونه ام به    میدست و پا

آب دهانم    دمیترس  یکردم...م  ی اش را احساس م  یگر گرفتگ
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است،   یچه حرف  نیخودم را رسوا کنم ..آخر ارا فرو دهم و  

 ،یکن  یرا نم  نفکر م  ؟ی چشم و نگاهم شد  خیطور م  نیا  یوقت

 .....فکر خودت باش

انتها  ناگهان به سمت  و  بلند شد  جا  رفت...حت  ی از   ی سالن 

لحظه   نیاتفاق ممکن در ا  نیکنم...بهتر  یبرنگشتم که سوال

راحت بازدم  و  سع  دمیکش  یبود..دم  نفس   یو  چند  با  کردم 

تنها بودم که هم   ی ا  قهیحالم را بهبود بخشم..ده دق  ق،یعم

 ..برگشت زی م ی زمان با آمدن شام، پا

 ....رفتم دستام و بشورم  ،ی جان که تنها موند  سویگ   دیببخش-

 [07.07.21 06:39] 

 ۲۸۹_پارت#

آلود  لبخند رو  ی خجل  مرطوبَش دمیپاش   شیبه  ..صورت 

 د،یشد فهم  یکوت ادامه دارَش مداشت و از س  ی گرید  تیحکا

م زمان  برا  ی هنوز  شام،    ی خواهد  اواسط  شدن....تا  راه  روبه 
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اش را    وهیآب م  وانیل  نکهیمنوال گذشت، تا ا  نیوضع بر هم 

 ....داد انیسکوت پا  نیو به ا دیضرب سر کش کی

حال که دور و بَرم شلوغ و پر آدم   نیتنها بودم؛در ع   شهیهم-

 مارستان یو اشکان...مادر و پدرم دائم ب  ری با وجود ام  یبود، حت

 ی..چون وقتدمید  یتا دو روزم بابام و نم  یو مطب بودن..گاه

بودم،    ایاومد،    یم خونه    ایخواب  مامان،  کار  خاطر    ی به 

ا  م یبچگ  ی مادربزرگم..روزا  حسرت  ب   هی  یحت  نکهیتو   یروز 

بر  محلمون  پارک  تا  و   م،یدغدغه  بود  کار  ؛همش  گذشت 

تعط م  یم   شی پ  یالتی کار...اگه  و  هم   ی اومد  با  تونستن 

..اونم   م یرفت  یمسافرت م   رانیهماهنگ بشن، فقط خارج از ا 

دادن...بازم   یشد اونا برن، باز من و راه نم  یکه م  ییهر جا

با تنها اا  نقدریزدم..ا  یمهام سر و کله    ییهتل بودم و    ن ی ز 

ب کن،    زاری سفرها  باور  که  نرفتم..توقع   هیبودم  باهاشون  بار 

..فکر کنم  فتادیاتفاق ن   نیا  یداشتم اونا هم به خاطر من نرن..ول
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ا  دم،یرس   جه ینت  ن یدوازده سالم بود..همون لحظه بود که به 

 .....نمیتر تی اهم یبراشون ب

و با آن، حالم را دگرگون کرد..سکوت کردم   دی کش  ی سرد  آه

خبر    یتا خودش را سبک کند،چقدر غم تلنبار شده داشت و ب

 ...بودم

کرد..اونم پدرش پزشک و همکار بابام بود،   یاشکان درکم م-

از من بهتر به   دی شا  تشیچون مادرش پرستار بود، وضع  یول

 ...دیرس  ینظر م

به چانه اش کش  دستش  به گل  د یرا  بعد  رساند..حس    شیوو 

  ی پر رنج  یآورد..چه کودک  یرا دارد باال م  شیکردم تمام دردها

 را گذرانده بود 

 دنی رس  جهینت  ن یبزرگتر شدم، تنها تر شدم، چون به ا  یهر چ-

 ی به مراقبت ندارم..هر دو متخصص داخل  یاجیاحت  گه یکه د
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ب و  عمل  اتاق  و  اتاق    دن،ی د  یم  شتریبودن  تا 

 ....روزگار من بود نیخوابشون....هه....ا

 [08.07.21 06:45] 

 ۲۹۰_پارت#

ز  فکر پوزخندَش  تا    میطعم زهر داشت که گلو  ی ادیکنم  را 

 ...انتها سوزاند

...من ریو تحق  نیرو هم، که خونه بودن فقط توه  ییساعت ها-

شان   دیاصرار داشتن که با  یول  سو،یمتنفر بودم گ  یاز پزشک

نم  شونیدگخونوا بزرگ،  مجد  پسر  کنم...تک  حفظ   یرو 

راه قبول   ی تونست  اول  سال  همون  بره....اشکان  اونا  خالف 

 ه به خانوادش دروغ گفت که رتب   یباورت نشه، ول  دیشد..شا

م  اورده،ین جا  یچون  هر  فقط  رفتم   یی خواست  من  که 

از رشته ها  چی..سال دوم هم، هادیب  ی رو نم  یتجرب  ی کدوم 

  زه یانگ  یزدم...من ب  یتونستم انتخاب کنم و ناچارا روانشناس

رو  نیتر تحص   نیزم  ی آدم  واسه  اصرارشون    الت یبودم..اگه 
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بشه..هر    ی دانشگاه باز  دانشگاه  به  پام  بود  محال    چند نبود، 

کردن   تمیهر روز، مکافات داشتم باهاشون...اون قدر اذ  نم یهم

ب ب  یسالگ   ستیکه  درصد  ولجدا شدم..مخالف صد   ،  ی ودن 

بگ و  جلوم  نتونستن  پارت  می..سرگرمرنیخوب  و    یشد 

م  نکهی...از ایمهمون توجه نشون  بهم  م  دادن،یدخترا    ی لذت 

 الشون آدم ح  لی ا  هیرو کنسل کنم    یاگه مهمون  نکهیبردم..از ا

به خودم و    شونیوابستگ  نیکردم...ا  ی م  فیشد، ک  ی گرفته م

بودم که بود و نبودم واسه    دهی رس  ییدوست داشتم..من به جا

 گم؟ یم یچ ی فهم یها فرق داشت..م یلیخ

پا  باال قفسه    نییو  مهمانم   نهیس  ی شدن  را  ترس  اش، 

ول بود  شده  آتش  را   یسع  یکرد..چشمانش  خودش  داشت 

 ....ردیدستش دادم تا بلکم آرام گ یآب وانیکنترل کند..ل

گرفتم..به زور تک ماده و قدرت و اعتبار    سانسیل  یبا بدبخت-

 ی تا تونستن منت شو سرم گذاشتن...سرباز  دی پدرم...که اسات 

 ...به ارشد دمیمعاف شدم و رس
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نبود   ی زیحالم، چ  فیرا باال تر آورد و نگاهم کرد.توص  سرش

 .که در قالب کلمات بگنجد

 ی داشتم؟ م یاالن چه وضع سو،یکردم گ ینم  دای اگه تو رو پ-

 ی وجودم  ی همه     گهیتو د  یدونم شب تو رو هم خراب کردم ول

 ینم  گهیبار د نی بدون ا یرو؟ ول نایگفتم ا یبهت م دیچرا نبا

مادر و  پدر  هم  ی خوام  تصم   شهی که  برام  گذاشتن،   میتنهام 

...فکر پول و  ن..اونا فقط فکر خودشون هستن و منافعشورنیبگ

پسندم   یسبک و نم  نیکه ساختن...من ا  یپوشال  بتیآبرو و ه 

 ی زی مارکم تنها چ  ی پول و لباس ها  یکه از خونه جدا شدم..ول

بود که دور و برم و شلوغ کرد...مجبور بودم بهشون چنگ بزنم 

واسه تو لباس مارک که خوبه،   یتنها نمونم..ول  نکهیا  ی ، برا

 ی م  بهم برخورد..حسم  یلی..خشتمارزش ندا  ی ز ی خودم هم پش

خواد من و لگد مال   یشده که باز م  دایپ  ی دیگفت، فرد جد

 ...سویگرفتم گ یجلوتو م  دیکنه و من با
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لبر  ی   کاسه داشت  لب   یم  ز ی چشمم  را  نامش  درد  شد..با 

 ...زدم

 ....نایییس-

 ..را به عالمت سکوت مقابلم گرفت و سر تکان داد   دستش

حاال که با    یفرق کرده..ول  یدونم االن همه چ  ی دونم..م  یم-

معجزه   نم  میزندگ  ی تو،  افتاده،  دستت    یاتفاق  از  خوام 

 یتون  یکه اصال م  ی دوباره شک کردحرفام ،  دنیبدم..اگه با شن

حرف عصرم    ی نه...من هنوز رو   ای  یبمون  یآدم مزخرف  نیبا چن

 ......خواد اصال یهستم...دلم نم

 .....نایس-

 [08.07.21 06:45] 

 ۲۹۱_پارت#
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جز نامَش را   ز،یچ  چیتوانستم ه  یکرد؟ نم  یتمامَش نم  چرا

دردآور انگار    ی ها  هیثان  نیبر زبان برانم..مغزم قفل کرده بود و ا

 ..نداشت یتمام مانیبرا

 ....نا یجان دل س-

آن وقت محال بود   دم،یشن  یاش را نم  یشگیجواب هم   کاش

بودم و تا خانه  ..تا االن تحمل کرده  ابدیرا ب  میاشکم راه گونه ها

م رو  یهم  را  اش  شده  مشت  آورد..دستان  تاب    ز ی م  ی شد 

 ..گذاشت و به سمتم خم شد

ا- باهام....گر  نینکن  و  هنوز   هیکار  منه،  قرمز  خط  هات 

  نو؟یا ی دینفهم

  ن یشد ا  یگرفتند..مگر م  یاجازه نم  دنیبار  ی ها که برا   چشم

 یم  هیداشت مو...بند بند وجودم  ردی ام نگ  هیو گر  نمشیطور بب

 ......نجوا گونه لب زدم دی د یکرد، او فقط چشم ها را م

 ....میقدم بزن نیی پا میبر شهیم-
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کاغذ  یمعطل  یب دستمال  ورق  چند  و  شد  سمتم   ی بلند 

زود خودمان را از آن    یلیرا حساب کرد و خ  ز یگرفت..پول م

که به صورتم خورد، التهاب درونم   ی ..باد سرد  می فضا نجات داد

کاس د  یت،ولرا  از  کنم..حالم  لرز  شد  پنهان   دَشیسبب 

 ...انداخت می شانه ها ی و رو  دیکش رونینماند.کاپشنَش را ب

 ...یبش  ضیترسم مر  یهوا سرده، م-

به    شتریو کاپشن را ب  دم یعطرَش را بلع  ی توان، بو  ی همه    با

 ...خودم چسباندم...گرمم شد اصال

 پس؟  یخودت چ-

 ان یرا به پشت گردنش رساند..بغض هنوز م  شیدست ها  جفت

 ....زد  یچرخ م شینت به نت صدا

 .....االن شمیآت  ی من کوره -

 یگفتم..عصر به او قول همراه   یم   ی زیچ  ،ی کلمه ا  ،یحرف  دیبا

قرار    یتوانستم آرامَش کنم، پس ک  یداده بودم و اگر حاال نم
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غوطه    ییحس تنها  نیعادالنه نبود در ا  فتد؟ی اتفاق ب  نیبود ا

وقت  شود،  برا  نقدر یا  یور  م   میخالصانه  خرج   ی محبت 

ا  شیکرد..صدا نامَش را خواند  نیزدم! چقدر  به دلم   نمدت 

نوبرانه در اول هر    ی   وهیدرست مثل مزه کردن م  د،یچسب  یم

 ....فصل

وقتنایس- همه    ی...من  زدم،  بهت  و  کرده    ی حرفام  و  فکرام 

کنم    ی االن حس م  یبودم..ول  ده یو هم سنج   زی چ  بودم..همه

پش م  ی شد  مونیتو  منصرف   ی جور  هی  ی خوا  یو  هم  منو 

 ..یکن

اثر خودش را گذاشته بود که با خنده و تعجب سمتم   کالمم

 ...نبود ی ناراحت خبر ی از آن دو گو  گریو د د یچرخ

  من؟-

 ی کوبیداشت بعد از اون همه پا  یبله شما..و گرنه چه ضرورت-

  ز یچ  ای  یمشکل فراموش  دیشا  ؟ی کن  ی، دوباره از من نظر خواه
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 ی مریمرد آلزا  هی االن بگو ها....من اصال با    نی....همی دار  ی بدتر

 ......تونم بمونم  ینم

 [09.07.21 06:30] 
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ول  دنیخند  توقع بلند   ی صدا  یداشتم،  هوا  در  اش  قهقهه 

انجام دادم، در دل خودم   یرا را به خوب  تمیکه مامور  نیشد..از ا

انگ  ی کردم..اصال زنگ خنده ها  نیرا تحس    زی چ   زَشیاعجاب 

 ...فرو برد  بَش یج انیبود..دست م ی گرید

بد- تو..درد  عشق  معتادم...معتاد  فقط  من  کن   ه یباور 

 ...گم یم یچ یتا بفهم یتجربه اش کن دیالمصب..با

بر لب راند    زیآم  طنتی و لبخند ش  زیچشمک ر  کیرا با    نیا

 ...مکث اضافه کرد  یو بعد از کم

 ی عاشق شدن مثل معتاد شدنه؟ وقت  یدونست یم  ی جد  یول-

رو داره که شخص   یهمون حالت  قیمغزش دق  شهی فرد عاشق م
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به دارو داره...همش هم به خاطر ترشح هورمون   اد یدچار اعت

 ....تو مغزه ن یدوپام

 ...دست زدم و با خنده گفتم شیبرا

تحق  ی آقا  نیآفر- چه   یمهم  یعلم  قات یروانشناس...واقعا 

با    ینم  یی....خدایداشت از   لسوفیف  هیدونستم  طرفم...زودتر 

 ....خوب ی کرد یم یی خودت رونما

 ....همش اثبات شده است  نایا سو؟یگ یکن  یمسخره م-

 ..گردنش را کج کرد و گفت   یلب کم  ریز و

 ....نویا یبفهم ی آخه تو که عاشق نشد-

 ی قرار گرفتم...آرام گفته بود ول  شی و درست روبه رو  ستادم یا

 ...دوم نقشه ام بود ی بودم..حاال نوبت مرحله   دهیشن

  ؟یگفت یچ-

اش گذاشت و مثال دستپاچه به خودش اشاره    نهی س  ی رو  دست

 ....زد
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 .....گفتم حق با توعه ،یچیمن؟....ه-

 ...و قهر زدم یکردم و خودم را به ناراحت زیر چشم

ل - به  منم  کردن  آقا  ست یمسخره  شده  اضافه   ی افتخاراتت 

  نه؟ لسوفیف

صورتش به   ی را ترسان نشان داد و دو دستش را جلو  خودش

 ...هم چفت کرد

 .....خطا کار بگذر  شه یهم  نی..تو از سَر ا سویغلط کردم گ  من-

 ....ممکنه ریمتاسفم غ-

کردَنش داشت رنگ   یشد و شوخ  یکم کم باورَش م  داشت

کوتاه   یاش سوخت، ول  دهیصورت ترس  ی باخت...دلم برا  یم

 ..امدمین

 ی نظر  دی تجد  هی بود به جان خودم..حاال    ی..شوخزمیعز  سویگ-

 ....شه یحالم گرفته م  ،یشیم ی طور نیکن...اصال ا
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 ی که م  یشدم و متفکر نگاهش کردم..مثل کس  نهیبه س  دست

 ....رد ی را بگ یقطع  میخواهد، تصم 

فقط  - م  هیباشه  ماش  دیمونه..با  یراه  خود  تا  جاش،    ن یبه 

اییبدو وا  هی  نکهی...بدون  هم   یسیلحظه  از  گرنه  جا   نیو 

 .شهی راهمون جدا م

 [09.07.21 06:30] 
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خ  به باز  دهان  با  م  ره ی چشمانم  م  یشد..انگار   زان یخواست، 

در   یکه ابدا شوخ  دیرس  جهینت  نیبه ا  یرا بسنجد. وقت  تمیجد

 ...مظلومانه گفت ست،یکار ن

 ...تنهات بذارم  نجایتونم ا ی..من که نمسویگ الیخ یب-

 ...ندارم یباشه من حرف نه؟ یآخرت ا میتصم یعنی-

قدم برداشتم که فکر کند، قصد    ابانیجلوتر و به سمت خ  یکم

 ..را باال برد  شیصدا دهیدارم..ترس   یگرفتن تاکس
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ا- و  من  فقط  قبول...تو  ا  نقدریباشه..باشه   ی ها  یتاکس  نی با 

 ....نکن دیتهد ی عبور

غر زدن مردانه اش گرفتم و بالفاصله   نیخنده ام را از ا  ی جلو

بر   یرفتم..گاه  یکرد.پشت سرش آهسته م   دنیشروع به دو

خودش    ی کار را برا  نیداد..ا  یگشت و دستش را تکان م   یم

خودش  ی و به رو دیلرز یبه بعد داشت م ییجا کیکردم...از 

و صورتش از سرما سرخ شده بودند و در چشم    ینیآورد..ب  ینم

دانستم تا خود صبح هم پا    یم نشسته بود..م انگار شبن   شیها

  ن یکه ا  ی..تنها راهدیگو  یرود و آخ هم نم  یمن راه م   ی به پا

  دن یدو  ی   مهیجر  ی کرد، همان بهانه    یمرد مغرور را، گرم م

بود..به هر حال قصد نداشتم فعال کاپشنَش را پس بدهم...او 

 ی کرد که فور   یمعلوم م   گبود و قشن  دهیرس  ن یزودتر به ماش

ا که  گرفته  را  ن  نیگازَش  در  رس  ی   مهیطور  من  به   دهیراه 

اش خس خس    نهیآمد و س  یباال م   ی..هنوز نفسش به سخت

 ...داشت
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نم  سو،یگ  یعنی- باعث   ریکردم غ  یباور  نگاهت، کالمت هم 

شغل    نیواسه هم  ییاصال..خدا  ی آروم شُدنم بشه..تو معرکه ا

کردی شد  دهیآفر عوض  و  بحث  عِه..چطور  صبح ی ..عِه  ...تا 

 ...هات بخندم یفکر کنم و از شوخ یفرصت دارم، بهش کل

به سمت مخالف چرخاندم که خنده ام، هم چنان پنهان    نگاه

 ....بماند

 ...ستمایخوش اخالق ن نقدریا  شهیگفته باشم، من هم-

  ست،ین  یالیباشه، خ  نمیاگه ا  یکنم..ول   یمحاله من که باور نم-

 ....مخلصتم  ای من خودم دربست تا آخر دن

تجربه اش   یهر کس  دی.باستین  یلحظه ها وصف شدن  یبعض

  ی لحظه ها  نیبکشد..مثل هم  شیاش را به ن  ی نیریشکند تا  

  نا ی کردم س  یکه حس م  ،ییبای کش دار ز  ی وقت ها  ن یما، هم

 ...کند یم ی به خاطر من خوددار  زها،ی رفتارها و چ  یلیاز خ

  درخواست داشته باشم؟ هیتونم ازت  یم-
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 ....سویتو جون بخواه گ-

خواد تالشت و    یمن دلم م  یول   ،یستین  رششی مجبور به پذ-

 ....یبکن

کرد...ب  یسوال تلخش،    ینگاهم  خاطرات  گفتن  از  بعد  شک 

خواست،   یاز من نبود، منتها من دلم م  یحرف  نیمنتظر چن 

 ...قلبش را صاف کند با همه، باالخص با پدر و مادرش

که گذشته   ییکن به سال ها  یاز امشب برگرد خونتون..سع -

از پدر و مادرمون    یفهمم..هَممون گاه  ی..من تو رو میفکر نکن

م  نم  یول  م،یشیدلخور  تو  بش  یتون  یبازم،  دوستت    یمنکر 

نکش زحمت  برات  برطرف    یمال  اجاتیاحت  دن،یندارن،  تو 

باهاشون خوب باشه که    نقدریخواد حال دلت ا  ینکردن..دلم م

..هم به خودت ی اگه تلخ بود، لبخند بزن یبه حرف هاشون حت

به   ،یان بده..قطعا اگه اعتمادشون و جلب کنو هم به اونا زم

  یذارن..من فقط م  یازدواج با منم احترام م  ی برا  متیتصم

 ....بره شیپ  یخوب و اصول  یخوام همه چ
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 ..اخم لب زد با

  ؟یزن یپَسَم م ؟یو اگه احترام نذاشتن چ-

مهم و ارزشمند    میبرا  شه یدانستم.خانواده هم  یرا نم  جوابش

ا در  و  با  ی رابطه    نیبوده  ما، که حتما  م  دیخاص    ی حضور 

 ....داشتن

کار متنفرم،    نی ...من از انایس  ی ازت توقع دارم بهم دروغ نگ-

هر چ  یلیچون خ بده  بهم   یازش ضربه خوردم..قول  و  شد 

هم  یبگ خالص..با  و  پ  یراه  هی ..راست   م یکن   یم  دایواسش 

  باشه؟

 ...کوتاه زد ی نشاند و چند ضربه   قلبش ی رو  یآرام مشت

 ....راحت التیخ دم،یقول م-

خانه نگه داشت..کمربندم را باز کردم و به   ی که جلو   نیماش

 ..کوتاه انداختم   یرخ در حال فکرش، نگاه مین
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نامَت   انیبود..زود بخواب که از درس و پا  یممنون شب خوب-

 ...یکه نشد زندگ ی و آهنگ باز یگوش ی ...پایفتیعقب ن

خنده    د یخند  باالخره به  هم  را  من  دارَش  کش  چشم  و 

راحت شد،با تک بوق   الشیدر را باز کردم و خ  یانداخت...وقت

ا م  دیرفت..با  ی آهسته  و   یدعا  پدر  کنار  در  بتواند  کردم 

از هم گسسته،    ی رابطه    کیبه خرج دهد..  ی مادرش، سازگار 

  د،خواستن من بو  ی اگر پا  یشد ول  ینم  میها ترم  ی زود  نیبه ا

 .....آمد یشک نداشتم از عهده اش بر م 

 [10.07.21 06:36] 
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و بعد مدت ها به خودم اجازه دادم،    دمیکاناپه دراز کش  ی رو

  یحمام بود ول  ا ی...رونمیبب  لمیراحت ف  الیاستراحت کنم و با خ

د،  ز  یبا محسن حرف م  یآمد..وقت  ی آواز خواندَنش م  ی صدا

 ا یاز  حال رو  یفهم درست  گریشد..حاال د  یسرخوش م  نگونهیا

م درکش  کامال  و  د  یداشتم  شام  بودو   شبی کردم..از  مانده 
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به خودم و   دیناهار وجود نداشت ..امروز را فقط با  ی برا  ینگران

رس  رس  لمیکردم..ف  یم  ی دگیحالَم  اواسطَش  که   ده یبه  بود 

  ز ی م   ی ام زنگ خورد..دستم را دراز کردم و آن را از رو  یگوش

 ...مقابلم برداشتم

  س؟یجانم خاله فرنگ-

 ....سو؟یباال گ ی ایلحظه ب هی شهیم-

طور، نگران و مشوش صحبت کند...از   نیآمد ا  یم  شیپ  کم

سر کش،  دراز  ا  رونیب  عیحالت  بدون  و  را    لمیف  نکهیآمدم 

کردم، قدم    یباال رفتم..همان طور که فکر م   ی متوقف کنم، فور 

 ...کرد یزنان طول و عرض سالن را متر م

  د؟ی مضطرب  نقدریشده، چرا ا یچ-

اول   ی رو رو  نیهمان  دست  و  نشست    ش ی زانوها  ی مبل 

 ....دیکش
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 ی ساعت  می..االنم نرونیصبح گفت، کار دارم و رفت ب  لوفرین-

ش،  درو هم  ..رفته تو اتاقونیبا چشم گر  یهست برگشته ول

  نم ی حرف بزنه، بب  یکن  شی راض  یتو بتون  دیقفل کرده...گفتم شا

اتفاق افتاده...ن  یچه  ا  لوفریواسش  ه  نیاهل  نبوده    چ یاداها 

 ....وقت

اخالق ها   نیکرد، واقعا هم از ا تیخاله به من هم سرا  ینگران

اش دادم و سپس خودم را به پشت در    ی دلدار  ینداشت..کم

 اتاق نیلو رساندم

  تو؟ امیب یدرو باز کن  شهیجان، م لوفرین-

کردن    هیگرفته که معلوم بود از اثرات چند ساعت گر  ییصدا  با

 ....است، لب زد 

 ....خوام تنها باشم، خواهشا ولم کن یم-

 .....که ی طور  نیآخه ا-



1169 

 

خاله    بتیبار برزو بود..از غ  نیام زنگ خورد و ا  یهم گوش  باز

 ...و رفتنش به آشپزخانه استفاده کردم و جوابش را دادم

  ؟ییتو االن کجا سویگ-

 .....خونه گهیاوال سالم..دوما معلومه د-

 لوفر،ین  شی االن برو پ  ن یکه اصال حوصله ندارم..هم  زینمک نر-

 ست یکه اصال حالش خوب ن

  د یدستم دادم و با ترد  یاتاق نیلو و گوشمشکوکم را به    نگاه

 دم یپرس

 ؟یدون  یتو از کجا م-

..فقط بدون که گند زدم...آرومش  یچی..هسوینپرس گ  یچیه-

منظور  من  بگو،  بهش  و  خبر    ی کن  بهم  حالش  نداشتم..از 

 ...بده..منتظرما 
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با برزو بوده؟    لوفرین  یعنیمن، از ترس رو به سکته بودم،    ی خدا

خبر بودم؟ دوباره پشت در    یافتاده بود که از آن ب   یچه اتفاق

 ....تر از قبل سماجت به خرج دادم   ی بار جد  نی قرار گرفتم و ا

  یکه دست از سَرت بر نم  یدون  یدرو باز کن..م  نیا  ایب  لوین-

 ....دارم..پس بچه نشو

  داد لمیرا تحو ی تکرار  ی هم همان جمله ها باز

 رم یم  ایباز کن،    ای..پس  یدون  یخودت م   ام،یکوتاه نممن که  -

 ....دنبال قفل ساز

 [10.07.21 06:36] 
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کل  دمیتهد  ییگو که  کرد،  را  خودش  قفل   دیکار  در 

مطمئندیچرخ ،   ی..نگاه  نگران  دور،  از  که  انداختم  خاله  به 

را در هم گره زده بود...در را باز کردم و داخل    شی انگشت ها

تک تختَش  عاج  رو  هیشدم...به  بود و سرش    ش ی زانوها  ی زده 
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ابود شد...کنار   نی..از  دار  غصه  دلم  شدنش،  مچاله   شمدل 

وحشت  سرخَش  چشمان  دادم...از  باال  را  سرش  و  نشستم 

گفت، حد   یچشم ها م  نیکردم..حدسم کامال درست بود و ا

را مدام گراقل دو سا هم در کار    یاست..آرام شدن  ستهیعت 

 نکهینبود که، هق هق کنان خودش را به آغوشم چسباند..از ا

 ....حال و روزَش بود، شرمنده شدم نیبرادر من، مسبب ا

  ؟یشده؟ تو با برزو قرار داشت ی قربونت برم نیلو...بهم بگو چ-

 اش اوج گرفت  هیو گر دیاش را باال کش ینیب

 ....پس زنگ زده بهت-

جدا  از ها  شی خودم  اشک  و  دست   ش یکردم  پشت  با  را 

 ....گرفتم

گفت اصال...فقط گفت گند زده، ناراحت   یچ  دمیمن که نفهم-

 ....و کالفه یتو بود..عصب

 ...نگاهم کند می اش را باال دادم، تا مستق چانه
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 ....افتم یشده؟ دارم از ترس پس م یتو بهم بگو چ-

 ...اش را به تخت داد هی رفت و دوباره تک عقب

حال تو رو   ی هست که به بهونه    یمدت  هی  ،یدون  یخودت م-

شدم و گفتم،   یعصبان   شیزنه..دو روز پ   یبهم زنگ م  دن،یپرس

 یمن و م   ی همش شماره    هیخوب به خودش زنگ بزن، چ

داغون   شتریتا بهت بگم...اعصابم ب  رونیب  ا یروز ب  هی..گفت  ی ریگ

پ  نقدریا  یشد و تلفن و قطع کردم..ول تا    داد،  امیزنگ زد و 

کنجکاو  آدرس  ی امروز  به  کشوند..زمان   یمنو  بود،  داده  که 

 ....رفتارشو  ی دیمشهد اومدنم و هم که د

 ....خوب-

برات   گه،ید  یچیه- دلم  برداشت، گفت  نه  و  نه گذاشت  آقا 

است   وونهیتونم صدات و نشنوم...برادرت د  ینم   شه،یتنگ م 

نبرده..منم بهم برخورد و برگشتم   زادیبه آدم  ش ی چی..هسویگ

 ....خونه
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خنده ام    ی را دندان گرفتم که صدا  نمییلب پا  ،یهزار بدبخت  با

ب نشود..برادر  ا   ی تجربه    یبلند  آخر  و  نیمن،  ضع  چه 

  کردن بود؟ ی خواستگار

  سو؟یگ ی خند یم ی تو دار-

 ...خنده زدم   ری ز یو پق  اوردمیطاقت ن  گرید

 .....خوام..واقعا یمن..معذرت..م -

توانستم   یم  د،ی چک  شی رو برگرداند و باز اشک ها  یناراحت  با

 ...درک کنم که از کجا دلخور است

بگو که ..من و  ی ازش ندار   ی...دست کمگهید  یتو هم خواهرش-

 ...کنم یدارم با تو درد و دل م

  ی و جد  دمیرا بوس  دی که از چشمان روشنش چک  ی آخر  اشک

 ...شدم
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م- عذر  ازت  برزو،  طرف  از  واقعا  س  یمن  نکن   یخوام..نگاه 

ه  ر یسالشه..غ تلخ،  مورد  همون  ا  چیاز  نداره..نابلد   ی تجربه 

 ....بودنش و به من ببخش

پا  سرش چ  ن ییرا  و  احساسَش    دینگفت..با  ی زی انداخت  از 

  ی نبود، بهتر م   یراه  چ یشدم..اگر ه  ی نسبت به برزو مطمئن م

هم پاره    یعاطف  ی ذره رشته    کی   نیجا، هم  نیاز هم   دمید

 شود

 نیا  گهینه تنها بهت زنگ نزنه، بلکه د  گهیگم د  یمن بهش م-

پ بشنشه.  داشیورا  تو چشم  باهاش چشم  ندارم  و    یدوست 

 ....بشه یذهنت تداع تلخ امروز تو ی خاطره 

 گرفت و آرام تر لب زد ی را به باز  شی ها انگشت

چ  ریتقص- ا   هی تو  برادرت  ا ادین  نجایکه    ی راض   ی نجوری..من 

 ..ستمین

 ..صورتم گذاشتم ی را گرفتم و رو  دستش
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تو هم خود خواهرم    ی...ولزهیدرسته که اون برادرمه و واسم عز-

ا  ،یهست ا  نکهیاز  نم   ،یخت یاشک ر  ی نجور یامروز   یخودم و 

جا برزو  با  م  ی ا  گهید  ی بخشم.من  نم  یقرار  دلم    ی ذارم، 

 .....خواد

 ..دیبار شیابر چشم ها دوباره

 ی م  ی مثال خواستگار  ی نجوریا  یتو خودت بگو، ک  سویآخه گ-

  کنه؟

تغ  خواستم را  احوالش  و  شوخ  رییحال  به  زبانم  باز    یدهم، 

 ...شد

 .....ی فقط خود آدم آهن-

 ..کرد میبازو ی روانه   یمحکم مشت

 .....یزهر مار، امروز همش دنبال مسخره کردن من -

 [11.07.21 06:01] 
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اتاق ب  یوقت هنوز بغض    یآمدم، آرام تر شده بود، ول  رونی از 

خودش    ی نه را بر عهده    ای  دیبه خاله بگو  نکهیداشت..انتخاب ا 

 ...گفتم  د،یگذاشتم و در جواب خاله که حالش را پرس

 .....گه بهتون  یم   و یآروم تر بشه، خودش همه چ  گه یکم د  هی-

 ی به در اتاقش انداخت و مشخص بود، هنوز نگران   ی نگاه  خاله

 ....اش برطرف نشده

مهمون دعوت کردم، نکنه   یمن فردا واسه تولدش، کل  سویگ-

 ....تا فردا رو به راه نشه

ول  خودم بودم  دلواپس  جلو  ینم  یهم  بُروز   ی خواستم  او 

ا از  قبل  برزو  من    ،ی خرابکار  نیدهم..کاش    ی مشورت  کیبا 

رود سر اصل   یراست م   کی  ،ی کرده بود..آخر کدام آدم عاقل

  ؟یاش باش یمطلب که تو دوم

..حتما با خودش کنار هیدختر عاقل  لوفری..ندینه نگرانش نباش-

 ...ادیم
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 ی ری غافلگ  شیبرا  یو پنجم بهمن، تولد نیلو بود..کل  ستی ب  فردا

از مهمان ها و شکل تولد    یبود ول  انی..خودش در جرمیداشت

روز    چیبرگشتم..انگار ه  تیبه سوئ  ریدرگ   ی خبر نداشت..با فکر

 ....فکر و دغدغه بگذرد  یب میخدا قرار نبود برا

 ...تو؟ سه بار غذا رو گرم کردم تا االن   یکجا رفت-

انداختم    یسرش نگاه  ی رو  ی شده    چاندهیپ  ی و حوله    ایرو  به

 ..مبل رها شدم  ی و همان جا رو

 نیلو شیسر رفتم پ هیجون..  ایرو  دیببخش-

 ...فردا که لو نرفته ی برنامه -

را    انیتکان دادم و تا خواستم جر  ینف  ی سرم را به نشانه    تنها

نهادم  نام برزو، آه از    دنیام زنگ خورد...د  یکنم، گوش  ف یتعر

م  کرد..چه  م  یبلند  منم  اگر،  س   کیتوانستم    یشد    ر ی دل 

را به  یقصه ها بود آخر؟ تا گوش نیکنم؟ االن وقت ا شیَدعوا
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صدا چسباندم،  عصبان  ی گوشم  از  پُر    تمامتَش،ی پر  را  گوشم 

 ....کرد

  شد پس؟ یبه من خبر بده..چ ی مگه بهت نگفتم زود-

 ...دمی کش ی را فاصله دادم و نفس بلند یگوش یکم

 ...نیی اومدم پا ششیلطفا...من تازه از پ  یآروم باش  شهیم-

نا منظمَش به    ی نفس ها  ی بود ادامه دهم و فقط صدا  منتظر

نداشت و    لوفری نسبت به ن  ی ..او هم حال بهترد یرس   یگوش م

 ...و کالفه است ختهی توانستم بفهمم که چقدر به هم ر یم

 ،ی دیو تا حاال د  یاز دستت ناراحت و دلخوره..آخه ک  یلیخ-

داره    یآداب  ی زی ...هر چ هیاول، بره سر اصل قض  ی همون جمله  

  به گوشت خورده؟ ینیبرادر من..تا حاال اسم مقدمه چ

 ...دیکش ی پوف بلند ی دلخور با

  گفت؟ یحاال آخرش چ -
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کنارش بماند   نایگفتم س  یم  دیرفت..با  شیغم صدا  ی برا  دلم

 ....اش دهد ی لدارو د

 ی..خواهش می نذار   نجایپات و هم ا  گهیغدقن کرده، د  یچیه-

تدارک   یکنم بهش زنگ هم نزن..فردا تولدشه و مامانش کل

 ....خراب بشه   ی..نذار همه چنجایا انیم لشی ..نصف فامدهید

  فردا مگه تولدشه؟-

  دم؟یکوب  یم واریسرم را به د دینبا واقعا

 ...ها یگ یم یگم، تو چ یم یداداش من چ -

 [11.07.21 06:01] 

 ۲۹۷_پارت#

رقم    کی  نیباال رفت..مرد ها هم که فقط هم  شیصدا  دوباره

 ....را بلد بودند
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گم..فردا صبح هر    ی بهت م  یچ  نیخوب گوش کن، بب  سویگ-

باهاش   دی....من بارونیب  ارشیب   ،ی بهونه ا  هی، به  شده  ی جور

 ..حرف بزنم

  گر ید  یکی  نیرا آوردم..ا   یبه من که اسم تولد و مهمان  لعنت

 ...آمد  یاز من بر نم

  ی کنم..دارم بهت م  یکارو نم  ن یاصال حرفشم نزن که من ا-

 ....مهمون دارن یگم فردا شب کل 

 ...گوشم پاره شد  ی و به گمانم پرده  دیکش ادیتر فر بلند

  ی بهت م...حتما واجبه که دارم  سوی گ  اریحرف رو حرف من ن-

....پس  نویهم تا فردا آروم و قرار ندارم، بفهم ا  ی جور   نیگم..هم

 ....کنم یباهات هماهنگ م

از   تلفن بود..قبل  افتادن  حال  در  فشارم  عمال  قطع شد،  که 

خواست    یبه من نبود و حاال چطور م  ادَشیکه    ی خراب کار
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 یمتعجبانه براندازم م   ایدانست...رو  ی کند، خدا م  یماست مال

 ...کرد

 ....بگو که اشتباه حدس زدم سویگ-

 ...لب غر زدم  ری ام چسباندم و ز  یشانیرا به پ  میدست ها  جفت

  با دو تا آدم لجباز؟ هیمن چ  فیتو بگو تکل-

رو  کیشل دست  که  رفت..آنقدر  هوا  به  اش  دلش    ی خنده 

حال و روزم   نی ...البته که ادیخند   یهوا م  یگذاشته بود و ب 

بود..گ دار  ب  ریخنده  بودم  ها  نیکرده    ی دنده    کی  ی آدم 

خان کم بود که حاال برزو و نیلو هم اضاف شده   نایاطرافم...س

خودش را کنترل کرد    یکم  د،ی بودند....چشم غره ام را که د

 ....شد یهم چنان خنده اش محو نم یول

  نقدر ی کردم، دعام در حق تو و  نیلو ا  ی آخه خودمم باور نم-

 ....کردم  یم ی بهتر ی به اجابت برسه و گرنه قطعا دعا عیسر
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شب  ادمی به  نفر  یانداخت  شو  نمانیکه  عاشق  ...حاال میکرد، 

 یو مثال داشت هم درد   میخوشحال بود که به درد او دچار شد

  ز یصورتم نشست، گذر زمان چه چ  ی رو  یکرد؟ لبخند کج  یم

دهد    یرا نشانَت م  ییکند..روز ها  یرا که به ما اثبات نم  ییها

نم هم  خواب  در  م ینیب  یکه  دُرست  را  وسط   اندنش  ی..تو 

خواهد   یو آن وقت م  ی کرد  یکه مدام از آن فرار م   یتیموقع

  شد؟ یمگر م ی...ولی بگذار شیخودت را به نما نِیبهتر

 [12.07.21 06:30] 

 ۲۹۸_پارت#

پ  صبح برا  ا،یرو  شنهادیبه  را    رون یب  ی رو  ادهیپ  ی نیلو 

پارک چند خ را   نییپا  ابانیآوردم..برزو همان  انتظارمان  تر، 

و از قبل با او هماهنگ کرده بودم..نیلو هنوز دمغ    دیکش  یم

 ی کردم از من هم دلخور است..خدا خدا م  یفکر م  یبود و حت

ا از  وضع  م   ینیکردم،  دلم  نشود..ته  تر  خراب  هست،    ی که 

فقط نحوه    دیشا  ست،ین  لیم  ینسبت به برزو ب  دانستم، نیلو
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ابرازَش او را مکدر ساخته بود و حاال هنر برادر محترم را    ی 

نه؟!..چند   ایبَرَد    یم  شیاز پ  ی امروز کار   نمیکه بب  دیطلب  یم

گفت خسته است و   م،یکرد  یرا ط   ی رو  ادهیپ  ر یکه مس  ی دور

را  .به نظرم تمام شب  ندیبنش  مکتین  ی رو  یدوست دارد کم 

ا  داریب بود،  فر  نیمانده  متورمَش  و    ی م  ادیرا چشمان سرخ 

صبح هم تمام تالشش را کرد که از آمدن منصرفم    یزدند..حت

ول بهانه    یکند،  با   هیروح  ی برا  نکهیا  ی به  اش خوب است، 

راض   یچارگیب تر،  تمام  چه  اش    یهر  خواسته  کردم...از  اش 

مجنون نشستم..آنقدر    دیب  تدرخ  ر یکردم و کنارش ز  تیتبع

که چشمانم   یسرد بود که لرز به جانم نشست، خصوصا وقت 

..او هم رنگ رخساره اش،  دیآ  ی، که به سمتمان م  دیبرزو را د

ها م  ی بد  ی خبر  درونش  برا  ی از  نفرشان    ی داد..دلم  دو  هر 

لحظه نیلو سرش   کیاز دستم ساخته نبود..  ی کباب بود و کار 

نگاهش   و  آورد  باال  تالقبر  بارا  را    دایپ   یزو  ام  کرد..فاتحه 

غمگ گفتن  ینیخواندم..نگاه  با  و  انداخت  که"سمتم    "واقعا 
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پارک رفت..برزو نامَش را صدا    یبرخواست و به سمت خروج

 لوفر یخورد.اگر ن  یزد و پشت سرش راه افتاد..خون خونم را م

 اورد،ی...دلم طاقت ندمیبخش  یخودم را نم  د،یرنج  یاز دستم م

 دنیکنم که با شن  ی گر  یج  ان یخواستم بروم م  و  شدمبلند  

 ..شدم  خکوبی در جا م شیَآشنا ی آوا

  خانم؟ سویگ ی ریم ی تو کجا دار-

به درخت   هیرا تک  نای زده به پشت سرم نگاه کردم و س  شوک

ت  دمید آن  با   ک ی   لیدرست شما  داسَش،یآد  ی ورزش  پ یکه 

 ی را داشت..کاله نقاب دارَش را که بر عکس، رو  یورزشکار واقع

سرش گذاشته بود، برداشت و با لبخند سالم داد..هنوز مبهوت 

 ...بودم

 ....و نداشتم دنتیسالم...اصال انتظار د-

کرد..به   بمیو دلچسبَش را نص  را یگ   ی هم از همان لبخند ها  باز

 ....قلبم بهار شد..درخت جانم که، شکوفه داد امی نظرم م
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و من از دستش   ادیب  ش یپ   یتیموقع  ن یدرصد فکر کن، چن  هی-

 ....نقدر یبدم..دلم واست شده بود ا

سر    نیب بر  را  کالهش  دوباره  و  داد  نشانم  را  انگشتش  دو 

 ...گذاشت

اغراق    ی ، پس دار  ی دیمنو تو دفتر د  شبیشما تا د  نکه،یاوال ا-

 ن یسرت، ا  ی ذار  ی..دوما، چرا آخه اون کاله بافت و نمیکن  یم

نم و  م  ی گوشت  استرس  از  دارم  برم    رم،یم  یپوشونه...سوما 

 ....کجا رفتن نمیبب

با    هیتک و  گرفت  را  سر  ک یاش  ن  نیا  ع،یحرکت    مکت ی ور 

بدیپر ا  ست ی..واال  ا  ی و خورده   ن یسال سن داشتن، مناسب 

 ..حرکات نبود 

 شبید  شه،یدلم تنگ م  نم،یهم تو رو بب  هیاوال من اگه، هر ثان-

...دوما، چشم خانم میکلمه هم نشد باهم حرف بزن  هیکه اصال  

مشکل برزو هست و    نیفقط...سوما، ا  دیشما فقط دستور بد
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با هم  ا  دیخودش  عِه،  کنه...عِه  گفتم   نیحلش  بهش  همه 

بگوها..آخر بازم رفته خراب کرده    یچ  ،ی ذار  ی باهاش قرار م

م جواب همه خون دل خوردم تا تو به  نیاومده..مگه من که ا

  ی کمکم کرد، حاال آقا بکِشه...خودم و کُشتم وقت  یکس  ،ی بد

پ  ،ی مشهد بود نه  تلفن هام و داد و   ن ی هام..زم  امینه جواب 

  ....جان سویگرده گ 

 [12.07.21 07:31] 

  ۲۹۹_پارت#

واقعا سن و سالش را فراموش کرده بود..هم مثل بچه ها    نه

م م  یرفتار  حرص  م  ی کرد..هم  اصول  و  ادا  هم  و   ی خورد 

شده    دهیخواست ، هم استرس تن  یم  دنیآمد..هم دلم خند

 ...بود دهیبه قلبم، امانم را بر

  ی داداشم...دار  چاره یو خبر نداشتم ..ب  یداشت  ی چه دل پر درد -

 ...پس  یکن یم یتالف
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افتاد  کنار راه  به سمت جلو  هامیهم  اطراف    می..چشم  در  را 

پ تا  ا  کیکنم..  شانیدای چرخاندم  جلو  ی دفعه  چشمم   ی از 

 ...شده بودند دیناپد

تازه شروع    ی..ولیکن  یکه فکر م  ی نه حاال اون طور- خوب 

نبا ا  دی کرده،  به  باشه  داشته  چ  ی زود  نیانتظار  حل   ی همه 

 ....بشه

  م یپالتو  بیاختم و متفکر دستم را درون جام را باال اند  شانه

ساز سرنوشت  روز  م  شیبرا  ی گذاشتم..امروز  حساب   ی به 

  ی من راحت م  ال یآورد و خ  یرا به دست م   لوفریدل ن  ایآمد..

مجدد    دیبا  ایشد..و   فردا  را   کی از  اخالق  بد  عنق  بد  برادر 

  ی بود و نم  هرا از رو بست  ر یهم که شمش  نایکردم..س  ی تحمل م

و حساب درست  کرد...کاف  شیرو  یشد  باز  ا  یحساب    نیبود 

با وقت  آن   ، بزند  برزو  به  را  ها  م  دیق  دیحرف  را هم   ی من 

 ....دیکش رونی ب االتمیسر خوشش من را از خ ی زد...صدا
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با هم حرف م  ناهایا- بالغ  افراد   نیزنن...ا  یبفرما...دارن مثل 

راحت..البته که    الت ی، خ  ستی قدرها هم نابلد ن  نیداداشت ا

 ....داشته یاستاد خوب

که اشاره زده بود، نگاه    ی ریرفتم و به مس  شیبرا  ی غره ا  چشم

بودند و ظاهرا برزو فقط حرف    ستاده یهم ا  ی انداختم...روبه رو

  ی م ی بود و با نوک کفشش باز ن ییزد..چون نیلو سرش پا یم

ن  نکهیکرد..ا خ   لوفریکه  شود،  برزو  و   نیریش  یلیهمسر 

  ک ی با    نوسط عطش تابستا  نکهی بود..درست مثل ا  ینخواست

..درست مثل  ی روبه رو شو   نیری بزرگ و سرخ و ش   ی هندوانه  

نم    ی برگ ها  ت،یکف پاها  یوقت  زیینم پاباران نم  ر یقدم زدن ز

 ی...ولشدیبهتر نم  نیکند...از ا  ی را حس م  نیزم  ی رو  ی خورده  

کار را سخت   یبرزو کم   ی در گذشته    دایچون ش  یوجود کس

و مستقل و با    ی قو  نچنا  یتک فرزند بود ول  لوفریکرد..ن  یم

  ی قو  ی از برزو مرد  نیقیاتکا به نفس بارَش آورده بودند، که به  

 دیکه االن بود..فقط با  ی زیتر از آن چ  ی قو  ی ساخت...مرد  یم
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م برا   یامروز  و  دارد  دوستش  که  کند  متقاعدش   ی توانست 

  از ین  ی که هر دختر  ی زین چکند..هما  یم  ی خواستنش هر کار

 ....داشت بشنود

 [13.07.21 06:28] 

 ۳۰۰_پارت#

 .....زم ی عز دییبفرما-

ل   ی کاغذ  ی نیس  کی با چهار  دق  ری ش  وانیهمراه   ،   ق ی کاکائو 

..چقدر خوب که دیچسب  یسرما م  نیبود که در ا  ی زیهمان چ

رفته بود که   یاحاطه داشت..اصال ک  زی بود و به همه چ  نایس

  !....متوجه نشده بودم

  هوس کردم؟  ی د یاز کجا فهم -

 ....و مغرورانه چشمک زد دی اش کش  نهیس  ی به رو یدست

 ....خواستم نویاالن ، ا نیکه خودم هم  ییاز اونجا-
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نوش  یقلپ چش  یدنیاز  را  نگاهش   دمیداغ  تعجب  با  و 

 ....ب یو دل فر بایز  د،یکردم...خند

گ  ی طور  نیا  نیبب- که،  وقت  سویهاست  منه..پس  قلب    ی تو 

در واقع اول از قلب   یعنی  شه،ی از قلب من رد م  ی خواسته ا

 ...دمی اون رد شده، پس من صد درصد انجامش م

 ی قشنگ و جد نقدر یبودم..ا شی مدل استدالل ها نیا مبهوت

 ....داد، انگار واقعا اتفاق افتاده بود یم حیدر موردش توض 

 ....نگو نه یلسوفیگم ف یم یوقت-

 ...خود پسند گونه لب زد یانداخت و با لحن  نییپا سر

هم  - ما  حال  هر  دار  ییزایچ  هیبه  خودمون   سویگ  میتو 

  م یبهشون بد  می ..حاال بری ریگ  یخانم..شما ما رو دست کم م

 ...شهی که االن سرد م 

  م ی کاکائو ها اشاره زد...چشم ها  ری درون دستش و ش ینیس به

اش ممنون   یدور باز و بسته کردم و در جواب مهربان  ک یرا  
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نزد  یآرام محض  به   ک یگفتم..به  زمان  هم  دو  هر  شدنمان، 

چرخ شوخ  نای..سدندی سمتمان  و  خنده  جلو   یبا  را  دستش 

 ...دیکش

  خ یگفتم فقط تا    م،یداداش شرمنده وسط بحث مزاحمت شد-

 .....مطلب و ی ..بعد ادامه دیرو نوش جان کن  نایا د،ینزد

 ...دیعقب کش یعصب نیلو

 ....نای ما حرفامون تموم شده آقا س-

بود و به   نیی..هنوز سرش پادیچرخ   لوفرینگران سمت ن  برزو

 ....رمی خودم را بگ ی کرد..نتوانستم جلو یمن هم نگاه نم 

نمد ی ببخش  لوفرین- ب  ی...به خدا  ا  ی هماهنگ  یخواستم    نیتو 

 ....کرد دمیتهد یشناس یکار و کنم ..برزو رو که م

پایش را به   یحرص  نایآخرش را به عمد گفتم ..س  ی   کهیت  نیا

 ...دیکوب نیزم
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 سو یهاشو گ  یی..چرا زور گوی ریزن بگ   ی خوا  یبابا..برزو م  ی ا-

  بشنوه؟ دیبا

خودش    ی کار  حاال که  ا   کینداشتم  برزو   ی لنگه  از  بدتر 

عل هم  را  اش  به شوخ  یبود..جمله  ول  یالظاهر  برزو    یگفت 

 خصمانه جوابش را داد 

  ی گردنت و م   ت،یحجم از پررو گر  نیروز به خاطر ا  هیآخر  -

 ....شکنم

 [13.07.21 06:28] 

 ۳۰۱_پارت#

کرد که نه تنها ناراحت نشد،    ی را خوب درک م  طیشرا  نایس

 ..کرد و با لبخند لب زد لوفریکه رو به سمت ن

به بعد   نیترسم از ا  یمنم م  ،یانتخابش نکن   ی واقعا حق دار -

 ی خشن باشه به درد زندگ  نقدر ی که ا  ی باشم..آخه مرد  ششیپ

 خوره؟  یم
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خند  باالخره ل  یکیو    دینیلو  س  ی ها  وانیاز  را   ینیدرون 

که چطور برزو، نفس حبس شده اش   دمید  نهیبرداشت...به ع

ها را برداشت و هم زمان   وانیاز ل  یکیرا رها کرد..خودش هم  

 ...چفت کرد نای، دستش را دور گردن س دَنشیبا نوش

 ...دادم   یجا عمال نشونت م  نی خدا بهت رحم کرد، وگرنه هم -

م  یآفتاب  طیشرا نظر  به  ابرها   دیرس  ی تر  کدر   رهیت  ی و  و 

  م یجلوتر راه افتاد  نایشدند..من و س  یداشتند محو م  نشان،یب

ماش  به  برس  نیتا  تنهامیها   یتا حرف  میگذاشت  شان ی..باز هم 

 ...نماند یناگفته باق

 ی من معذرت م  ی برزو، ناراحت شد  ی اگه به خاطر حرف ها-

 ....خوام

بود..کالهش را جابه جا   یو خواستن  نیریش  ی اد یز  لبخندش

 ...داد  هیتک نشیکرد و به ماش 
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من خودم   تش یکنم..واقع  یحالش و درک م  ه؟یچه حرف  نیا-

 ...ترسم، چه برسه به اون که اول راهه  یهنوز م

  ه ی تک  نیکار را کردم و کنارش به ماش  نیهم متقابال هم  من

ها  ی زدم..لحنش جد  لحن  از همان دست  کم   ییشد،    ی که 

 ..نشاند یترس در دلم م 

  نه؟ گه،یامشب فقط زنونه است د یمهمون سو،یگم گ یم-

اذ  ی رتیغ   از دلم  و  آمد  خوشم  را   تیشدنش  کردنش 

  ی جد  ی لیو خ  دم ی ام کش  یساعت مچ  ی به رو  یخواست..دست

 ..جواب دادم 

هاش، عمو    ییها و پس دا  ییخوب دا  ی.ولستیشلوغ ن  یلیخ-

 ....و پسر عموهاش، عمه و پسر عمه هاش....و

 ...ستادیاش را برداشت و صاف مقابلم ا هیتک

  گه؟ید یکن یم یشوخ-

  ؟ینه واسه چ-
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لحظه از    کیکه    میچشم ها  انیبا اخم نگاه انداخت م   ی جور

تا کجا قرار است،   نمیخواستم بب  یم  یشدم، ول  مانیگفتن پش

 ....کند ی رو  شیپ

 ....رونیب میدنبالت بر امیشب م-

شانه   ی را رو  فمی بند ک  ی ام را برداشتم و با دلخور  هیهم تک  من

دادم که    ی   لوفریسمت برزو و ن  یمرتب ساختم...نگاهم را ول

 ...شدند  یم کیداشتند به ما نزد

 .....دستوره؟ تولد دوستمه ها هیاالن  نیا-

 ی تاب داد..ظاهرا قلدر  شیدور در موها  کیدستش را    کالفه

من هم    ی..ولدی پسند  یخودش م  ی من را فقط برا  ی کردن برا

 ....دادم  یبا روش خودم، جوابش را م

 یرو هم قبول نم  ی جواب رد  چی...هیخوام با خودم باش  یم-

 ....کنم
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گذرد؟ از    یروزگار سخت م  ،ی مرد   نیبودم که کنار چن  گفته

م  نیهم نشان  داشت  را  تعصباتش  داشت    هی..قضداد  یاالن 

 ....شد یخودم هم جالب م ی برا

 .......امیو اگه ن-

 پایش را با غضب شوت کرد ی بزرگ جلو سنگ

 ی تو امشب جلو ارمیتونم طاقت ب ی من نم سو،ی نکن گ تیاذ-

باش جوون  پسر  تا  هزار  خودم حضور    یی..جایچشم  من  که 

 .....ندارم

 [14.07.21 06:34] 

 ۳۰۲_پارت#

  ک یاالن    نیاز هم  دیو حق به جانب شدم..با  نهیبه س  دست

 ....که  میباهم باش  شهی.قرار نبود هم دیفهم  یرا م  زها ی چ  ی سر

 ی شرکت م  یمن مهمون  یوقت  ،ی اونوقت شما قبال کجا بود-

  ؟ی کردم؟ نکنه بهم اعتماد ندار
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 یبود..م  نیدلخور و غمگ  ی ادیدستش را باال آورد..لحنش ز   کی

ول است  عالقه  شدت  از  م  ری مس  یدانستم  غلط  داشت   ی را 

 ...رفت

 ی هم جنس ها  یبه تو اعتماد دارم.ول  شتریمن از چشمام ب-

  نن،یب  یدختر جوون م  هی  یدونم وقت  یشناسم، م  ی خودم و م

م اصال چن  یشروع  من  و  موردش  در  دادن  نظر  به    ن یکنن 

خودم   دیحاال با  یره..قبالها من نبودم، ول  یتو کتَم نم  ی زیچ

 ...راحت باشه  المیباشم تا خ

  برم درسته؟ دیمنم نبا د،یندار ف یپس حاال که شما تشر-

  ن یکه هم  یعنیرا چرخاند و شانه اش را باال داد..  چشمانش

قهر   کیبودند..با    دهیو برزو به ما رس  لوفریکند...ن  یطور فکر م

  لوفر ین  نیاز او رو برگرداندم و جلوتر از همه سوار ماش  ،یشینما

دق کش  ی ا  قهیشدم..پنج  ن  دیطول  خود  سوار    لوفریکه  هم 

 دم ید  یاز اخمَش را م  رپ  ی بغل داشتم، چهره    ی   نهیشد...از آ

داد..زودتر  از ما    یبرزو را هم نم  ی جواب سوال ها  یکه حت
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 مان یاز جلو  ده،ی نکش  هیگاز گذاشت و به ثان  ی هم پایش را رو 

 ....محو شد

  پکر بود؟ ی آخر نیچرا ا  نا؟یبحثت شده بود با س-

  ی کاف  ی به اندازه    م،یاز هم جدا شده بود  یبا ناراحت  نکه یا  از

  یی با خودش و در تنها  دیدر حال حاضر با  یاعصابم خرد بود، ول

م عالقه    یخلوت  از  نداش   دَشیشد  ی کرد..اگر  مخبر   ی تم، 

 ....است ینینوع شک و بدب ک یگفتم دچار 

  تو چه خبر؟ نمینبود، بگو بب یمهم زیچ-

فرمان، دستش را درون   چاندنی پ  ن یرا عوض کرد و ح  دنده

 ...دی کش رونیب ی کاپشنش کرد و جعبه ا بیج

  داداشت چطور افتاده تو خرج؟ نیبب-

  ن یکه پر از نگ یی بایرنگ، انگشتر ز یمخمل ی داخل جعبه   از

فرصت کرده بود،   ی..کدمیکش  رونی و درشت بود را، ب  زی ر  ی ها

  را بخرد؟ نیا
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نم - باورم  قشنگه...اصال  سل  نقدریا  شهی چقدر  بوده   قهیخوش 

 ....باشه

د  آرام از  ول   روزیتر  بود  قبل  او هم    یو چند ساعت  مشخصا 

ترد در  من،  قبل  ماه  چند  سردرگم   دیچون  م  یو  سَر    ی به 

 .....بُرد

 ی ..واقعا نمرمیتولدم،  ازش بپذ  ی   هیهد  نیگفت به عنوان اول-

 ....اول با مامانم حرف بزنم  دیمن با   سویخواستم قبول کنم، گ

فرصت با    ن یدر اول  دیشد..با  یرها نم   نایاز س  ی لحظه ا  فکرم

 ..میزد  یهم حرف م

  ه؟ی نظر خودت چ -

 [14.07.21 06:34] 

 ۳۰۳_پارت#

 ن یبهتر بود من ا  دیمچاله شد، شا  شی انگشت ها  انیم  فرمان

 ...دمیپرس یسوال را نم
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  ی الک  ی اهل ناز کردن و ادا اومدن ها  ،یدون  یراستش تو که م-

  ی شه گفت، قانعم کرده ول  یامروزش هم م  ی ..حرف ها ستمین

   ه؟یدرست چ میتصمفهمه  یجور وقتا، آدم نم نیا

گوش  ی رو  دست زمان  هم  و  گذاشتم  اش  زنگ    یشانه  ام 

 ی خرت و پرت ها  انیتا بتوانم آن را از م   دمیخورد..عقب کش 

  ی م  ایکرد..  شتریغصه ام را ب  نا،ینام س  دنیکنم..د  دایپ  فمیک

خواهم،    یکه نم  ی با زور، به کار  ایکند    یخواست عذر خواه

او شروع    بارا    ی باز   نیدانست من خودم ا  یوادارم کند.او که نم

تر است،   ی دانستم حدس اول قو  یم  نکهیکرده بودم! با وجود ا

بود   نیانداختم...بهتر ا  فیکردم و درون ک  لنتیرا سا  یگوش

بود،    ری آنقدر فکرش درگ  لوفری گذشت...ن  یم  ی که چند ساعت

 ....وقفه نشده بود  نیکه متوجه ا

چ  یم- ایگ  یم  یدونم  بخوام   نکهی ...نه  برادرمه  برزو  چون 

بده تا   یکه اگه قول  ره،یپذ  تیمسئول   نقدریا  یکنم، ول   فیتعر
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نگران  هم  بمونه...اگه  هست   تی آخرش  دختره  اون  بابت  از 

 ....که

برا  نذاشت بود..  شی ادامه دهم، پس  برزو    دمیشا  ایحل شده 

 ..حلش کرده بود 

  االن چکار کنم؟ یگ یتو م-

شم..ا- داره..ول  میتصم  ن یفدات  ربط  خودت  به    ی م  یکامال 

  ی تو رابطه    یخلل   چیه  فته،یکه ب  ی، هر اتفاق  ی بدون  نویخوام ا

 ....ینیمنو بب ی خودت نخوا  نکهی.مگه اادینم شی من و تو پ

 لوفر ین  یشدم ول  یبرزو ناراحت م  ی طور بود..برا  نیهم هم  واقعا

 ....کرد یگرفتن از من، انتخابش را م ری بدون تحت تاث دیبا

برگشتم تا در سکوت به   تیاز شروع مراسم تولد، به سوئ  قبل

ها  امی پ  نایس دلهره  برا  ی دهم..فکر کنم  تا حاال    ش ی از صبح 

که   ی ا  هیرو  نیشد ا   یمتوجه م  دی..بادیرس  یبه نظر م   یکاف

 ..قصد انجامش را داشت، از اساس غلط است
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جمع   هیامشب فقط    ی..خواستم بهت بگم مهموننایسالم س-

واقعا    ی کردم ول  یزنونه است..صبح باهات شوخ  ی نفره    ستیب

  ی..همون طورنم یازت بب  یعکس العمل  نیدوست نداشتم چن

شرکت    یتونم محدودت کنم که فقط تو جمع  یکه منم نم

کنه که   یخودش مشخص م  یکه مردها باشن...هر کس   ،یکن

باهاش برخورد کنن..حواسم تا االن جمع بوده و   ی رافراد چطو

ا ب  نیاز  بعد هم  تو مهمون  یجمع م  شتریبه  تا   یی ها  یکنم 

جمع   ی تا حد  الم یافرادش، خ  یشرکت کنم که از سالمت روان

 .....ی..ممنون که به فکر منباشه

از    قسمت بعد  را  اگر    ش،ی رایدور و  ک یآخر  اضافه کردم که 

...بالفاصله جوابم را  دیای اش شدم، از دلش در ب  ی باعث دلخور

 ...ارسال کرد

جونم...منو ببخش که باز ناراحتت کردم..از صبح   سویسالم گ-

م  زنگ  هم  یدارم  که  ول  نیزنم  بگم،  و   یو  جوابم 
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دی نداد وال   ی طور  نیا  گهی...خواهشا  و  هول  تو  منو، 

 ....بهت خوش بگذره  دوارمینذار..ام

مشغول    یکه حساب  وستمیپ  ایبه خاله و رو  امشی از نوع پ  یراض

  ی را نداشت و حالش بهتر به نظر م  روزید  ی پکر  لوفریبودند..ن

فرصت با مادرش صحبت کند..حاال    نی..قرار بود در اولدیرس

 ی از قبل راحت بود، هم به خاطر برزو، و هم برا  شتر یب  المیخ

 ......نایحال س

 [15.07.21 06:25] 

 ۳۰۴_پارت#

شدم..عالوه    داری از خواب ب  دیدل درد شد  کیبا احساس    صبح

بر علت شد،   دی که در سَرم داشتم مز  ینیبر آن، احساس سنگ

حاضر شوم..استاد    ک ینی رفتن به کل  ی و رخوت برا  ی تا با کند

پرونده    زم یم  ی رو   شب یگذاشته بود، که د  غامیام پ   یگوش  ی رو

م  ی ا امروز  را  آن  گزارش  و  کالس   هرا خواهد..ظا  یگذاشته 

نبود و احتماال زودتر از من از   ا یآمد..رو  یداشت و به دفتر نم
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اپن    ی آماده شده اش، رو  ی صبحانه    یزده بود ول  رونیخانه ب

ام شده،    ی دوباره سرد  دیشا  نکهیا  الیخورد..به خ  یبه چشم م

ه تنها بهترم نکرد  ن  یول  دم،یسر کش  ینبات  ییچا   وانیبه زور ل

و مجبورم ساخت، دست به دامن  شدکه بر تهوعم هم، اضافه 

گذاشتم، تا اگر وقت اضافه    فشی مُسکن شوم.....لپ تاپم را در ک

 ی هفته    کی  نی نامه ام کار کنم..در ا  انیپا  ی شد، رو   دایپ  ی ا

 ی و برزو بودم که تمرکز  لوفریموضوع ن   ری گذشته، چنان درگ

راه    ی برا  یبود و رمق  نیسنگ  میکار خودم نماند..قدم ها  ی برا

شد، خدا   یشروع م  نگونهیکه صبحش، ا  ی نداشتم..روز  نرفت

  ن یشدم، ماش   ادهی ....از آژانس که پدیرس  یتا شب، به داد م  دیبا

شده   رنگ  نا،یس  ی پارک  کم  ها  یلبخند  لب  مهمان   م یرا 

تاد را  اس  یکرد، که گاه  یمنظم رفت و آمد م  نقدریساخت..ا

زد و    یپشت کمرش م  یداشت و به شوخ  یهم به تعجب وا م

 ...گفت یم
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 ش یش  یواسه چ  ،یباش  قی دق  نقدریا  یتون  یم  یآخه پسر، وقت -

  ؟ی کرد   دیاسات  گریسال خون به ج

  ی تنبل  شهی تا به االن بود که هم  ی از زمان کارشناس  منظورش 

ب ول  ی دیق  یو  بوده...او  دانشکده  کل  زبانزد  م   ی اش   ی تنها 

 ....داد ینگاهش را به من م یو با مهربان دیخند

 ....جان سویسالم گ-

دستش را فشردم..مثل روال    یسمت شهره رفتم و به گرم   به

کردم چشمانم   یکردن نشست..حس م   فیبه تعر  یهر روز کم

 میبرا  یکم  ستادنیرود..ا  یم  یاه یسمت س  شتریهر لحظه ب

محترمانه، صحبتش را قطع   یعذر خواه   کیسخت بود، پس با  

با نواختن چند ضربه   اتاق کارمان وارد    ی نمودم و  کوتاه به 

 ...شدم

 ....ریسالم..صبح به خ-
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از جا بلند شد و خودش را   یبا خوشحال  دنمیبه محض د  نایس

  ی درد، اثر نیکردم تا آرام شدن ا یم یسع دی به من رساند..با

 ...در صورتم نمودار نشود از آن

گ- به  خودم..د  سویسالم  د  ی کرد  ریخانم    ی م  گهیامروز، 

 ....خواستم کم کم بهت زنگ بزنم 

انداخت، دهانم    یرا به پشت اسمم م  "خودم"  ی وقت واژه    هر

م ول  یعسل  ساخته    یشد،  زهر  را  کامم  دردها  آنقدر  امروز 

 ....رفته بود  نیاز ب نیقی ام به  ییبودند، که حس چشا

 ....اومد رمی آژانس گ ریآره ..د-

 انیخودکار م  ی ..با دلخور میخودمان رفت  زیکدام سمت م  هر

 ...انگشتانش را رها کرد

لجباز - بس  نم  ،ی از  ب  ی ذار  یچرا  ا  امیآخه  من   ن یدنبالت؟ 

 ....واقعا شمی م تیاذ ی طور

 [15.07.21 06:47] 
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  ۳۰۵_پارت#

 ی نمودم حال بدم، رو یمرتب کردم و سع زیم  ی را رو لمیوسا

بر    هیبه ثان  هیبود که ثان  نیا  قتیحق  یام اثر نگذارد...ول  هیروح

 ...شد یشدت دردم اضافه م

و   ی منو سوار کن  ی ایاز اون سر شهر، ب  نمیب  ینم   یلیآخه دل -

ب د  هی  میایبعد  نگهیسمت  عاقالنه  چرا  ستی..اصال  ..در ضمن 

  ؟ ی دار ی ا فهیوظ ،یکن یفکر م

هر دو دستش را پشت سرش    ی و عصب  دیکش  ی کالفه ا  پوف

 ...گذاشت

دونم،   ی..من تماما خودم و در برابر تو مسئول مسوی واقعا که گ-

  ؟یگ یم ی طور  نیبعد تو ا

 ی نبودم..سرم درد م  م یداشت..من اصال متوجه صحبت ها  حق

 ح ی کارم را توج  دیبا  یخورد..ول  یچرخ م   میداشت برا  ایکرد و دن

 ...کردم یم
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م- ناراحت  کارمون گهی گفتم د  ی زیچ  هی  ؟یشیحاال چرا  ..به 

 ...میعقب یل یکه خ میبرس

نگفت..سر فرصت از دلش    ی زی چ  گریمشغول شد و د  یناراض

در ذهنم    یبود که کالم  ی االن حالم جور  یآوردم..ول   یدر م

آمد..دلم دراز    یزبانم نم  ی رو  ی درست  ی و واژه    دی گنج  ینم

من   یچشم  ریناله کردن..ز  یکم  د یخواست و شا  یم  دنیکش

  ی حت  گرید  یداشتم خودم را کنترل کنم ول  ی..سع دییپا  یرا م

...عرق دمید  یرا هم واضح نم  می ورو به ر  ی پرونده    ی جمله ها

را تا    ینشست و هجوم آب تلخ یام م یشانیپ ی سرد مدام رو

 ...گشت یبر م  یکردم ول یحس م میگلو

  ده؟یچرا رنگت پر سو؟ی حالت خوبه گ-

ول  یم  دلم خوبم  که  کنم  وانمود  گ  یخواست،   ن یا  جهیسر 

 ..سَرم نشست ی داد..دستم رو یاجازه را نم

  دونم چِم شده؟ ی..نمنهی سنگ یلیاز صبح سرم خ -
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 ..من رساند کیعجله شهره را صدا زد و خودش را نزد با

 ...دیاریآب قند ب وانیل هی ی ریخانم غد-

ب  شیب  ینگران را  دلم  اش  اندازه  کرد..دوست    شتریاز  آشوب 

 ...ندیو رنجور من را بب ف یطور ضع نینداشتم ا

صبحونه  - بدون  نگفتم  بهت  بار  هزار  بمگه    رونی خوردن 

  ؟یکن ی...چرا حرف گوش نماین

 ..شهره را نشانه گرفت ادشیباز فر و

  آب قند؟ نی شد ا یپس چ-

به    دنیدلم و دو  دنی شهره هم زمان شد با چنگ کش  آمدن

و با هزار    اورمینشد که طاقت ب   گری. دیبهداشت  س یسمت سرو

را که بستم،   سی خودم را تا آنجا نگه داشتم..در سرو  یبدبخت

خوردنآن تمام  گمانم  که  زدم  عق   یهفته    کی  ی ها   یقدر 

  ال و پس داد..داشتم از ح  اوردی گذشته را هم معده ام تاب ن
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از پشت در هم، داشت عذابم   نای س  نیخشمگ  ی رفتم و صدا   یم

 ..داد یم

حالت خوبه؟ من   سویرو..گ  یلعنت  نیشد، باز کن ا  یچ  سویگ-

  دستم به کجا بَنده آخه؟ نجا ی االن از ا

 [16.07.21 06:05] 
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مانده بود، در را باز کردم    یکه در بدنم باق  یجان  ی ته مانده    با

  ی هم افتاد، ول  ی رو  میسُر خوردم..پلک ها  وارید  ی و همان پا

 ی کرد، برا  یکه از شهره طلب کمک م  نایخش دار س  ی آوا ها

ماش به  خط  ی رو   ن،یرساندنم  خط  دردناکم،   ی م   ی سر 

 یول  کستش  یرا م  میفشار لب ها  ،ینا مفهوم  ی کرد..صداها

من را شدم..طفلک شهره،  یمتوجه نم  ی زی خودم هم چ  یحت

خلسه   کیعقب خواباند.در    یصندل  ی رساند و رو  نیماش  ی تا پا

م  یدردناک  ی  پا  و  و    یدست    ی حرکت   چیه  ی ارایزدم 

  ی بوق ها  یراند..گاه  یمبا سرعت هر چه تمام تر    ناینداشتم..س
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طوالن و  گاه  یم  یتند  و  سنگ  ی زد  که    نش ی نگاه    ی م   بررا 

حرف    نکهیتوان ا  ی کردم، ول  ی خودم احساس م  ی گشت، رو

 ..بزنم در من نبود

 ...سویگ میرس  ی...االن مزمی عز اریطاقت ب-

آورد و از    یطرف فشار م  کیکه طاق شده بود..درد از    طاقتم

 ی ک  دم یشد..اصال نفهم  یچشمانم داشت بسته م  گر ی طرف د

منتقل کردند..تصاو  میدیرس اورژانس  به  را    ر ی و چه طور من 

جلو  ی پرده    کیمثل    ی ناواضح م  ی مبهم،  تکان    ی نگاهم 

در حال فرو    یگفت که در هر دو دستم، سوزن   یخورد..حِسم م

ولاست.   رفتن گرفت  نداشتم..م  ی نا  ی دردم  هم  گفتن   یآخ 

اراده اش از    یول  فتد،یهم ن  ی رو  میکنم پلک ها  یخواستم سع

که پر ترس،    ییوجود، چشم ها  نیبا ا  یمن سلب شده بود..ول

دردناک    یزد، از درد هر سوزن و سِرم  یصورتم، دو دو م  ی رو

 ..کرد یتر در جانم نفوذ م

  دکتر حالش چطوره؟ ی آقا-
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بود و شک    دهیترس  یلیبود، خ  هم خش دار و غمناک  شیصدا

 ...نداشتم رنگ به رو ندارد

ا- مسموم  نهیحدسم  ول  تیکه  جواب   یداره،  منتظر  باز 

وگرنه مجبور    ه،یخوب  ی باال آورده، نشونه    نکهیا  ششم،یآزما

حالش    د،ی..نگران نباشمیمعده شو شست و شو بد  میشد  یم

  ....بشه تیتقو دیبا یاز نظر بدن یول شهیکم بهتر مکم

هم  ریز   ی تشکر  نایس عادت  به  کالفه  و  داد  اش،    ی شگیلب 

صحنه    دنی..از او چشم برداشتم، تا ددیرا به عقب کش  شیموها

بد نکند..خدا   نی از ا  شتریحالم را ب  تش،یَ پر از اخم و عصبان  ی 

م  دیبا دادَم  سرزنش   ی..مدیرس  یبه  از  ها  مدت  تا  دانستم 

آرام وارد رگم    م که آرا  ییدر امان نخواهم بود..قطره ها  ش یها

باعث شد   د،یبخش  یفشارم را بهبود م  نکهیا  نی شد، در ع  یم

 ....رفت ی م شبیلرز کنم..حدسم تنها به شام د یکم
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بُرده بود..چون وقت  ی نظرم ساعت  به چشم باز کردم،   یخوابم 

از    ی از آن دل آشوبه    ی اثر صبح، وجود نداشت.فقط دستم 

کنم که   ش ی..خواستم جابه جادی کش  یم  ر یفشار سوزن سرُم، ت

 ...آخَم بلند شد ی شد و صدا دهی بدتر کش

  شد؟ یچ-

شد چشم    ی..نمدمیرا به سمت خودم شن   شی قدم ها  ی صدا

اثر و  کنم  ا  ی باز  ها   نیاز  پ  ی اخم  در صورتَش    دا یترسناک 

  نباشد؟

  م؟ی بر شهیتموم م یدستم درد گرفته...ک ،یچیه-

  شخند یانتظارش را نداشتم، ن  ت،یوضع  نیکه در ا  ی زی چ  تنها

 ..بپاشد  میبود که به رو یتلخ

ن  یوقت- خودت  با    یستیفکر  و  م   هیو شب  فاسد    ی کنسرو 

 ....حاال دردش و هم تحمل کن ،یگذرون
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  ی معطل  ینداشت که ب  ،یخیتوب  نیجنبه ام طاقت چن   یب  دل

روانه   را  کرد..بع  ی اشک  رو  دیچشمانم  با  که  تماس   ا ینبود 

 نگونه یاتفاق به عمد افتاده بود، که ا  نیمگر ا  یگرفته باشد، ول 

شد، تازه به   ی جار   ی شتریکرد! اشک که با سرعت ب  یرفتار م

 یول   کرد،اش    یشانیمشت محکم، مهمان پ  کی خودش آمد و  

بود..شا  رید ز  دمیشده  بودم..تقص  ی ادیمن  شده   ر یحساس 

خودش بود، آنقدر من را با کالمَش نوازش کرده بود که قلبم، 

نم  ینیچن  نیا  ینامهربان تاب  را  آرام   یآورد...سع  یاش  کرد 

 ..وارد شود ییباشد و از در دلجو

درست کنه    ییغذا  هیتونه    یآخه دو تا آدم تو اون خونه، نم-

هزار بار    نجا،یمت ا تا رسوند  ؟ی فتیحال و روز ن  نیکه تو به ا

  چقدر خطرناکه؟ تیمسموم یدون یمُردم و زنده شدم..م

ام، برگردانده   ی کنار   واریرا به سمت د  میحرف، رو  یو ب  ساکت

که شده بود، حق نداشت با من مثل بچه ها    ی زیبودم..هر چ

 .رفتار کند 
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 ....دنبالم ادیزنگ بزن برزو ب-

بار بلند تر سَر داد و درست کنارم لبه  نیاش را ا ی حرص پوف

 ...تخت نشست  ی 

الزم نکرده مگه من مُردم؟ اون االن سر پروژشه...نگرانش کنم -

  ؟یواسه چ

فرستادم..از   شی برا  "ی خدا نکنه ا"را بستم و در دل    چشمم

  ش ی پ  یمشکل  ش ی که برا  نقدرینه ا  یدستش دلخور بودم،  ول

داشت دیایب همدکم   می...تازه  م  گر یکم،  ا  میشناخت  یرا    ن یو 

 ....بود یع یطب  ی تا اندازه ا یجدال لفظ

 ......منی بار و اشتباه کرد نیقبول کن، ا سویگ-

ماند..فور  جمله نصفه  دکتر،  ورود  با  و    ی اش  بلند شد  از جا 

  ش،یآزما  ی چشم به دهان دکتر دوخت..او هم با نگاه به برگه  

  ییغذا  ی سفارش ها  یکرد و بعد از کل  یحدسَش را درست تلق

  ی اجی احت  گریما را ترک گفت..د  ی تیتقو  ی و نوشتن آمپول ها
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برگه   و  نبود  ماندن    ری را گرفت...در طول مس  صمی ترخ   ی به 

دادم،    یم  حیصحبت کنم، ترج  خواست  یخانه، عامدانه دلم نم

 ی بود، حرف  دایکه هنوز در صورتش، هو  یاو هم با وجود خشم

چ پ  ی زی نزند..هر  دلخور  یم  شی که  تنها  م  ی آمد،  جا    ی بر 

 ..ذاشت

اش   یشانیکج و معوج پ  ی خط ها  نیتوانستم، ا  یکاش م  فقط

اتو با  را   هیشب   ی زیچ  ای  ،ییرا  به آن صاف کنم و چشمانَش 

بَستم و فاصله    ی کرد، با فشار دستم، م یدرشت م م یبرا یوقت

ب  ی  م  نیکم  باز  را،  پُشتَش  پر  ابروان  وقت   یدو  ..آن  کردم 

داشت مراعات   ازهکرد..ت  ینم  دای به دلم راه پ  یاز او ترس   گر،ید

داشت، اگر حالم خوب    یشکل  ن یکرد و برخورد ا  یحالم را م

  !کرد؟ یم ی بود، چطور
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 اده ی.تا خواستم پدیرا کش  یخانه پارک کرد و ترمز دست  ی جلو

 ...زد  میشوم، صدا

 ....نیمنو نگاه کن..با توام منو بب سویگ-

زور  ینم  دلم انگار  کنم،  نگاهش   تیجد  یبود..ول  ی خواست 

 ...وا داشت  تیبعنهفته در کالمش من را به ت

و از    یزنم که تا آخر هفته استراحت کن  یبا استاد حرف م-

..فقط خواب و لی نامه تعط  انی..درس، کار، پای ا ین  رونیخونه ب

آ  هی شدن..  تیتقو تو  بنداز  خودت  به  شد  نهینگاه   ی امروز، 

ور   نیماه ا  هیچشمات گود افتاده..حاال    ریپوست و استخون..ز

 افته؟ یم یاتفاق ،یتر  دفاع کن

حوصله    حال نم  ی و  نداشتم..واقعا  کردن   ای  دیفهم  یبحث 

  خودش را به آن راه زده بود؟

 ...جا؟ تو دفتر جا مونده ن یهم  ی اریلپ تاپم و ب شهیم-

 ..ام انداخت و شمرده لب زد  ی دستش را پشت صندل یعصب
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  ی زیتو..از هر ..چ  ی..سالمتلهی...تعط نایا  ی گم..همه    یدارم..م-

  ...مهم تره..باشه؟

شد نگاه بندازم درون صورتَش و   یانداختم..نم  نییرا پا  سرم

 ...اورمیحرف دلم را به زبان ب

   خانم باشه؟ سویگ-

 ن ینصف ا میتوانستم بگو ینم  یاش قابل درک بود، ول ینگران

  ن ی به خودت دارد و ا میها و الغر شدن، ربط مستق یخواب یب

م  نکهیمن...ا  یفیبالتکل چه  شرم    یآخرش  گفتنش  شود؟از 

 ...داشتم و با قبول کردن حرفش، بحث را خاتمه دادم 

 ....باشه-

 ...شدن، گفت ادهی پ نیو ح دیکش  ینفس راحت خوشحال

خانم   ایجا بمون، تا بگم رو  نیدختر خوب، حاال هم   نیآفر-

 ....کمکت ادیب
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را    ا یر دکمه اش، رورفت و با فشا   وار ید  ی گوشه    فونیآ  سمت

سمتم انداخت و خواست لبخند    ینگاه  می...ند یبه کمک طلب

لرزانده   یکاف  ی سر چرخاندم..تنم را به اندازه    ی بزند، که فور

اُرد جد تَخمَش، حاال هم که  با آن کوه اخم و  صادر    دیبود، 

به سمتم آمدو    سان هرا  ایکه رو  دیطول نکش  یلیکرده بود....خ

 نا یبغلم گرفت ..باز س  ر ی، دستش را ز"تو؟  ی شد  یچ"با گفتن  

 ...شد یطوفان

خونه خوردن کنسرو ممنوع   نیازتون خواهش کنم، تو ا   شهیم-

کنم..شما فقط   ی م  هیو من ته  د،ی داشت  اجیاحت  یبشه؟ هر چ

 یکه تنبل  د،ینیب  یم   دیبده...دار  سوی دنگ به گ  شی حواست و ش

 ...سرش آورده ییچه بال  شب،یکردن د

به او چشم دوخت. حتم   ،ی لحن جد  نیناباور و مات از ا  ایرو

توانست جوابش را بدهد..در    یدارم، دهانش بسته شده بود و نم 

کرد، که طرف    ی حق به جانب صحبت م  ی جور  شهیواقع هم

درون   را  م  کیمقابل  اجازه    یتله  و  نم  ی انداخت    ی دفاع 
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  دن یکرد..همه که مجبور به د  یرک م اخالقَش را ت   نیا  دیداد..با

 ....خشم و غضبَش نبودند
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به    ی روانه ام کرد و سرانجام راض  د یسفارش و تاک   ی هم کل  باز

جُم هم   نجایاز ا  ،ی کرد  یرفتن شد..هر چند که اگر وِلش م

خواست، خودش مراقبت ها را انجام   یخورد و چه بسا م ینم

بود..به محض   ی به شدت از دستش دلخور و کفر  ایدهد...رو

مبل نشاند، تازه خودش را    ی و من را رو   میداخل رفت   نکهیا

 ..کرد هیتخل

کردم   یم  ال یآدم، همون مجد سابقه..چطور خ  ن یبه خدا که ا-

طلبکار همون  هنوز  شده؟  قدر    ی عوض  داره..همون  هاشو 

 ....یغرور و از خود راضخشک و م
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  رون یرا ب  میمانتو  نیآست   یکرد، به سخت  یهنوز درد م  دستم

 ...دمیکش

م- معذرت  ازت  رو  یمن  عصبانایخوام  من  دست  بود،   ی..از 

کرد.هر چند از همون موقع، خودم هم    یحرصش و رو تو خال

 ...از دست شماتت هاش، در امان نبودم

 ...را باال داد   شیبه آشپزخانه زد و از همان جا صدا ی سر

ب-  ی..هی ظهر و بخور، گوش نکرد  ی غذا  ایچقدر بهت گفتم 

دارم، حاال بفرما، خوب شد؟ زنگ زده به من و با    ا یهوس لوب

خورده؟ مگه من    یشام چ  سویگ  شبیگه، زود بگو د  یتشر م

  کنه؟ یباهام برخورد م ی طور  نیآدَمِشم که ا

  نای س  دنی ترس  طی خواستم، شرا  ی ناراحت بود که اگر م  نقدریا

سکوت   حای ذاشت..ترج  یدهم، حمل بر دفاع کردن م  ح یرا توض

 ی کند..البته که تا حد  یکردم و اجازه دادم، حرصش را خال

شد، خرده گرفت...موقع شام هم دست بردار   یحق داشت و نم 
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رو را  م  ی نبود.دائم خورشت  به شوخ  خت یر  یبرنجم  و   یو 

 ...گفت یطعنه م

مجد   ضیاخم و غ  نیا  ی خواهشا بخور که من اصال حوصله  -

هاشون کار کردن    کل یعمر باشگاه رفتن و رو ه  هی  نایو ندارم..ا

اول   ی ه  با همون ضرب  ،یمنم الغر مردن  ،ییروزا  نیواسه چن 

 ....شم یناکار م

آب   یسوخت که حت  یزخم شده بود و م  میصبح چنان گلو  از

کردم چند لقمه بخورم   یسع  یدادم، ول   یرا هم دردناک فرو م

 ینم  بمینص  یآمد، باز هم ب  یکه باال م  یبا هر قاشق  ایو رو

لحظه   فور  ی ذاشت..از همان  به دست،   یگوش  ی آمدن هم، 

را هم،    یرا آگاه ساخته بود و چند ساعت  س یو خاله فرنگ  لوفرین

  ن یدانم چرا ا  یبه آن ها بودم..نم  ی سهل انگار  نیا  ی جوابگو

تار  ادمیبار   بود، که  مصرف کنسرو را چک کنم..هر    خیرفته 

داد، حواسم را کامل    یمن، اجازه نم  ی ها  یچند که فکر مشغول

 ....داشته باشم اریدر اخت
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 ..بلند شد جانیپر ه  ایرو ،یزنگ گوش ی صدا با

شدم؟ تا االن    سو یکردم که دوست گ  ی من چه گناه  ایخدا-

 ...پنجاه بار زنگ زده آمارت و گرفته

نبود..هم    یتماس گرفته بود، اصال کار سخت  نای س   نکهیا  حدس

 ...خنده ام گرفته بود و هم شرمنده بودم

بهت    یک  نیبب  شم،یمجد جوون مرگ م   نیمن آخر از دست ا-

هفته    هیقراره تا    یعنیکنه.  یم  ی طور  ن یگفتم..تازه روز اوله ا

 ...باشه؟ من که تحمل شو ندارم نیبرنامه ا

  ی کرد، ول   یم  ی رو  ش یداشت پ  یام نسبت به شرمندگ  خنده

نگ   یم تا جواب هم  رو  ینم   الیخ  یب  رد،یدانستم    ا ی شود..از 

لب    ریبلند گو بگذارد...ز  ی خواستم تماس را وصل کند و رو

 ..سبز رنگ را لمس کرد ی خواند و دکمه  ی زیچ
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 ...مجد ی سالم آقا-

دونم مزاحمتون    ی..مدیجواب ند  ری د  نقدریا  گهید  شهیسالم..م-

 سوعه،یگ   شیکه پ  دی هست  یچون فعال تنها کس  یول  شم،یم

 ...دیتحمل کن  دیمجبور

را از رو بسته بود..خشم    ریبد اخالق، شروع نشده، شمش  ی آقا

انداخت، چه برسد به   ی کالمش، من را هم به واهمه م  انیم

 ...که به لکنت افتاده بود ییایرو

 کنم  ی..خواهش میعنی.نداره.. یبینه..نه..ع-

  غذاش و خورده؟-

 ....بله..در حد چند قاشق-

 ج یندهد، بدتر گ  حیکردم که کامل توض  یچقدر اشاره م  هر

  ی جواب سوال ها  ایدانست من را نگاه کند    ی شده بود و نم

 ...را بدهد  نایس
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ب  یچ  یعنی- نگفتم  من  مگه  قاشق؟  تا  مراقبش    شتریچند 

 ...دیباش

بلند   ییبار او را بر آشفت و با صدا  نیا  نا،یس  یرعد و برق  لحن

 ...گفت

به من   گهیاصال مگه بچه است که به زور غذا دهنش بذارم..د-

 ...دی نداره، به من زنگ نزن یربط

درک    دیمبل پرتش کرد..با  ی را قطع کرد و رو   یگوش  ی فور

اش کرده بود و از زنگ زدن    چارهی از صبح ب  نایکردم که س   یم

 ...بود دهیامانَش را بر  یدر پ یپ ی ها

از من    سویگ  دوارمیبابا؟ شورش و در آورده..ام  گه ید  هیک  نیا-

 ...نتونستم سکوت کنم  گهید یول ،یناراحت نشده باش

 [18.07.21 06:52] 

 ۳۱۱_پارت#



1226 

 

 ی خواست، کس  یدر واقع دلم نم  یعنیدانستم.  یکه نم  ناراحت

بار خودش موجباتَش را فراهم    ن یا  یکند، ول  ی با او بد رفتار

گفت، من   یبودم که م  دهیحرفش رس  نیکرده بود. تازه به ا

دانم   یاز تلخ هم تلخ تَرم...نم  هیتو آرومم و واسه بق  ی فقط برا

  دم یجلوه کند..شا  القداشت که در نظر همه، بد اخ  ی چه اصرار

  ی ا  گه یاش بود و استثنائا با من جور د  ی رفتار  ی   صه یخص   نیا

تنها   یم ب  ییشد...از  رو  ی کاریو  و  بردم  پناه  حمام  هم    ایبه 

با محسن شد..فکر ا    ن یتا چند روز هم  نکهیمشغول صحبت 

با    شهیکرد..هم  یوضع و اوضاع باشد، کالفه و سر در گُمم م

خارج از    ،ی کاری حجم از ب  نیو ا  مرفت  یم  شی پ  ی زیبرنامه ر

را گرفتم و به   مینم موها   نهیآ  ی ام بود...جلو  یزندگ   ی قاعده  

استخوان پاره   هی..حق داشت..صورتم شبدمیصورتم دست کش

بودم..س  ی ا شده  آب  بس  از  بود،  چشمانم،   ی اهیشده  دور 

شد که خودم   یم  ی ادیکرده بود و زمان ز  رهیپوستم را ت  ی ادیز

 یبه صورتم م  یدست  دیسپرده بودم..با  یموشرا به دست فرا
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 یدادم...صدا  یخودم را نجات م   یحس دل مردگ  نیبُردم و از ا

 ....ام برد یمرا به سمت گوش امکیپ

از    یکی  قیدنبالت، واسه تزر  امیفردا قبل دفتر م  زم،یسالم عز-

 ....ها یتیتقو

 جوابش را دادم   عینباشد، سر ری گی پ نکهیا ی برا

ن- با  دارم  ممنون..قصد  ن   لوفریسالم،  زحمت    ستیبرم..الزم 

 ...یبکش

رو  ی بعد  امیپ  ده،ینکش  هیثان  به داد..انگار   مهیخ  یگوش  ی را 

رو رفتار  خاطر  به  داشتم  بود..دوست  خواه  ایزده  عذر    ی هم 

ول د  یکنم،  وقت  به   ،ی گریبه  قلبم،  هم  کردم..هنوز  موکول 

 ...خاطر صبح از دستش دلخور بود

  با من؟ ی قهر یعنی نیا-

دق  خودم نم  ی معنا  قی هم  را  ناراحت،   یحسم  دانستم..قهر، 

جوابش را   لیدل  نیبه هم   شتر؟یب  یکی..کدام  یعصبان   ای دلخور  
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شعر و   ،یقبل  ی که سر همان قرار نا نوشته    یوقت   یندادم...حت

در    یفیضع  ی آهنگ فرستاد؛ خواندم و باز سکوت کردم..صدا

عقل   یول  "  ست؟یدردت چ   ییگو  یچرا نم"وجدانم ندا داد،  

  شه یو من هم   "..یرا قبال گفت  ت یکه تو حرف ها  "زد،  بینه

م حت  یفکر  اگر  راض  ک ی  یکردم،  مادرش  و  پدر   ی درصد، 

فکر    ی شتریبه درصد ب  نکهیچکار کنم؟ شجاعت ا  دینشوند، با

اتفاق خواهد   نی بودم که باالخره ا  نیکنم،  نداشتم..خوش ب

دل  دیهمه سال در خانه اشان، شا نیبعد از ا نا یافتاد.بودن س

به   یکی  گریگفت د  یکرد..خصوصا که م  یآن ها را هم نرم م

زند و از آن    ینم   ادیکند و با خشم در صورتشان فر  یدو نم

هر    لش ی...عوض شده بود، دلستین  ی خبر  گری پسر گستاخ، د

م باشد.شا  یچه  م  دیخواست  فراهم  را  مقدمات   یداشت 

بر    شانین افکار پریدادم و دست از ا  یبه او زمان م  دیکرد..با

به    یم او  و  بودم  کرده  اعتماد  او  را    اقتَشیل   نیقیداشتم..به 
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عالقه   ی گذاشتم به پا  یرا هم م  شی ها  یبد اخالق  نیداشت..ا

 .......حد و حصرَش یب ی 

 [19.07.21 06:25] 

 ۳۱۲_پارت#

گذشته..هر روز   ی روال تکرار  نی روز از ماندن در خانه و ا  پنج

انجام دادن    ی برا  ی کار  نکهیشوم و از ا  یکسل تر از روز قبل م

ب ب  خودیندارم،  به فکر و خ  یو   یباطل رو م  ی ها   الیجهت 

 ی دهد، ول  یآزارم م  شتریمن سم است و ب  ی برا   ی کاریآورم..ب

فقط   ا،یرو  دونب  یخان نرفت..گاه  نایافسوس که به گوش س

تنگ شده    کین ی اتاقم در کل  ی ها را نگاه کنم..دلم برا   وارید  دیبا

دلتنگم.....امروز ظهر در خانه آمده بود و    شتری ب  نایس  ی و برا

رو  یخوراک  یکل تا    ا یبه  گمانم  به  که  را    کیسپرد  ماهمان 

ن  تیکفا خوشم  اصال  حرکتش  از    ی..مامدیکند...از  دانستم 

ول  یمهربان است  بد  یاش  نم  ی حس  که  م توانست  یداشتم 

 یرا نم   شیها  امی کنم..هنوز هم جواب زنگ و پ   فیتوص   شیبرا
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  ی عاشقانه اش به خواب م  ی ها   ییهر شب، با الال  یدهم ول

نواخته بود،  انویکه با پ  ییاز آهنگ ها یکیدوباره  شبیروم..د

تولدش تا االن، ساعت و دستبند    خیارسال کرد..از تار  میرا برا

  با ی نواخت و چقدر ز  ی..با همان ها مدمیند  ستشدر د  ی گرید

 دیکرد...با  یم  ی ها باز  هیکالو  ی با سر انگشتان هنرمندَش رو

هم تنگ شده، هر    شیصدا  دنی شن  ی اعتراف کنم که دلم برا

به    ،ییحاال که من را با زورگو  ی...ولستین  یچند اقرار خوب

خودش هم درد   دیمحکوم کرده، پس با  ی استراحت اجبار  نیا

 ام،یمحرومَش کردم..از دادن پ  ز ی را بکشد..کال از همه چ  ی دور

 ح یرا هم توج  لوفریو ن  ایرو  یحت  م،یصدا  دنیاز شن   دنم،یاز د

دانم خودخواهانه به   یرا ندهند..م  شیکردم، جواب تلفن ها

  مان یسوم پش  ای کردم، از روز دوم    یم  الیخ  یرسد ول   ینظر م

من    ی م به اندازه  ه  اوشود و بگذارد به کارم ادامه دهم..اگر  

با بود،  م  دیدلتنگ  کوتاه  موضعش  ن  یاز  پس  و    ستیآمد، 

 .....منم
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 ....سالم-

مبل   ی و از حالت دراز کش، به رو  دمیچرخ  لوفریسمت ن  به

 ....بودم  دهینفهم  جیو و  جینشستم..البد باز در زده بود و من گ

  ؟یشده؟ چرا نگران یسالم ..چ-

ها  یاسترس  با ناخن  جون  به  و  نشست  مقابلم   ش ی مشهود، 

 ...افتاد

خواست امروز با برزو حرف بزنه..بهش زنگ زدم،   یمامان م-

 ....االنم باالست

 [19.07.21 06:25] 

 ۳۱۳_پارت#

حال و وضعَش به دلشوره    نیتر نشستم و خودم هم، با ا  صاف

را    و البد مراعات حالم  دیآ  یافتادم..برزو نگفته بود که امروز م

 ...کرده بود

  خواد بهش بگه؟ یم یمگه حاال خاله چ-
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 ...بار کنار دستم نشست نیهم بلند شد و ا باز

 ...خواد تنها باهاش حرف بزنه یگفت م یدونم..ول ینم-

..سابقه نداشت، دمیاش کش  ختهیبه هم ر  ی موها  ی به رو  یدست

م  ی روز دقت  که  خوب  نکند..اصال  اش  ز  یشانه    ری کردم، 

لعنت به هر   م،یچشمان نیلو هم گود افتاده بود..جا داشت بگو 

  است؟ ی چه عشق و دور 

  لوفر؟ین یبه مامانت گفت ویتو همه چ-

 ...دو دستش جا داد  نیشد و سرش را ب خم

رو..فقط گرفتن انگشتر    دایش  ی ماجرا   یو گفتم، حت  زیهمه چ-

و نتونستم..حتما مخالفت    یکی   نی..ایدون  ی..م  یعنیو نگفتم..

 ...خودم باشه  شی خواستم پ یکرد باهام..م یم

  ش یَ بای را با دستانم قاب گرفتم و به چشمان درشت ز  صورتش

ب  قیعم اشک  کردم..برق  هم  شترینگاه  م  شهی از  آن   یدر 

 ..د یچرخ
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  ؟ی قه دار..تو هم به برزو عال یعنی نیا-

رو  ی جلو  اصال سرش  و  نگرفت  را  ام    ی خودش  شانه 

 ....پر دردَش را تاب نداشتم ی  هیگر ی نشست..صدا

 ی نم  ..اصال فکرشمیم وونهی..دارم دسویگ  هیدرد مزخرف یلیخ-

بشم..تصورش هم برام سخت   ی باز   نیمنم، دچار ا  ی کردم، روز

روز زندگ   اد یب  ی بود،  بابام  و  مامان  بدون    ی لیکنم..خ  یکه 

م  ییزایچ  هیدلم    جم،یگ د  ی رو  تا  که  دار    روزی خواد  خنده 

بهش    د،ینجگ  ی ام نم  لهیتو مخ   دمش،یروز اول د  یبود..وقت

 ....حاال یدل ببندم ول

و به   دم یبود، با نوازش دست کش  سی خ  سیرا که خ  صورتش

 ....نجوا کردم یآرام

  ی ..ما هر دو گرفتار کسیگ  یم  یفهمم چ  ی...مزمیمبارکه عز-

..خنده میزد  یم  ر یو با ت   شونیها، سا  روز ید  نیکه تا هم   میشد

 ...کرد  هیگر شهیفقط م یداره، ول
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  نشن، من چکار کنم ؟  یاگه مامان و بابام راض-

من، چطور حاال به ترس افتاده بود! همراه    ی قو  شهیهم  خواهر

  ش یتوانستم برا  یکاش م  م،یام، سنگ صبور دردها  یشگیهم

با    ی عشق تنها درد  نا،یکنم..به قول س  ی کار بود که مُدلش 

به سبک خودش،    دیبا  یکرد و هر کس  یدردها فرق م  ی همه  

م اش  درد    ی تجربه  ول  یک یکرد..  به   دنیرس   ریمس  یبود، 

  اط،یدر ح  ی صدا  دنیکس متفاوت بود....با شن  هر  ی درمان، برا

  جه ی نت  م،یدانست  ی..برزو رفت و نممیهر دو به عقب رانده شد

وجود، نه نیلو   نیدو نفره چه شده بود؟ با ا  ی جلسه    نیا  ی 

 ......قصد تماس گرفتن با او را داشت و نه من

 [20.07.21 06:45] 

  ۳۱۴_پارت#

 یفیباال رفت..بالتکل  نیدرد و دل، آرام و غمگ  یبعد از کل   نیلوفر

شد..خودم هم   یمحسوب م  ای درد دن  نیترو مزخرف  نیبدتر

بودم که آخر و عاقبتم معلوم   ف یبالتکل   ی از آن آدم ها  یکی
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خانه را نداشت.به نظرم داشتند، مرا    ی ها  وارینبود.دلم طاقت د

سبب    ی ری و دلگ  یفگدادند..احساس خ  یاز هر طرف فشار  م

منتظره، لباس بپوشم و با آژانس خودم    ر یاقدام غ   ک یشد، در  

مهم   نا یس   نیاصال اخم و نگاه سنگ  گریبرسانم..د  ک ین یرا به کل

کم فوقش  م  یم  میدعوا  ینبود..  سرزنش  به  باز  و   ی کرد 

  ی دلم برا   یتحمل خانه ماندن نداشتم..حت  گرینشست..من د

ام   ی خاکستر  ....شالگردنداستشمام آن عطر تلخ هم تنگ بو

استوار وارد شدم..به   ییرا دور گردن محکم کردم و با قدم ها

  یی واحد روبه رو  ش ینظرم استاد نبود و شهره هم  احتماال پ 

باره   کیشد، رفته بود..به    یاز دوستانش محسوب م  یکیکه  

به سمت    ند،یمن را بب   نکهیآمد و بدون ا  رونی از اتاق ب  نایس

 ی که رو  یاسک  قهی  دیبافت سف  در آن  دنَشیدشهره رفت..  زیم

پا  یمشک  نیج را  سرم  ناخودآگاه  بود،  افتاده    ن یی اش 

 ی ام جا  ییایبو  ام یو با سرعت، م  ظیعطرش غل   ی انداخت..بو

 ...بودم  یهم راض ن یگرفت..به هم
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 ...شهیکه باز نم لهیفا نی، ا ی ریخانم غد-

کنم تازه سر باال آورده بود و متوجه نبودَش شد که با غر   فکر

غر عقب گرد کرد، که ناگهان با من چشم تو چشم شد.آن قدر 

دق  ییهو  هی  زی همه چ افتاد، که چند  و   قهیاتفاق  مات  فقط 

اجزا تک  تک  دوخت..از  چشم  من  به  ساکت  و   ی مبهوت 

 ود توانستم، واکنشَش را حدس بزنم..خوشحال ب یصورتَش نم

گرفتم تا باز نخواهد، حرفش را به   شیدستم را پ   ؟یعصبان  ای

 ....بنشاند یکرس

کن  ی نخوا  گه ید  دوارمیام- دعوا  من  برگردون  یبا  منو   ی و 

 ....خونه

زد و تازه از شوک در آمد..به سمت اتاق قدم برداشتم و    پلک

آمد، بر    یکه پشت سرم م  یمحکم  ی قدم ها  ی صدا  دنیشن

 ..ندارد ی قصد نیباورم رساند، چن نیا

 .....جون با تو دعوا کنم سویمن غلط کنم گ-
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زده    از حدس  درست  گرفت..پس  آرام  دلم  شادَش  لحن 

بودم..آفتاب، هر چند کم جان، دامنَش را کف اتاق پهن کرده  

  .اتاق باشد   کی اگر  یسخت است، حت یبود.چقدر وابستگ

  از کجا اومده؟ نیا-

بود، اشاره کردم..آنقدر دل   زمیم  ی که رو  ییبایگلدان گل ز  به

م  بیفر ها  ینشان  برگ  کردن  نوازش  مشغول  که    شی داد، 

گذاشت و   شیقدم پ  ،یشگیبا ژست مخصوص هم  نایشدم..س

گرفت..دق قرار  م   قیکنارم  اش  شانه  سر  ..عطر دمیرس  یتا 

 ...جان شد ی تلخَش باز بال

گ- و  آذرم  متولد  تولدم،  اهیمن  ز  نیا  ماه  که   باستیگلدون 

ماه تولدت، گل    اهیو گ   ی وریاسمش آمِستِله...شما متولد شهر

رو  ه،یقاشق اونجا  روز  ز ی م  ی که  که   ی منه...چند  هست 

جاهاشون و عوض کردم..گل تو دست من،   یول  دمشون،یخر

  ه؟یگل من دست تو..نظرت چ

 [20.07.21 06:45] 
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 ۳۱۵_پارت#

 ؟یهمه خوش ذوق   نیشد داد به ا  یم ی نظر چه

 ...دشونیاز بابت خر یقشنگه..مرس یلیخ-

لبَش    ی به غبغب انداخت و پر غرور انگشتش را گوشه    ی باد

 ....دیکش

 م یمجبور  م،یندار  یراه  چیو ه  شهیدلمون تنگ م  یوقت  گهید-

گال هم واسه صاحبشون،   نی..ان یگزیجا ی دنبال راه ها میفتیب

  اب یمثبت..منم خواستم در غ   ی و هم پر از انرژ  مننیُخوش  

 ....تو، دو تاشو داشته باشم

ام قرار گرفتم و لپ تاپم را روشن کردم..او هم   یصندل  پشت

ول م  ی همه    ینشست  احساس  خودم  سمت  را   ی حواسش 

 ...کردم 

 .....یمعرفت یب یلیخ-
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بودم،   دهیکه شن  ی زیقم چرا بلند کردم تا از صحت و سُ  سرم

س به  دست  بود؟  من  بشم..با  و   هیتک  نه،یمطمئن  بود  زده 

 ....داد یاش را به چپ و راست تکان م یصندل

با  ،ی ایب  یتونست  یو نم  ی بود  ضیتو مر-  دی اونوقت من چرا 

  شدم؟ یم مهیجر

چانه ام    ریکنم، دستم را ز  جادیدر حالتم ا  ی ریی تغ  نکهیا  بدون

 ...گذاشتم

گو - زور  ای کرد  ییچون    اج یاحت   یمرخص  نقدرهای..من 

 ...نداشتم

 ..دیرا به عقب هول داد و پر صدا خند سرش

ا  بیخانم، ع  سویباشه گ- از  تا باشه   ی ها...ول  تیاذ  نینداره، 

 ....دنبالت  امی خواستم فردا ب  یم گهیجدا د

ن  ی   صفحه نصفه  نگاه  و  کردم  باز  را  سمتش    ی ا  مهیسرچ 

 ...انداختم
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 ...نبودم به خدا یراض د،یافتاد یبه زحمت م-

 ی بافت قشنگش را صاف کرد..لبخند از رو   نیی شد و پا  بلند

 ..رفت یکنار نم شی لب ها

 یبش  ن یریبلکه ش  ،ی بخور  کی با ک   ارم یقهوه ب  هیبرم واست  -

 ....دختر 

جلو  سخت کنترل   ی بود،  را  ام  خنده  اش،  بامزه  حرکات 

  دم ی کش  یرفت، از اعماق دلم، نفس راحت  رونیب  یکنم..تازه وقت

طبق قرار،    نکهیزدم...مثل ا  زیم  ی و چند ضربه با شوق، به لبه  

 نکهیا  ی روز قبل بود..برا  ی داشت که برنامه    ی مراجعه کننده ا 

  ی راحت باشد و من مزاحمشان نباشم، با وجود اصرارش مبن

مدت دفتر،   نیشهره رفتم و در مورد احوال ا  ش یبر ماندن، پ

مرا به خانه رساند و در    نا ی...به وقت ظهر، سمیبا هم حرف زد

امروز    کیآواز خواند..خواهش کرد،    زیر  کی  ر،ی تمام طول مس

و    رد ی عصر هم، به دفتر نروم تا خودش هم از استاد اجازه بگ

...قبول کردم..دلم  میتا شام را با هم بخور  دیایزودتر دنبال من ب
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  کیآمد،    یبود و بدم نم  دهیهمه ماندن در خانه پوس  نیاز ا

اسفند ا  بایز   ی شب    کی   نکهیرا کنارَش تجربه کنم..خصوصا 

باران هم دلبر   یم  یساعت  یم  ابانیخ  ی را رو   شیها  ی شد، 

شد، که شب   ینم   نیمن جذاب تر از ا  ی برا  زیچ   چیو ه  ختیر

 .....کنم یو در کنارَش ط نبارا ری را ز

 [21.07.21 06:58] 

 ۳۱۶_پارت#

 م یاعالم کرد، تا ن  یغامیهفت را رد کرده بود، که با پ  ساعت

  قه یام را که    یزرشک   ی زمستانه    ی رسد. مانتو  ی م  گریساعت د

خودش که آن هم   ی به همراه روسر  داشت،  یپهن جذاب   ی ها

را به اتفاق   یدست  ف ی.کدمیبود، پوش  یاز کِرم و زرشک  ی بیترک

  ی بود و صدا   یجالب   بیانتخاب کردم..ترک  یمشک  م،یها  نیپوت

 ...را در آورَد ایسوت رو

 ....خانم سویگ ی به به، چه کرد -
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 ...مبل را به سمتَش پرتاب کردم کوسن

 ...ی دی تو تن من د نوی مسخره نشو، تا حاال چند بار ا-

  ی خاص   بیترک  ت،یخداداد  ی امشب با اون رژ گونه ها  یآره، ول-

 ....اوف، نگم برات  گهیشده..رژ لبت و هم که د

سمت اتاق   غیرا روانه اش کنم، با ج  ی گریخواستم کوسن د  تا

  نا یمن هم، نشان از آمدن س  یتک زنگ گوش  ی و صدا  دیدو

ک صدا  فمیداد..  و  برداشتم  خوب  می را  به  تا  بُردم  باال  به   یرا 

 ...گوشش برسد

 ...خانم  ا یرسم رو  ی گردم باالخره، به خدمتت م  یمن که بر م-

ب  شدت ظهر  از  با    شتریباران  شدم  مجبور  من  و  بود  شده 

ماش   اطیعرض ح  اط،یاحت تا   ی وقفه    نیکنم..هم  یط  نیرا 

  م یرا پر آب کرد و کل لباس ها  میهم، سر تا پا  ی ا  قهیچند دق

شد    ادهیپ  نیاز ماش  ی فور  دنم،یشد.به محض د  سیخ   سیخ

 ...باز کرد میو در را برا
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  همراه خودت؟ ی مونه، چتر بردار  یم ادتی یک-

در حال    شیتار تار موها  ی باران از رو  ی او که حاال، قطره ها  به

 ی موها  ینور ماه، وقت  ریز  دَنشیسُر خوردن بودند، نگاه کردم.د

 تیدانستم شفاف  یزدند لذت بخش بود.نم  یاش، برق م  یمشک

هر چه بود، قلب من را    یماه، ول  میتابش مستق  ایباران است  

 ...که روشن ساخت

 ...میاالنه که دو تامون سرما بخور ؟یش یچرا سوار نم-

نم  دلم موقعخواست..  یکه  و  سرما    کیارزش    تمان،یجا 

 ن یهفته را هم داشت..مگر چند روز از سال، چن  ک ی  یخوردگ

باران    ی ها  یاز قشنگ  د؟یبار  ی م  شیموها  ی رو   ییبایباران ز

س  ایبود،   زلف  ول  شانیپر  اهیاز  رو    یامشبَش؟  حال،  هر  در 

  ش گرم و نرمَش، که معلوم بود گرم کُنَ   یصندل  ی گرفتم و رو

 ی و گرما  رونیب  ی را از قبل روشن ساخته، نشستم..حس سرما

با بو  نیمطبوع ماش عطر تلخَش، همراه شده بود، کل    یکه 

کاپشن چرم   ی کرد..از رو   قیسَواحل آرامش را به  جانم تزر



1244 

 

  ی م  سی و شلوارش را خ  دیچک  یاش، هنوز آب م  یشگیهم

مار  یمبهوت آن موها بودم..ترس از بابت بمن هنوز    یکرد، ول

تماشا نبود،  نم  شیشدَنَش  دست  از  جعبه    یرا    ی دادم..از 

و به   دمیکش  رونیچند برگ ب  ن،یدرون ماش  ی دستمال کاغذ 

 ...سمتش گرفتم

 ....صورت و موهات و خشک کن -

شد..  ره یخ  ی بیغر  جور با   یگنگ  کیام  همراه  خاص 

 ن یحسرت..خودم را به بستن کمربند مشغول ساختم ، تا از ا

  ی از آن، برا  ی د یکه هر روز خدا، سبک جد  یب ی عج  ی حس ها

 چ یناشناخته، که ه  یی..حالت هاابمی  یشد، خالص  ی دلم رو م

وقت تجربه اش نکرده بودم و حاال داشت با تمام قوا در ذائقه 

شد که حرکت کرده بود،    یم  ی ا  قهینشست....چند دق   ی م  ام

و    االت ی خ  نیتوانست، رد ا  یهم نم  کی شلوغ و پر تراف  ابانیخ

  ز ی چ  کی..دلم فقط  دیتصورات نامفهوم را در ذهن و دلم بشو

 ...با تمام متعلقاتَش نایس د؛یطلب یم
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رستوران توپ، تا امشب و خاطره    هیخوام ببرمت    یامشب م-

  ...میکن ی ساز

متما  خودم سمتش  تالق  لیرا  هم  با  ..نگاهمان   ی کردم 

  .زبان آوردم ی کرد.سوال درون ذهنم را رو

  ؟یهست ی تو آدم خاطره باز-

و پر معنا..سپس نگاه دوخت    قی فقط نگاهم کرد..عم  ه،یثان  چند

 .....رو  ش یپ  سیخ ابانیخ ی به انتها

 ی خواد، بعض  یاگه خاطره ها، با تو باشن آره، وگرنه دلم نم -

 دوباره تکرار بشن  ایروزا برگردن 

نظر    ریبه در، او را ز  دهی و چسب  ی ور  کیعکس او، من فقط    بر

ثان  ییگرفته بودم..حالت ها صورتَش    کیمی م  ی رو  ه،یکه در 

 .....جالب بود  میذاشت، برا یاثر م

 [21.07.21 06:58] 

 ۳۱۷_پارت#
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 بد؟ ایخوبه  نیدونم ا  یمن هستم، اما نم یول-

  د یصورتَش کش   ی به رو   یدلم را لرزاند..دست  ششیپر تشو  نگاه

  ش ی مردد است..کار را برا  ی زیو من حس کردم، در گفتن چ 

 ..راحت کردم 

  از من؟ یهست که دلت بخواد بپرس یسوال-

گاه،    هیچراغ قرمز، ترمز زد و آرنجَش را به صورت تک  پشت

 ی ش باال مهنوز از سر و کولَ  دیگذاشت..ترد  شهیش  ی لبه    ی رو

 ...رفت

 ...ترسم ناراحتت کنم  یم یراستش آره، ول -

ب  نقدریا و  لوس  ا  یها  تا  که چشمَش  نبودم،  حد    نیمنطق 

ول  ده یترس پ  یباشد،  خوردن   ش،یگلو  بک یس  ی درپ  یتکان 

 ..گفت ی م ی گری د زیچ

نم- تا حلش کنم   یهر مجهول    شم،یناراحت  بگو  تو ذهنته، 

 ....واست
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اش را کامل به عقب داد..حاال   هیبار تک  نیرا برداشت و ا  دستش

 ...دیی پا یاو هم، درست به مانند من نشسته بود و من را م

 ش یبعدا.....پ  ای  ،یدوستش داشت  ،ی ازدواج کرد  ما یبا ن  یوقت-

  اومد؟

و با درد زمزمه کرد، آتش   یسؤالش که به سخت  ن یا  ی برا  دلم

ک ب  ی خوره    یگرفت..از  و  بود  شده  قلبَش  و  اطالع   یمغز 

بودم، تنها    اوردهیبه زبان ن  یحرف  مایبودم..اگر تا االن در مورد ن

حاال که خودش    یقصدم مراعات کردن خودش بود و بس، ول

 ......قدم شده بود شیپ

 ..خواستم ناراحتت کنم ینم سو،یگ  دیببخش-

جا  کهنیا  ی برا به  کنم،  تر صحبت  و حائل    نیب  ییراحت  او 

 یکاف  ی خودش به اندازه    ما،یشدم..گفتن از ن   رهیخ  رونشیب

حرف بزنم،    نایبخواهم در موردَش با س  نکهیا  یسخت بود، ول

 ....کرد یکار را سخت م 
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از    ی زیخواد چ  یدلم نم  ،ی دی پرس  یهم م  نایزودتر از ا  دیبا-

 ..من، ته قلبت جا بمونه ی گذشته 

  ی برخورد قطره ها  ی تر آمد..صدا کیاش را گرفت و نزد هیتک

  رون ی ب  دنیشد و د  ی هر لحظه تند تر م  شه،یش   ی باران به رو

 ....کرد  یرا ناممکن م

  ی ..حتدمیتو بدونم، فهم  ی از گذشته    دیکه با  ی زیمن هر چ -

بدونم قراره عاشقت بشم، پس خودت و    نکهیقبل تر از ا  یلیخ

 ...سوینکن گ تیاذ

 [22.07.21 06:51] 

 ۳۱۸_پارت#

  ان یم  رایچراغ سبز شد و حرکت کرد..نگاهش گرم و گ  باالخره

 ....هنوز جواب سؤالش را نگرفته بود ینشست ول میسلول ها

تعر- گرفتم،  قرار  شده  انجام  عمل  تو  بگم  از    ی بهتر  فیاگر 

دادم ارائه  ه  دی..شااحساسم  داشتم،  و  امروز    چ یاگه شجاعت 
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زدم..نه تنها دوستش    ینم  ی کار احمقانه ا  نیوقت دست به چن

حت ول  ینداشتم،  بودم؛  ازش  هم  اوج    یمتنفر  ازدواج،  بعد 

 ....انزجارم بود

دق  تا کش  قهیچند  نفس  با  و  کرد  به   ی ها  دنیسکوت  بلند 

 ...اش ادامه داد یرانندگ

  ی روز از دست برزو شاک   هیاگه قرار باشه    سو،یگ  یدون  یم-

از اندازه اش   شیب  ی باشم و نبخشَمش، فقط به خاطر اصرار ها

که، تو    ییبه تو، واسه ازدواج با اون آدمه..فقط به خاطر دردا

 ....ی دیسال کش کیاون 

چشمانم را با دستمال گرفتم و به صورتش لبخند    ی گوشه    نم

نم خراب    یزدم...دلم  مسبب  من  خواست  امشبمان،   کردن 

 ...باشم

روز به من گفت، ازت   هیکه    یخانم  سویگ  نم،یحاال بگو بب-

  هاست؟ ی متنفرم، االن حسش نسبت به من چطور
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  د،یرس  یبه نظر م  یعوض کرد، عال  یبحث را با شوخ  نکهیا

 د یص  یخودش ماه  ی خواست از آب گل آلود برا  یم  نکهیا  یول

ش بود..نگاه  ی ها  طنتیکند،  خودش  ب  یمخصوص   رونی به 

 ...تفاوت لب زدم یانداختم و ب

  م؟یرس یم گهی چقدر د یگفت-

طرف و آن   نیسر داد و سَرش را چند بار به ا  ی بلند  ی   خنده

 ....طرف، تکان داد 

  نم یب  ی رو م  ی نداره..روز   بیبه طاق، ع  ی دیباشه سرمون و کوب-

من بپرسم، خودت جواب سوال   نکه یشما، بدون ا  نیکه هم 

تو   یهر چ  ینره، خودت اولش گفت  ادتی  ی..ولی امشب و بد

 ....نداشتم ی دلته بپرس، وگرنه من که اصرار

 ..که بشنود، زمزمه کردم   ی لب جور ریز

 .....فرصت طلب-
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ماش  دیخند  شتریب  سرخوشانه دق  نیو   ی بعد، جلو  ی ا  قهیرا 

جردن است،    زیکه متوجه شدم شاند   یرستوران بزرگ و مجلل

 ...پارک کرد 

  جان؟ سویگ  ی دیافتخار م-

شد..قد و قامتَش، در آن کاپشن چرم و شلوار    ادهیخودش پ  اول

بود    ده یآمد..باران به نم نم رس   ی به چشم م  شتریب  ،یآب  نیج

لب    ریز  یآوردن چتر شود..چَشم  الیخ  یو درخواست کردم، ب

کرد...ظاهرا   تیرگ رستوران هداخواند و مرا به سمت سالن بز

  ی را به سمت خاص   ورزرو کرده بود، که گارسون ا   ی زی از عصر م

شد از   یکننده بود، که نم  رهیکرد..سقفش چنان خ  ییراهنما

که به    ،ی پر نور  ی آن چشم برداشت..خصوصا با آن لوستر ها

اکثرا بزرگ    زهایشده بودند..م  زان ی منظم از سقف آو  ی فاصله  

بزرگ    ی ها  یفراوان و مخصوص مهمان   ی ها  یبودند با صندل

آمدن   نجا یا  ی برا  د یبا  ی ادیز  ی   نه ی...شک نداشتم هزیخانوادگ
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ساده، در همان کوچه   یشد..من که به قدم زدن  یپرداخت م

 ....همه تدارکات نبود  نیبودم..الزم به ا  یخودمان هم، راض  ی 

 [22.07.21 06:51] 
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جا  یوقت شده    گاهیبه  رس  ی رزرو  نظرش   ی زیم  م،یدیمورد 

د تر  صندل  دم،یکوچک  چهار  با  پشت  ،یفقط  هاشان،    یکه 

 ز ی کرد..وسط م  ی داشت و نشستن را راحت م  ی مخمل قهوه ا

 یی بایقلب مانند، گذاشته بودند که به ز  ی دور شمع ها  کی

وسطَش    یم و  ها  کی سوخت  گل  از  پر  سرخ    ی گلدان  رز 

ها را    یاز صندل  یکیتوانستم پنهان کنم..  ینم  را  رتمیبود...ح

 ...دیکش  رونیب میبرا

 ا ی کردم    یرو جبران م  یاون شب قبل  ییجورا  هی  دیبا  گهید-

  !نه؟
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کار    نینشستم و او هم متقابال هم  میسر جا  نهیو پر طمان  آرام

 ...را کرد

به    نقدریهر بار ا  ستیبود..الزم ن  یمن که عال  ی اون شب برا-

 ... ستمین ی..من واقعا آدم پر توقعیفتیخرج ب

 ...نشاند میبه رو ی زی ر چشمک

استثنائ- به حال د  یهست  ی دختر  نیتر  یتو  تا   ی ..ولدمیکه 

 ....نیبب نویتازه اولشه..ا نیواسه من ا

  ده یخر  شیکه خودم برا  ی مچ دستش اشاره کرد و دستبند  به

 ....بودم

 دیاسم هر دوتامون با  ،ی بخر  ی ا  هیهد  یبه بعد خواست  نیاز ا-

باشه..بب حک   نی روش  هم  تو  اسم  دادم  اسمم،  اول  کنار 

 ....کردن
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ا  ن یا  از خصوصا  شدم،  لذت  غرق  مدام،   نکهیتوجهش 

م نشان  هم  را  نم  یگردنبندَش  جدا  گردنش  از  که    یداد 

 ....کند

  ندادم؟ ی ادگاریمن تا حاال بهت  ست،یگم بد ن یم-

  ی کرد اقرار کند، حضور تو با آن خنده ها  یدل دل م   دلم،

  ی زیزبان به کام گرفتم و چ   یاست ول   ه یهد  نی بهتر  بَت،یدلفر

داد و او هر    یاعتراف کردن نم  ی شرم، اجازه    یبُروز ندادم..نوع

 ی....شام مفصلردی خواست از من اقرار بگ  یم  یقیبار به هر طر

 ی و بپاش، در او اثر   زیرهمه ب  نی اسفارش داد و امتناع من از  

امر، آن    تیکردم، او نها  ینکرد..در واقع تنها خودم را خسته م

 .....داد که در فکرش بود یرا انجام م ی زیچ

 ست،یکه ن  یالک  ،یبش  تیو تقو  یبه خودت برس  یحساب  دیبا-

 ...ادیداره واستون مهمون م
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 ی حرف م  مهیآوردم، نصفه ن  یسر در نم   چیه  شی حرف ها  از

 ..می مستق ر یزد و غ

 ....یسرحال تر باش شهی از هم دمت،ید ی خوام وقت یم-

شده بودم    جیبار در امشب، چشمک زد..واقعا گ  نیچندم  ی برا

ا  ی چه قصد  دم یفهم  یو نم به سر گذاشتنم    نیاز  همه سر 

 ....دارد 

 ...نایشم س یمن اصال متوجه منظورت نم-

 .....نداره فعال شامت و بخور بیع-

  یرفت...ول  یم  ن ییپا  یغذا به سخت  طانَش،ینگاه و کالم ش  ریز

هم از  امشب  نظرم  م  شتریب  شهیبه  بار  یافراط    ی کرد..چند 

ا  م،یخواستم بگو ابرو آمدن ها  نیدست بردارَد از    ی چشم و 

ول همراه  یخاصَش،  پا  یزبانم  را  گرفتم،    یم  نیی نکرد..سَرم 

 ی گردن م  دَنم،ی بهتر د  ی گرفتم، برا  یشد..باال م  یمعترض م

گفت چرا نگاهش   یچرخاندم، م  یبه چپ و راست م  د،یکش
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ا  نفسک یکنم؟!..کال نذاشت،    ینم از   رون یب   نهیس  نی آسوده 

صرف پاک کردن   ز،ی م  ی رو  ی بپرد..به گمانم کل دستمال کاغذ

 .....ام شده بود یشان یپ  ی عرق رو

 [23.07.21 07:05] 

 ۳۲۰_پارت#

  مشهد؟ ی ریم یتو ک سویگ-

تا قند از دست رفته ام، جبران    دمیاز نوشابه ام را نوش  یکم

 ...شد یم ی شود..خداروشکر که داشت جد 

 نمی بب  دیو هشت اسفند، با  ستی ب  ایو هفت    ستیب  ی حدودا-

  ...چطور مگه؟رهیگ یم یشو ک یبرزو مرخص

  ف یرا به دهان بُرد، انگار در حال تعر  ش یقاشق غذا  ی عاد  یلیخ

 ..خاطره است کیکردن 

 ....ی خونتون خواستگار  ام یم  نی من و پدر و مادرم، سه فرورد-
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اشتباه متوجه شده    نیقیبه دهانش چشم دوختم..به    مبهوت

توانست نشان   یگفتنَش ، نم   یو معمول   لکسیهمه ر   نیبودم، ا

 ...خبر خوب باشد نیاز ا

  مشهد؟ دیایم-

  چ یتکه کباب را سر چنگالم زد و به دستم داد..باز هم ه  کی

 ....دمی در کالمَش ند  یاز شوخ ی اثر

  کنم، هان؟ ی رو خواستگار سویگ  ام یپس کجا ب-

و به سرفه   دیپر  میشوکه شدم که همان کباب در گلو  آنقدر

چه وضع خبر دادن بود؟ باورم   نیا  ،یافتادم..آخر مرد حساب

  شدم؟  یم  کیداشتم نزد   یدلتنگ  نیا  ی به انتها  یعنیشد    ینم

 ...دستم داد یآب وانیام نشست و ل ی کنار یصندل ی رو

..من که جوابم مثبته، زمی عز  یهول کن  نقدر یا  ستی حاال الزم ن-

 ....نگران نباش

 ..اش، لب زدم  یو سرخوش  یتوجه به شوخ یب
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  ت قبول کردن؟پدر و مادر یعنی-

 ...را بنوشم وانیل ی کرد که تا انتها اشاره

دارم    سویگ  ی هست واسه من؟ وا  یچرا نکنن؟ از تو بهتر ک-

و ادامه    تیوضع  نیتونم ا  ینم  گه یکنم، د  یم   ی لحظه شمار

 ...بدم

آرام و   ی پایش مشت کرده بود و ضربه ها  ی را رو   دستانش

کلماتش منقلبم    یمتوجه حالَش بودم ول  قیزد..دق  یکوتاه م

 ....نایقرار بود من و س  یعنیکرد.. یم

زمونه وجود داشته باشه که    نی تو ا  یهنوز کس  شهیباورم نم-

  تو؟ یهست یچ یبشه..نگران دیاز شرم سرخ و سف

و درست    نیرا در هم قفل کردم و نگاهم را سمت زم  دستانم

 ...دوختم شی ها یکتون ی رو

 ...استرس دارم  یلیخ-
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شد به   یبه دور و بر انداخت و سرش را تا آنجا که م  ینگاه

 ...سمتم سوق داد 

و بسپار به من..خودم    ی..همه چزمینباش عز  یچ ی تو نگران ه-

گفتن و هماهنگ کردنش با    یکنم..حت   یم  فی رو رد  یهمه چ

 نی تو فقط آرامشت و حفظ کن و به ا  سویبرزو هم با من...گ

مال خودم   شتریبه بعد ب  نیو از ا  ی خودم بودفکر کن که مال  

 ....یشیم

ز  گفته امشب  که  خکرد،  یم  طنتیش  ی ادیبودم   الَش یپس 

برا راه  به  راه  که  بود  شده  ها  میراحت   ی م  یرنگ  ی سوسه 

نگو ج  میآمد...دروغ  م  غیدلم  رس  یزدن  به    دنیخواست...تا 

ام دادم تا مبادا شور و شوق    ی کنار   ی خانه، نگاهم را به پنجره  

ب  ِیادیز نزده،    یی هوا  شتر یچشمانم،  نکند..امشب    ی ماش 

غردی رقص حال  و  بود  مست    ی تازگ  میبرا  بش،ی..نخورده، 

 .....داشت

 [23.07.21 07:05] 
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 ۳۲۱_پارت#

پر شور و همراه    یپر التهاب، ول  شهیاسفند، هم  یانیپا  ی روزها

من    ی گذرد..اسفند امسال که برا  یم  دیع  ی برا  دیخر  یبا کل

نبود و    خبندانَشیاز سرما و    ی داشت..خبر   ی گرید  ی رنگ و بو

بود که   ییکردم، حرارت واژه ها و کلمه ها  یهر چه لمس م 

 ی صبح، پا   تااز صبح تا شب در دفتر و از شب    نایهر شب س

 ی خواند...به گوش مادر، خبر آمدن خانواده    یم  میبرا  یگوش

رس خر  ده یمجد  آمار  روز  هر  و  م  دَشیجد  ی ها  دیبود   ی را 

بود   ده یشن   نایکه از س  ییها  فی ذوق داشت و تعر  نقدریداد..ا

برا ب  یم  میرا  را م  یگفت، که   ی م  یتکاند و خال  یهوا دلم 

حساب سَرش  پشت  انصافا  گذاشته    ،یکرد..برزو  تمام  سنگ 

بود....کنارَش بودن هم مشکالت خاص خودش را داشت..درون 

ن نگاهم م  یمدفتر  به کارم برسم..از عمد    ی گذاشت، درست 

  د،ی شن  یاعتراضم را م  یکرد، تا تمرکزم را از دست بدهم و وقت

ب  به  را  از ترم   کیکشاند...  یم  یالیخ  یخودش  افتاده  درس 
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..چند بار  دیپرس  یاشکال م  ،یک آن ال  ی قبل داشت و به بهانه  

خواست مجدد    یکرد و م  یم  ت یدادم و باز قصد اذ  یم  حیتوض

 تَش یشدم که شکا  یاز دستش چنان کالفه م  یتکرار کنم..گاه 

تعارف   یبُردم..در مورد کار با کس  یم  ی دیدکتر حم  شی را پ

کرد، اگر   یو اذعان م  د یکش  یگوشش را م   ینداشت..به شوخ

گوش   یکند، ول  یکند، اخراجَش م  جاد یدر کار ا  یباز اخالل

داد..هر چند   یدامه م را ا  هیو باز همان رو  دیشن   ینم  ش یها

موج   یحس نگران  کی  ش،یها  یپشت تمام خنده ها و شوخ

  ی نم  چَشی در پوشاندَنَش داشت و من هم پاپ  یزد که سع  یم

از    یبخش  ایمشاوره دادم    ایبند    ک یشدم...امروز تا شش عصر،  

 ن یرا داشت، با ا  تی وضع  نیهم، هم  نایکردم..س  پیدفاعم را تا

بود که فرصت   خته یسَرش ر  ی شتر یب  ی تفاوت که استاد کارها

 یی که من خودم به تنها  ی سر خاراندن هم نداشته باشد...جور

 ی به علت تمام نشدن کارَش، اجازه    نای به خانه برگشتم و س

 قط نکرد..بماند که چقدر به استاد اصرار کرد که ف  دایخروج پ
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برا   مین   یمرخص  کی بدهد  ی ساعته  من،  او   رساندن  و 

ارفتینپذ محض  ح  دی کل   نکهی.....به  وارد  و  چرخاندم    اط یرا 

 ..بود  ستادهیا  وانیا  ی روبه روشدم که رو  س یشدم، با خاله فرنگ

باال ، باهات   ی ای لحظه ب  هی  شهی...میجان خسته نباش  سویگ-

 ...کار داشتم

باقر  لوفرین  نیماش از دفتر دکتر  برنگشته    ی نبود، پس هنوز 

را    فمیکردم و او جلوتر از من وارد خانه شد.ک دییبود..با سر تا

مبل نشستم..چشمانم   ی رو  ،یشانه برداشتم و با خستگ   ی از رو

 ...شد  یباز نم یدرست و حساب ،یخواب  یاز زور ب

 ....بره یم  نیو از ب تیخستگ ن،یدارچ  ییچا وانیل هی-

قرار    ی چا  وانیل کنارم  هم  خودش  و  گرفتم  دستش  از  را 

  ی از خستگ  یو بخار و عطر مطبوعَش، کم   وانی ل  ی گرفت..گرما

 ی ز یچ  س،ی نگران خاله فرنگ  ی نگاه ها   یام را کاهش داد ول
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را در هم    شیاز آن بگذرم..انگشت ها  ینبود که بتوانم به راحت

 ...قالب کرد 

شا  سو یگ  نیبب- موقع  دیجان  ول  یب مناس  تیاالن    ی نباشه 

 ...میصحبت کن ییباهم تنها ست،ین لوفریخواستم تا ن

  ی و سپس آن را رو  دمیخوش طعم را نوش  ی قلپ از چا  کی

و   یگذاشتم..م  زیم خاله  جمع  حواسم،  دنگ  خواستم شش 

 ...باشد شی صحبت ها

دونم هر روز با برزو   ی...ملوفرمیمن به شدت نگران احواالت ن-

کردم    تیترب  یچون دختر عاقل   ارم،یزنه..به روش نم   یحرف م

  ی قاعده    ی زی..به هر حال هر چ شهیهم که نم  ی طور  نیا  یول

 ..مخصوص به خودش و داره

نم  تا ماه  برزو! چند  را خواندم..از دست  ماجرا  توانست   یته 

   جگر بگذارد؟ ی دندان رو
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مدت از خجالت    نیش تو اشمام..راست  ی شرمنده    یلیمن خ-

حرف باهاتون  موردش  در  که  ب  حینزدم..ترج  یبود   ی دادم، 

 ...د یری رو بگ یینها میخودتون تصم ،یستیرودربا

خاص مادرانه    ی ها  یداد..نگران  رونیرا آرام و تکه تکه ب  نفسش

 ...کردم  ی اش را درک م

ا- منظورم  اصال  زدم،    نیمن  حرف  که  برادرتم  با  نبود..من 

خواد    ینم  نکهی با ا  ه،یو بهش گفتم..نیلو دختر حساس  طیشرا

..با پدرش هم که صحبت  رهیپذ  ب یبه شدت آس  ینشون بده ول

اون   یگذاشته ول  لوفریمن و ن  ی رو به عهده    میکردم، تصم

اتفاق    نشونیکه داره ب  ه یوابستگ  ن یترسونه ا  یکه منو م   ی زیچ

مادرت حرف    یم و  پدر  با  کنم،  خواهش  ازت  افته..خواستم 

راحت شد،    الشونی از موضوع تو که خ  د،یکه تو سال جد  یبزن

ب  هی بتون  انی سر  تا  واسشون   میتصم  هی  م یتهران  عاقالنه 

 ...میریبگ
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  د،یشن  ی. برزو که مدیخند  یوجودم م   ی همه    یخوشحال  از

 ....افتاد یالبد پس م

خواست    یمادرم م  یشما بودن..حت  ی اونا فقط منتظر اجازه  -

در مورد    شتریب  دیبخوا  دیمن گفتم شا  یبهتون زنگ بزنه، ول

 ....دیبرزو بدون

چ  ی خواسته  - هر  از  ما  واسه   ت یاولو  شتر یب  ی زیدخترم، 

نم  یداره...م اشتباه  چ  یدونم  همه  فکر  البد  و  و    زشیکنه 

کس    چی..به هر حال ههیکرده..برزو هم پسر عاقل و سر به راه

ا  ینم برهه  تو   ، کنه  ادعا  زندگ  ی تونه  خطا    ش،ی از  مرتکب 

 حل رو    هیجبران هست، نصف قض  یکه حاال در پ  نینشده..هم

  ش ی هم، دست خودشونه که ظاهرا، آت  زایچ  ی   هیکنه..بق  یم

 ....تنده یلی خواستنشون خ

 [23.07.21 07:19] 

قرار بود   یعنیداشتم..  ی بیخاله آمدم، حس عج  شی از پ  یوقت

من و برزو هم تمام   یزمستان امسال، زمستان زندگ  انیبا پا
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و پدر و مادر    دیایزبانمان ب  ریز  یشود؟ قرار بود طعم خوشبخت 

کنند؟    یعمر را ط  یکنارمان، کمر راست کنند و خوشحال، باق

مگر چه    یبختخوش  لوفر،یچون ن  یسعرو  نا،یچون س   ی داماد

 بود؟

  

 هشتم_فصل_انیپا#

 [26.07.21 07:46] 

 ۳۲۲_پارت#

فروغ زمستان را کنار زد و    یتار و سرد و ب  ی دلربا، پرده    بهار

چکاند...سال   عتیطب  ی تشنه    ی خودش را دلبرانه در لب ها

  ش ی از ب  شیدلم، ب  ی شد که حول حالنا  لیتحو  یطیدر شرا

را داشت، که قبل از    نیا  تیداد و احوالم حکا  یرخ نشان م

وعده    خ یرموعد، دلم و روزگارم متحول شده است..از صبح تا

را فرا گرفته    میسرتا پا   ن،یریش  ی دلشوره ا  نا،ی س  ی داده شده  
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در    شینمود و حاال با ورق زدن عکس ها یقرار م یبود..دلم ب

م  ،یگوش خودم  به  امشب  یداشتم  و   انیپا  قبوالندم،  درد 

آوردَم و    یرا تاب م  گر یچند ساعت د  دیاست..فقط با  ییتنها

پدر و    طنتینگاه ها و ش  ریو ز  ر......با اصرار مادافتمی  یقرار م

دانستم تا    یبرزو، به خوردن چند قاشق ناهار اکتفا کردم ..نم

  ی اش م  یشخص  نینه؟! گفته بود با ماش  ای  دهی االن، مشهد رس 

  ی عنیاز حال خودش مطلعم نکرده بود..پدر و مادرش    یول  دیآ

  ی م   یدادند؟ اگر باز مادرش حرف  ینشان م  یامشب چه واکنش

  ی نشان م   یچه عکس العمل  دیبا   خت،ی ر  یبه هم م  مزد و مراس

با که  آن طور  نکند  و همه چ  شیپ  د،یدادم؟  خراب    زینرود 

  شود؟

ر  دست کول  و  سر  از  اضطراب  نبود!  و    سمانیخودم  شک 

 ی رفت و سپس خودش را در دل و جانم م  یباال م  دمیترد

بار پ  ی هم بودم؛ روز  یانداخت..از دستش، عصبان و    امیچند 

امروز،   وقت  آن  و  داشت  نداده    کیتماس  هم  کوچک  خبر 
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اگر   و  متر کردم  را  اتاقم  بار  هزار  بود....تا ساعت هفت شود، 

لباس بپوشم  و    د یرفت که با  ی م  ادمی  دیادر نبود، شام  راخطا 

بنش آمدنشان  انتظار  لعنت   نی..آه...انمیبه    چ ی! کاش هیانتظار 

قدر    نینبود، تا ا  ایدر دن  یو گس  یتلخ  نیبه ا  ی وقت واژه ا

 .......و سردرگم فیبالتکل

م  ی جلو  دیبا ظاهر  آراسته  اش،  از    یخانواده    ک یشدم..بعد 

از حرارت بدنم را    ی کم  د،یرس  ی حمام مختصر که به نظر م

دامن   و  کت  است؛  هم  ،یرنگ  یاس یکاسته  روز    نیکه  چند 

بودم را از کمد در آوردم..قَدَش تا    ده یبه اتفاق مادر خر  ش یپ

دامن، ساپورت بنفش انتخاب   ر یز  ی ..برادیرس یزانوانم م  ی رو

آمد    یم  شتریام ب  یینها  لیو استا  ی کرده بودم، چون به روسر

داشت...مدل   ی جالب تر   ب یرنگ، ترک  ی و با آن صندل سورمه ا

دوست داشت، مانند شب   نایام را همان طور که س  ی روسر

ا  ی تولدش، کج و فرانسو با  از    رَشیتفاوت که ز  نیبستم،  را 

شده،    سیگ  ورتتر، استفاده کردم که به ص  میرنگ مال  کی
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نشستم،   نهیآ  ی جلو  ینشست...وقت  ی ام م  یاصل   ی روسر  ریز

 یرنگ و لعاب  چی به ه   یفقط به زدن برق لب اکتفا کردم..لزوم

وقت اندازه    ینبود،  به  خودش  آتش   ،یکاف   ی صورتم  درونِ 

 ...ذاشت یم شیگرفته ام را به نما

 [26.07.21 07:46] 
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قلبم نشست..خودم   ی دستم رو  فون،یزنگ آ  ی صدا   دنیشن  با

ا از  قبل  و  رساندم  پرده  پشت  شوم،   نکهیرا  خارج  اتاقم  از 

کردم..بابا و برزو به استقبال رفتند و    یابیرا ارز  رونیب  تیموقع

با   یمن تنها بود...وا رفتم..مگر م  ی خدا  نا،یس شد؟ قرار بود 

ب اش  حال    ی..خوشحالدیایخانواده  سر  نگذاشت    بودَنَش،و 

و از    دمیبه لباسم کش  یکنم، پس دست  ری خودم را درگ  شتریب

نگاهمان با هم    ،ی در ورود  ی اتاق خارج شدم..درست روبه رو 

  ده یرا د  گر یکه بعد از سال ها همد  ی کرد...انگار دو نفر  یتالق

و   کی...شدیبار  یم   شانیاز صورت و چشم ها  ی بودند و دلتنگ
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که خط   ی کت تک سورمه ا  کی..دبو  دهیبا اصالت لباس پوش

ا  ی زی ر  ی ها پارچه  شلوار  با  هم   ی داشت،  رنگ..انگار    نیبه 

آنکارد شده اش را هم با پوست گندمگونش،   ش یته ر  ،یحت

موها و  بود  ز  ی ست کرده  م  ر یژل زده اش که  لوستر   ی نور 

کنکاشَش  دندی درخش از  دست  شد  باعث  برزو،  زدن  ....بفرما 

ز با گرفتن سبد گل  و  از رزها  ییبایبردارم  پر  سرخ و   ی که 

 ی نفره امبل تک  ی کنار روم...با وقار رو  شیبود، از جلو  میمر

معذب بود که    ی کم  د یکه کنار آباژور قرار داشت، نشست و شا

پ عرق  س  یشانیبارها  گرفت..از  دستمال  با  را    ن یچن  نایاش 

  ن یتنها بودَنَش، سبب ا نیهم د یشا یبود ول دیبع ییحالت ها

 نیبود..پدر مجلس را در دست گرفت..ا  یدر پ  ی پ  ی زی عرق ر

 ...وقفه بود یسکوت ب نی بهتر از ا ی طور

 م،یکن   ارتیپدر و مادرت رو هم ز  م،یما منتظر بود  نا یآقا س-

 ....ظاهرا یول

 ...زد   یامان، لبخند محجوب  یبه همگ   یباال گرفت و با نگاه  سر
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فه- جناب  مادرم    م،یشرمنده  اورژانس  هیواسه    ش یپ   یعمل 

برسن..ا  گهید  نی اومد، واسه هم شد که    نینتونستن خدمت 

 ....من تنها اومدم که خلف وعده نکرده باشم

..بابا ندازدیب  قی توانست برنامه را به تعو  ینبود.م  یمنطق  لَشیدل

سکوت    گرید  یکه قانع نشده ول   دی رس  یهم، هر چند به نظر م

 نیرا به برزو دادم، تا ا  شمینگفت..نگاه پر از تشو  ی زی کرد و چ

سنگ بشکند...معن  نیجو  کرد    یرا  شروع  و  خواند  را  نگاهم 

ا  نایس  ی درباره   خانه    نیو  هم  صحبت   بودن مدت  او،  با 

اش با من...جو آرام    ی از اعتمادَش به او و همکار  یکردن..حت

سنگ و  بود  شده  نداشت..س  ینیتر  را  اول  ساعت  هم    نایربع 

اش گفت..از همان    یو خانوادگ  یمال  طیاز خودش و شرا  یکم

  ی جمله ها   یجور مراسمات...ول  نیو روال ا  یمعمول  ی حرف ها

 ....را به توان هزار رساند مقلب ی اش، سرعت تپش ها یانیپا

من  - م  ه یجسارتا  که  طور  دارم..همون  از شما   یدرخواست 

  یی و از اون جا  میاتاق همکار  ه یخانم، تو    سوی من و گ  د،یدون
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خاص   ی ها تیها و محدود تیکنار هم بودن، حساس  نیکه، ا

ما به هم محرم     رم،ی خودش و داره، خواستم از شما اجازه بگ

 ......میبش

 [27.07.21 07:28] 
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 ی دهانم افتاد...از چشمانش جسارت م  انیم  ییدرست جا  قلبم

 ی بعد  ی صال کار به جلسه  و اعتماد به نفس...نذاشت ا  دیبار

م  ی   رهیبرسد...خ نظر  به  دل  دو  انگار  که  ماندم  بابا    ی نظر 

 ...دیرس

از   ارن؛یب  فیپدر و مادرتون هم تشر  م،یاجازه بد  ستیبهتر ن-

همه عجله به نظر    نیبه هر حال ا  م؟یکن   یاونا هم نظر خواه

 ..ست ین ازیمن ن

  نان ی از قبل آماده کرده بود، که با اطم  ییجمالتش را گو  تمام

 ....بر زبان راند ی فور
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آقا- گرفتم  اجازه  قبل  از  ازشون  و میفه  ی من  اجازه  ..فقط 

تا   رمیگ  یم  تماسد،یاگه خواست  یمونه...حت  یشما م   تیرضا

کن و شرادیباهاشون صحبت  بُعد مسافت  لطفا   طی ..در ضمن 

 ....دیر یمن و دخترتون رو هم در نظر بگ  ی خاص کار

ها  ی جور چ  شیجمله  مخالفت  د،ی را  هرنوع   باب  را    یکه 

بود..سَرش   یببندد..بابا نگاهش هم چنان مردد و پر از سردرگم

  ی پر از دو دل  یرا سمت مامان و برزو چرخاند و در آخر با نگاه 

 ...به من، لب زد

هست، ما    یراض  سپارم..اگه  یم   سوی مسئله رو به خود گ  نیا-

 ...میندار یحرف

کودکانه    یبعد در اتاقم، کنارم نشسته بود و با ذوق  قهیدق   چند

  ن یبه ا  دم،ید  ی زد..در خواب هم نم  یم  دیسر تاسر آن را د

تخت نشسته    ی و حاال کنار دستم، رو  دیایها مشهد ب  ی زود

 ...باشد
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با  یم- هم  اتاقت  ز  دیدونستم  خودت،  خواستن  بایمثل    ی و 

 ...کی باشه..همون قدر ساده، همون قدر ش

ا   من دلشوره  در  او  عکس  م  یب  ی بر  پا  و  دست   یانتها 

خورد، به   یکه از همان اول شب، مغزم را داشت م  یزدم..سوال

 ...زبان آوردم 

  ومدن؟یچرا پدر و مادرت ن-

  ی پاتخت   ی از من و برزو که رو  ی دغدغه، قاب عکس  یو ب  راحت

 ...نجوا کرد یت و به آهستگقرار داشت را به دست گرف

 .... گفتم که همون اول-

 ....را از دستش گرفتم، تا نگاهم کند قاب

قول    ادت یماجراست؟    ی همه    ن،یا  یعنی  نایس- نرفته،  که 

 ....مینداشت ی ...دروغ و پنهون کار یباهام رو راست باش ی داد

خصوصا آن چشم   دم،یرا در تک تک رفتارش د  یدستپاچگ

 ....نکند یداشت، با من تالق یکه سع  یگوشیباز ی ها
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به ه  زمیعز- تو کار  باش..همه چ  یچیبهت گفتم،    وینداشته 

  ؟یساله موافق  کی ی نامزد هیبا   نمی بسپار به من...حاال بگو بب

دهد..لبخند    رییهم موفق شد که بحث را به نفع خودش تغ  باز

 ....مرا هم به خنده واداشت رش،ی دلپذ

 ....اده یز یلیسال که خ  کی-

 [27.07.21 07:28] 
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 ...دیاش کش  نهیبه س یدست  ی خودپسند با

 ....یزودتر زنم بش ،ی آهان پس دوست دار-

 ..شد میدندان ها ر یام را فرو دادم و لبم اس  خنده

 ..نبود نیمنظورم ا ری! نه خیچه از خود راض -

 ...و لحنش شوخ شد د ی کُتش را به جلو کش ی ها لبه



1276 

 

و، رو   پیجنتلمن و خوشت  ی آقا  هی  ،یبترس  ی البته حق دار -

 ....زنن یهوا م

  ی از خود راض  زان یم  یبود، ول  پیزدم..واقعا هم خوشت  لبخند

گاه و    ی غرور ها  نیبود و هم  نای..سدیچرب  یم   شتریبودَنش ب

 ...شد کرد ینم شی گاهش، کار یب

نزد  سرش هم  کی را  بود  کرده  آورد..قصد  امشب،   نیگوشم 

نم برساند؟  لب  به  را  انگار عطر    یجانم  دهانش هم  در  دانم 

 ...گونه هوا خوشبو شد نیبود که ا  دهیپاش

 ....سوینترس...من تا آخر عمرم فقط مال توام، مال گ یول-

  ت ی محرم  کیقرار بر  ،یمشورت خانوادگ کیبعد از  تینها در

شناسد که در    یرا م  ی دیبرزو اعالم کرد، سشش ماهه شد..

خواند..خودش با او تماس   یجوان ها م  ی حرم، خطبه را برا

  فیفردا ساعت چهار عصر هماهنگ کرد....توص  ی گرفت و برا

 ینرم   هب  یتوان  یآدم هاست..نم  ی خارج از اراده    یی وقت ها  کی
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حد و حصر قدم   یآرامش ب  ای  ی کن  ه یو لطافت برگ گل تشب

  ی به آفتاب تَموز م  شیَگرما یدان  ی..نمیروز باران کی زدن در 

دارد؟! شوقش    ده یتازه رس  ی اش طعم خرماها  ی نیری ش  ایرسد،  

  ی کودک نوپا، وقت  کی ی شاد ای برف است  ی مثل راه رفتن رو

از عشق    یطعم متفاوت  یهر کس  دیرسد؟! شا  یبه آغوش مادر م

  ی باشد..ول  ی گرید  ی ر از معنافرات   ی زی چ  شیَرا بچشد و معنا 

و   یخاص دارد..مثل ترش  ی طعم و مزه  کیعشق از نظر من، 

  ی هم است..فقط م  نیهمه ع  ی که حِسش، برا  ستین  ی شور

همان    ،یخاص خودت را تجربه کن  ی زبانت، مزه    ریز  یتوان

..من شک  یکن  س خودت و دلبرَت را لم  یطعم و عطر اختصاص

 ی در برابر طعم و مزه    ا،یو درشت دن  زیر  ی تمام مزه هاندارم،

کنند..ابَر   یم  می آوردند و متواضعانه تعظ  یعشق، سر، فرود م

 .....مزه نی است ا یقدرت

 [28.07.21 06:56] 
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 نا یداد، که س یسه عصر را داشت نشان م ی ها کینزد ساعت

و قرمز داشت،    یصورت  ی ها  ونیبزرگ که پاپ  ی جعبه    کیبا  

 ...وارد خانه شد

که اصال دل تو دلم   میمال توعه، برو بپوش تا زودتر بر  نایا-

 ....ستین

مادر    ز یر  ی خنده    یچند که قسمت آخر را آرام گفت، ول  هر

به اتاقم آمدم و در را   عیداشت..سر  ی گرید  زیو برزو نشان از چ

نگاهشان در حال آب شدن بودم..اصال   ریپشت سرم بستم..ز

خواهشا    د،یو بگو  دیایب  یکرد..کس  یرا نم  ی زیمراعات چ   گرید

 ی خودم را برا  د،یرا تحمل کن..من تازه با  گری تا دو ساعت د

به    ی کردم..حت  یآماده م  نا یبا س  د یجد  ییارویرو فکر کردن 

پا  هیثان  کی و  باال  را  ضربانم  هم،  خطبه  از    ی م  نییبعد 

قبل از رفتن، شماره    نا یس  شبیاش چگونه بود؟ ..د  یکرد؛واقع

رضا  ی  و  بزند  حرف  با،بابا  تا  گرفت  را  اعالم   تشیپدرش  را 

..هر چند  میداشت  ی بهتر  سح  هیکند..حاال هم خودم و هم بق
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را جمع ساخت که آن ها    المی خ  ینبود..ول  یطوالن   ی مکالمه  

جر رو  انیدر  را  هستند...جعبه  مشهد  به  تخت    ی آمدَنش 

  ی بازَش کردم..سر تا سرَش را گلبرگ ها  اط یگذاشتم و با احت

 یکننده بود که دلم نم  رهیو خ  بایرز پوشانده بودند...آنقدر ز

ماجرا آن جا بود که، کنار   ی...جالببزنمدست  بَش یآمد به ترک

م آمد..باز ه  یاش هم م  یشگی عطر هم  ی عطر گل سرخ، بو

 ،یحساسم و چند پاف  ظیغل  ی بو  ن یا  ی بود رو  دهی ! فهمطنتیش

بود...به ناچار گلبرگ ها را آرام، کنار    دهیبه درون جعبه پاش

سف شلوار  و  روسر  ی دیزدم...کت  همراه  نبات  ی به  کفش   ی و 

  ز ی ر  ی با گل ها  ی خورد و چادر  یان آن به چشم میرنگ در م

چشم   اتشیحتوبه جعبه و م  ریشد! با تح  ی...باورم نمیصورت

به وَجدم    شیَبا یز  ی   قهیو سل  ی همه خوش فکر  نیدوختم ..ا

آن ها را تن زدم ..چشمانم    ،یباور نکردن  یجانی آورده بود..با ه 

سا چطور  شد،  ا  زیگرد  به  را  زده   یخوب   نیمن  حدس 

ب  یبود؟...وقت اتاق  مادرم    رونی از  اکبر"آمدم،  و  اهلل   "ی هزار 
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 قه،یحسن سل  نیهم، از ا  هیآمد بق  یروانه نگاهم کرد..به نظر م

م   یراض باران سدندیرس  یبه نظر  نور  و    نا ی ..چشمان مشتاق 

خط    ی توانستم برا  ی داشت؛ آن قدر که م  ی گری د  تیحکا  ،یول

را زده بود؛ با همان   شبَشید  پی دهم..همان ت  حی به خطَش توض

در    دی..بارَشیناپذ  ییهمان جزو جدا  ،یشگیهم  ر یعطر نفس گ 

م  نیاول را  نامش  ا   دم،یپرس  یفرصت،  در  قاتل    نیکم  مدت 

 دن ی ..از جنبمیکرد   ی جانم نشده بود....از هر سه نفر خداحافظ

م  مادر  خواندن    یدهان  دعا  حال  در  بفهمم  توانستم 

سف داشت  باالخره  م   دیاست..دخترش  بود   یبخت  شد..قرار 

بابا و برزو    ی ..اشک شوق  درون چشم هارندیبگ  انیغصه ها پا

 ی برا  نایاز حال مادر ندارند..س  یداد، دست کم  ی ن مهم نشا

کرد..خبر نداشت در   یپا و آن پا م  نیرفتن عجله داشت و ا

ها  نیا که    ی سال  ها  چه   ، نفر  چهار  ما  دل  در  گذشته، 

..دل کندم از سه  اوردینمعطل شدَنَش را تاب    شترینشده..دلم ب

 ن یگذار تر  ریتاث  یام و قدم گذاشتم به زندگ  یعضو مهم زندگ
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 ی حت  ش،ی که کالم و نگاه و چشم ها  ی..کسمی روزها  ن یمرد ا

 .....کرد یمعجزه م میبرا شیلبخند و اخم ها 

 [28.07.21 06:56] 
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از زبانَش نم   دیخند  یخود حرم فقط م  تا   ی و دوستت دارم 

افتاد..چند بار فقط خودم فرمان را گرفتم که کارمان به تصادف  

را با شوق،    شی فرمان شده بود و دست ها  ال یخ   ینکشد..کال ب

 ی مسافت  دیبا  ن،ی داد..بعد از پارک کردن ماش  یدر هوا تاب م

 ی و زوار، نشان م  ان..نگاه مشتاق عابر  میکرد  یم   یط  ادهی را پ

ظاهرمان، به عروس و داماد بودنمان،   لیداد، از شکل و شما

  ی من حس   ره،یخ   ی نگاه ها  نیکردند..هر چقدر از ا   دایپ  یآگاه

رفت و با خنده    یپر غرور راه م  نا یبه خجالت داشتم، س  ختهیآم

 ...زد  یلب م

ا  ینم- هم،  داشتن  قشنگ  عروس  دردسر    نقدریدونستم 

 ....داره
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 ی که قرار بود امروز ما را به وصل  یهمان کس  ،یمرتض  دیس  آ

 ی مهمان کند؛ طبق آدرس داده شده در صحن آزاد  نیریش

چ  آن  از  بود..زودتر  کنم،  ی ز ینشسته  را  فکرش   ش یَ دایپکه 

 ی هاله ا  د،یرس  ی ما را شناخت..به نظرم م  عیو او سر  میکرد

بودم    دهی شن  ادیرا ز  فَشیاطرافش را گسترده است ..تعر  ینوران

ق را دو  عش نیا  ینیریبود تا با کالم مقدس، ش نجایو حاال او ا

 می زانو، در دو سمتَش نشست  ی چندان کند..هر دو نفرمان، رو 

و    مانینام ها  دنی..اول از امام رضا اجازه خواست و بعد از پرس

انداخته بودم و    ن ییآغاز کرد...سرم را پا  ه،یمهر  زانیمدت و م

 ی ع یلرزش طب  نی خورد..ا  یسُر م  درمچا  ی گل ها  ی دستم رو

 د یس   یروحان  ی بود..کلمه ها تک تک با آن آوا  نی ری ش  ینبود ول

 "  ی ، سه بار کلمه    نایس  "قبول کردم  "شدند..با گفتن  یادا م

 ی ریعاقبت به خ  ی دعا  مانیرا تکرار کرد و برا  "مبارک باشه

نکردم و سرم را باال   یینامنظم قلبم اعتنا ی خواند..به تپش ها

شدم؛   هر یرا بسته بود، خ  شیکه چشم ها   یینا ی و به س  آوردم
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 ییتنها  ی شد؟ مرد روز ها  یاو حاال محرمَم محسوب م  یعنی

  من؟

 [29.07.21 07:02] 

 ۳۲۸_پارت#

 ان یکه از م  یقینفس عم   ی ...با صدامیبلند شد  ی تشکر کوتاه  با

  ن ی..امیبرو  ارتی اعالم کرد که اول به ز  د،یجه  رونیاش ب  نهیس

 ...دمیکش  یبود که در آن لحظه، انتظارش را م  ی زیچ  نیبهتر

 .....ییاون رواق روبه رو ریز گه،یساعت د میقرارمون باشه ن-

  یداخل حرم شوم..وقت  ی کنم و فور  دیی توانستم با سَر تا  تنها

لب خدا را    ریو رو شد..ز  ر یافتاد، تمام جانم ز  حیچشمم به ضر

که   ییتمام لحظه ها  ی لطف بزرگ، و امام رضا را، برا  نیا  ی برا

نزد و  دور  شن  میصدا  ک،یاز  ها   دیرا  گله  مهربان   میو  با   یرا 

سَد شده در    یلعنت  ضخودش پاسخ گفت، شکر کردم...آن بغ

خاص   ی ثابت من، در آن لحظه    تیوضع  ی گلو، تنها مشخصه  
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فرصت    نیشد..فقط منتظر بودم تا در اول   یو با شکوه را شامل م

شد..حالم درست    یچشم ها سرخ م  نیا  دیببارَمَش...االن نبا

ظر  کی   هیشب سمت  فیپَر  هر  به  را  او  باد  که    ی م  یبود، 

 .....قدر سبک، همان قدر رها د؛همانیکش

بود؛ چهار   دهیزودتر از من رس  نا یس  دم،ی رواق رس  ریبه ز  یوقت

  یو روبه رو را نگاه م  دهیچسب  واریسَرش به د  کهیزانو در حال 

آرام رو  ی کرد..به  چادر  و  نشستم  ها  ی کنارش  سُر    میشانه 

 ....خورد

  نجا؟یاومدم ا یبار ک نی آخر یدون یم-

خواستم به بغض النه   یاو به روبه رو چشم دوختم ..نم  مثل

حنجره اش فکر کنم..منتظر جوابم نماند و خودش    انیکرده م

 ..ادامه داد 

 .....ش یدرست سه ماه پ-
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او اصال   یرُخَش چرخاندم..ول  میگرد شده ام را سمت ن   چشمان

  ی دست و پا م  بیعج  ی خلسه    کیدر    ییسر بر نگرداند، گو

 ....زد

  یلیبودم، خ  دهی ...ترسی اومد  لوفریکه با برزو و ن  یهمون وقت-

نشستم و از امام رضا    نجایروز کامل ا  کیبودم..درست    دهیترس

کرد دعا  اگه  مستجاب   ی خواستم،  و  دعات  برم،  قلبت  از 

 ....نکنه

  ،یاقدام ناگهان  کیو تمام تنم در    دیکش  یقی و بازدم عم  دم

وارفته شد..غ و  پ   ریشل  م  یحرف  نی تر  ینیب  شیقابل   یکه 

داشته باشم، به زبان آورد...جمله   نجا ی توانستم انتظارش را در ا

 "دوستت دارم"حرف به حرفش،    انیکه م  یم یمستق  ریغ  ی 

 ....نشسته بود

هنوز نتونستم    نکه یتموم شده، با وجود ا  یحاال که همه چ-

رفتم و دو رکعت نماز شکر ، در برابرش   یم  دی باورش کنم؛ با

 ....خوندم یم
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 یود..جورب یو خاص ب یو بغض صدا و نگاهَش، جور عج  حس

نپرسم و بگذارم در حال خوبَش غوطه ور شود..هم او   چیکه ه 

 ن ی...به امیداشت  از ی کوتاه ن  نیر یش   ی وقفه    نیو هم من، به ا

  ده یرس  انیبه پا  ی دور  نیکه روزگار ا  میبرس  نی قی  ی   هیکه بر پا

 ی   هیچه بر پا  وپس، هر دو، چه بر اساس شرع و عرف،    نیو ز

حالت    نیبه هم  یساعت  مین  دی.....شا میهَم  ی عشق و عالقه، برا

کرده بود که به همان حالت    دای گذشت..گمان کنم، خودش را پ

  م ی ..حاال درست رو به رودیدور کامل سمتم چرخ  کیچهار زانو  

 ....قرار داشت

 ی تو قهوه    ریدل س  هیخوام    ی..تازه م سویگ  ینگام کن   شهیم-

 .....چشمات غرق بشم

 [29.07.21 07:02] 

 ۳۲۹_پارت#

اشک در آن   ی براقَش، که حباب ها  ی ها  یرا سمت مشک  سرم

م کم  یجوالن  را  چرخاندم..خودش  کش   یدادند،  و    دیباالتر 
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ها  کینزد زانو  که  قدر  آن  شد؛    گر یکدیمماس    مانیتَرم 

صورتم را جز به جز    ی تمام اجزاشدند...نگاه تب دار و داغَش،

اول    ربا  ی خواهد، برا  یکه تازه م  یکس  هی..درست شبدیکاو  یم

..نه توان تیو با حساس  ق یمن را از نظر بگذراند..همان قدر دق

مالحظه   یاشک ب  ی تکان خوردنم بود و نه پلک زدن..قطره ا

  ی تند و ب  ی ضربان قلبم و نفس ها  ی ..صدادیاز چشمم فرو چک

 ان ی و همهمه در م  یبود که در آن شلوغ  ی زیوقفه اش، تنها چ

م بهتر  یگوشم  را    ایدن  یقینت موس  نینشست..ضرباهنگَش، 

  ی شد..تمام مردم کنار رفته بودند و من جز خود ب  یشامل م

 ....دم ید ینم چیتابَش، ه یقرار و ب

  ه؟یاالن وقت چ یدون یم-

هوا   یم در  دادن  جان    ه یثان  نیا  ر یتعب  ن یبهتر  ش،یَدانستم! 

 ....من بود ی برا

شکل  یمکعب ی جعبه   کیکُتش برد و  بیج ان یرا م  دستَش

را زدی کش  رونیب انگار  ری..تمام حرکاتش   ی رو  ی نظر داشتم، 
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با طمان به   یکرد..حت  یرفتار م   نهیاسلوموشن بود؛ آنقدر که 

قرار    یپلک بر هم نهادن ناقابل هم، نگاه از من ب  کی   ی اندازه  

ن  ینم بود  طور  یا  یوقت  دن،ی فس کشگرفت..چقدر سخت  ن 

ها  اهیس  انیم م  ش،یچاله  را شناور   ی ...حلقه  دمید  یخودم 

مردانه اش، باال    ی انگشت ها  انیرا، در م  یمتی و گران ق  بایز

تکان خوردن   ی آورد و آب دهانش را پر صدا فرو داد..دلم برا 

 ...رفت و برنگشت   شیگلو بکیس

 ...خودم بندازم دیجلو، با  اریدستت و ب-

کرد..با   دنیشروع به لرز  ،ی اراد  ریحرکت غ   کی بدنم در    تمام

بسته   بیغر  یحال چشمانم  و  گرفتم  مقابلش  را  دستم 

  ش ی نداشت و لرزش دستانش، پ   یشد..خودش هم حال خوب

  ک ی لمس و برخورد دستش، به مانند    نیبود...اول  داینگاهم هو

رد شد و خون   میبا ولتاژ باال از تک تک سلول ها  یاتصال برق

آمد..جرعت باز کردن    انیبه جر  میپُر فشار، در رگ ها  یداغ



1289 

 

  ر ی و دست من هم به ز  دیلرز  ش یرا نداشتم ..صدا  میپلک ها

 ....طور نیمردانه اش، هم ی  دهیکش ی انگشت ها

بد   نقدری..من ایدر حقم هست   یتموم الطاف اله   ی تو خالصه  -

ا   ن یچن  اقت یل بودم که   با تو،    یرو نداشتم، ول  ی فرشته  خدا 

 ...دیعمر به سرم کش هی منت شو واسه 

افتادم..دستم    هی اش، منم طاقت از کف ربودم و به گر  هیگر  از

بر آن نشاند و سپس    یطوالن  ی محابا باال برد و بوسه ا  یرا ب

  ی تمام م  مانیلحظه برا   ن یدر ا  د یبا  ای..دندیچشمانش کش  ی رو

مبدل    قتیبه حق  میبودم که تمام آرزوها  ی شد..من در نقطه ا

 ....کلمه، جانم شد یواقع  ی به معنا نا یشده بود و س

 [30.07.21 06:56] 

 ۳۳۰_پارت#

انداخته    نیرا بر زم  اهَشیهمه گذشته و چادر س  مهیاز ن  شب

خواب، امشب    ییگو  یول  ند،یاسا ی آن، در آرامش ب  ری تا همه ز
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و چشمه   است  حرام  ها  ی بر چشمانم  س  م،ی اشک    ل ی قصد 

پ امروز،  اتفاقات  دارند..تمام  م  شی شدن  رژه    ی چشمانم 

که مَحرمم شد..بوسه    ی رود..خواندن آن کلمات مقدس و مرد

 یم   رونی که از دهانش ب  ییداغَش، لرزش اندامم، حرف ها  ی 

با هم   یحت  خت،یر دارمَش هم،  م  شهیطعم دوستت    ی فرق 

و حاال در    دیتراو  یاز آن م  ی گل محمد  ی که بوکرد؛ چنان  

حلقه    ی رو  اریاخت  ی..دستم بدهی کنار برزو آرم  ،ی اتاق بغل  نیهم

 یاشکداد..  یعطرش را م  ی هم، بو  نیا  ینشانَم نشست،  حت  ی 

را با دست پاک کردم، دوست داشتم تا ابد،   دی چک  شی که رو

بماند....از عصر تا حاال، دلم با خودم خلوت    داریعطر پا   نیا  ی بو

فکر   نیبه ا  ،ی شب بهار  مهین  نی خواست و حاال در ا  یکردن م

فاصله هم، دارد نفسم را    وارید  کی  نیهم  یکنم که حت   یم

ماندردیگ  یم حرم  نماز،  وقت  مهمانمان می..تا  شام،  ..امشب 

نا آشنا بودنَش به مح برزو   ط،یکرده بود و فقط به خاطر  از 

در   ی خواست، رستوران مورد نظر را خودش انتخاب کند..جلو
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..مامان و بابا و برزو، هر کدام  میبا آن ها روبه رو شد  ،ی ورود

آغوشم کش تبر  دندی در  بغض  با  به    کیو  نوبت  بعد  و  گفتند 

افتاد...در رستوران و    یکه خنده از دهانش نم  دیرس  یینایس

بُردم که    یلذت م  ز،یم  ی به وقت شام هم، آنقدر از توجهش پا

 شه یو افتخار، با هم در قلبم ر  ی غرور و شاد   ی تک تک حس ها

پدر به    یدواندند..قصد داشت آخر شب به هتل برگردد، ول  یم

ماست، او را به خانه    ی از خانواده    ی عضو  گرید   نکهیا  ی بهانه  

هموردآ پ  ن ی..تا  ساعت  بردار   شیچند  دست  برزو   ، هم 

حاال که    یخواند، ول  یو آواز مزد    یو دست م  د یرقص  ینبود..م

از هر وقت،   شتری بَرند، من ب  یهمه در سکوت و خواب، به سَر م

فر گوش  ی خواهد...لبه    ی م  ادیدلم  و  ام  نشسته  به    یتخت 

  ه کنم..همان ها ک  یمرور م  یکی  یکیرا    شیدست، عکس ها

سرتق م  میبرا  یبا  بعض   یارسال  منم،  و  با   یکرد  را  هاشان 

روز اول دانشگاه تا   ی کردم..تمام خاطره ها  یپاک م   ی لجباز

برا  نیهم به کجا رس  میامروز،  رودم؟یدوره شده..از کجا    ی ! 
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تولدش، زوم کردم که صدا  ی از عکس ها  یکی چند   ی شب 

 ...فتگر ی آرام به در، تمرکز نداشته ام را به باز ی ضربه 

 .....؟ی داری.....بسو؟یگ-

خواب شده و   یشد حدس زد، او هم ب  یمَش، مآرا  ی صدا  از

 ی ادیام، ز  یلب  ریز  "دارمِیب"نکند....  داریرا ب  هیحاال قصد دارد بق

را    رهیدستگ  ینه ول   ای  دهیدانم شن  یآهسته و گرفته است..نم

است   نییکند..سرم پا  یکِشد و در را باز م  یم  ن ییپا  اطیبا احت

عطرش    ی دانم چرا بو  ی! نمیعنتباال آمدن ندارد..ل  لیو اصال م

 ....رود  ینم نیاز ب

 ...که امیالمپ اتاقت روشنه، گفتم ب دمیبودم..د اطیتو ح-

  ی و به گمانم چهره ام را به خوب  دهیاتاق رس  ی   مهیبه ن  حاال

 .پرسد  یکه با شوک م ندیب یم

  ؟یکن یم  هیگر ی تو دار-

 [30.07.21 06:56] 
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 ۳۳۱_پارت#

تخت نشست و    ی ..کنارم لبه  د یآ  ینم  ش یباالتر از پاها  نگاهم

 ...لرزانم را باال گرفت ی چانه   یبه نرم

  سو؟ یگ  هیات به خاطر چ هیگر-

..آنقدر شفاف بود که خودم را به  شیها  یمشک  انی زدم م  زل

 یعی..حالم نه طبدمید  یپلک زدنش م  ی هر پرده    انیوضوح م

هم مثل  نه  و  خشهیبود  بودم،  کف    یلی..بد  از  طاقت  که  بد 

 ..بود دهیدادم..وقت حرف زدن من هم رس

مرد مغرور و خودخواه..به   هیمعرفت..واسه    یآدم ب  هیبه خاطر  -

شد، آزارم داد،   م یبخوام وارد زندگ   نکهیکه، بدون ا  یخاطر کس

 ی زی از نگاه پر اخم و ترسناکِش، چ  ری واسم مشکل ساخت، غ

خودش   ی منو وابسته    ی جور  واش،ی  واشینکرد..بعد    بمیصن

  ن یتر  بهیدور کرد، که شدم غر  میمنو از خود واقع  ی کرد، جور

  یی خودم..بعدش منو به امون خدا رها کرد؛ تو شبا  یآدم زندگ
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برد و تا صبح بالش    یخوابم نم ،یکه که از زور بغض و دلتنگ

بود که منو    ییبود..خودش باعث تموم فشارها   س یسرم، خ   ریز

از گلوم   ی زی بغض چ  ری معرفتش که غ  یاز غذا انداخت، خود ب

 یذاشت و شروع م   یرفت؛ اونوقت رو خودش نم  ینم  نییپا

هاشو، فقط گردن من    یکرد به دعوا کردن با من..علت کوتاه

 .انداخت یم

دستانم مُشت شده بود و به بازو   ه،یاز کدام ثان  قیدانم دق  ینم

 نکه یآمد و او بدون ا  یاش، فرود م  یستبر و عضالن  ی   نهیو س

ا ها  ریی تغ  ی ذره  مردمک  با  دهد،  نشان  خود  و    ی از  لرزان 

توانم، تا   ی زدم با همه    یکرد..مشت م  یم  میمرطوبَش، تماشا

دل خوردم را،    ونکه از دستش خ  ییتمام لحظه ها  یدق و دل

  ی زدم و او مظلومانه، با نگاه اشک  یجا در آورَم..مشت م  کی

 یتالش  یلب به اعتراض وا نکرد...حت  چیام بود و ه  رهیاش خ

  ش،ی..از او که زور دست هادمی گرفتن دستم هم، از او ند  ی برا
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در گلو   نیچرک  ی عقده    نیسه برابر من بود..گذاشت تا خوب ا

 ...مانده ام، سر، باز کند 

..به ی خودت قرار داد  ی رفتار  ی با اجبار منو تو منگنه    شهیهم-

چ داشت  یهر  دوست  مجبورم   یخودت  خواست،  دلت  و 

حالم بد بود؛ مغرورانه    تیکه از دور  یی..تو تموم لحظه های کرد

م و شونه  خودخواهِ   ِیزورگو  کی..تو..تو  ی دیکش  یبرام شاخ 

ب راض  ی ..تویمعرفت  یلحبازِ  خود   ی تومغرور،    ی تو  ،یاز 

 ...ی..لعنتیلعنت

 ی ..نفسم تنگ بود و صدادمیدرد گرفته بود که پس کش  دستم

م خفه  هقم،  و    یهق  آورد  باال  را  ام  شده  مشت  زد..دستان 

و آرام،  دیلحظه، من لرزان را به آغوشش کش  ک یو در  دیبوس

به حرکت در آورد، مثل همان موقع   میموها  ی دستش را رو

 کرد  یازش مها را نو هیها که کالو

 .....عاشق خطاکارت و ببخش نیببخش! ا-
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از    میجان تازه در رگ ها  ییشدم، اصال آرام شدم..گو  ساکت

  ق یعطرَش، از عطر نفسش، از حرم داغ دم و بازدمش، تزر  ی بو

رو  یکرد..کم و  را خم کردم  بوس  ی سرم  را  ..نفس دمیقلبش 

ول  شیها شد،  چ  ینامنظم  شد،   نهینگفت..س  ی زیباز  اش 

ام..شد آرامش    ده یشد وطن تازه رس   ،ی آب و اجداد  ن یسرزم

م  یوحر ها  م  یکه مدت  م  نیزم  انی شد   یو آسمان معلق 

و   دیایب  نکهیخواستم..ا  یرا م  نی .. قرار گرفتم اصال، هم دیچرخ

که    قهیرا جان ببخشد..بعد از چند دق  انمیدر م   یکی  ی نفس ها

برا  ینم رو  مان،یدانم چقدر  آرام  را  بُرد، سرم  بالش    ی زمان 

 یتن ب   رد  ،ی آرامبخش قو  کی  ی گذاشت ..نگاهش به مثابه  

متورم و پر  ی بود که پلک ها نی هم  ی برا دیرمقم نشست ..شا

رو داشت  م  ی دردم،  ثان  یهم  فقط    ی   هیافتاد..در    ک یآخر 

 ..دمینفهم ی ز یچ  گری و د دمی جمله از او شن

 .....منه ی چشما ،ینیب یکه م  یاهیبه بعد، تنها س نیاز ا-

 [31.07.21 06:45] 
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بار بود   نیبعد سال ها، اول   دیکه شا  یبه خواب رفتم..خواب  من

که   ،یو خواستن  نیریکردم..چنان ش  یکه داشتم، تجربه اش م

سال    نیا  یخواستم..تازه داشتم خستگ  یشدنَش را نم  داریب

کردم که چشمانم باز    یتلخ از سر گذرانده شده را، دَر م  ی ها

 نیپر نور و پر تابش، کف اتاقم نشسته بود..با اولشد...آفتاب،

 د ی..بعدی چیعطرش در مشامم پ ی بو  دم،یکه کش  یقینفس عم

آرام   تا  نشسته  کنارم  صبح  تا  کنم  فکر  اگر  او،  از  نبود 

جان   دگانمید  ی جلو  نما،یس  ی چون پرده    شبی ..اتفاق درمیبگ

چه    نیشده بودم، وگرنه ا  وانهی گرفت و من را شرمسار کرد..د

دانستم    یگذشته بود..هر چند م  اربود که کردم؟ کار از ک   ی کار

  ی ها  وارهیبه د  را   میاز آن است که خشم ها  عتریوس  نایدل س

  ی باز فکر رو به رو شدن با او، دلم را خال  یول  د،یارایقلبش، ب

مادر    ری سست سمت آشپزخانه رفتم، غ  ییکرد..با قدم ها  یم

 ...نبود یکس
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  زم؟یعز ی دیخوب خواب-

انداختم و پشت    ینگاه ناهار    ی ها  یاز صندل  یکیبه اطراف 

 ....نشستم ی خور

   کجا هستن؟ هیکنه..بق ی کم سرم درد م هیآره..فقط -

  ش ی در حال قل قل افتاد که صدا  ی مالقه به جان خورشت ها  با

 ...تمام فضا را پر کرده بود

عمو بهادرت و آقا    ی ..آخه خانواده  دیو برزو رفتن خر  نایس-

م ناهار  امروز  تبر  نجا یا  ان یجون،  عرض  د  ک یواسه    ده یو 

 ....ده یآب مباغچه رو  اط،ی...بابا هم تو حیبوس

کنم،   نای س  نکهیا  از جور  و  جمع  را  خودم  بتوانم  تا  نبود، 

  ز،یم  ی شده رو  دهیچ  ی به صبحانه    ییخوشحال شدم..اعتنا

که مشخصا به خاطر من جمع نشده بود، نکردم و به سمت  

دادم،   یم  هیدوش آب سرد هد  ک یبه خودم    دیحمام رفتم..با

و   تمآوردن حرارت بدنم...بعد از آن به اتاق برگش  نییپا  ی برا
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و برزو   نایزدم که هم زمان، س  رونیو آماده، ب  ده یلباس پوش

 ....دندیهم از راه رس

دار- مهمون  ارجمند..شما  خواهر  به  زحمت   ،ی به  وقت  اون 

  رو دوش من؟ فتهیب دیجوجه ها با دنیکش خیس

در حرکت بود، انگار نه   نایلبخند آرام س  ی فقط رو  چشمانم

 ....افتاده یاتفاق شبیانگار د

 ....یزن یبده به من برزو، بابا چقدر غر م -

بود،    شمیلطافت ابر  ه ینگاهش را به من داد..نگاهش شب  سپس

و از    یپوست صورتت بکش  ی به رو  ی از آن ها که دوست دار

 ....ی استفاده را ببر تیاش، نها ینرم

عز- کن  استراحت  برو  کار .زمیتو  هر  انجام   ی .خودم  باشه 

 ...دمیم

را    دیخر  ی ها  ک یتمام پالست   ،یستیرودربا  یو ب   د یخند  برزو

 ...به دستش داد
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 ی نکرد، شاک  ی بعدا کار   ،یکن  یلوسش م  ی از االن دار   نیا-

 .امروز ی تو و جوجه ها نمی...ااینش

م  چشمان دلش  ندارم،  نبودند..شک  کن  ول    ی خمارَش 

 ...میخواست، خودمان تنها باش

 .....من مخلصشَم هستم-

 ی بود، که حت  ادی و شاد باش ها، چنان ز  کاتیتبر   لیشب س  تا

  ا ی  م،یبه دست بود  یگوش  ای..  مینکرد  دایفرصت باهم بودن پ

مادرش هم زنگ    د،یرس  ی..تصورم ملیدوستان و فام   زبانیم

ول  یم ز  یزند،    ام یپک ی  قیال  ی عنیبود..  هودهی ب  ی ادی انتظارم 

  نا ی به س  اقلال  دم ینفهم  یهم نبودم؟ حت  یخشک و خال  ک یتبر

زده   د  ایزنگ  روز  تا چند  هر حال  به  م  گرینه؟  بر   ی تهران 

رو به رو    دم،یجد  ی با آن ها به عنوان خانواده    دیو با  میگشت

امکان    زی همه چ  نای کنار س  نی قیبه    ی شدم..سخت بود ول  یم

 ...شد یم ریپذ

 [31.07.21 06:45] 
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داد..هر چه    یبود و ساعت، نه صبح را نشان م  نیفرورد  هفت

پا تا  کرد  اصرار  باش  الت،ی تعط   انیمادر  نتوانستم    م،یمشهد 

نامه ام   انیتابستان، پا  انیبود تا پا  نیقصدم ا  ی ..از طرفرمیبپذ

ارائه دهم و خ از طرف  قاتمیاز تحق  یلیرا  بود و  هم،    یمانده 

  ی بر م  ییتنهاکرد،  رار قصد برگشتن داشت و هر چند اق  نایس

  ی شده..خودم هم تاب دور  نی دانستم اندوهگ  یم  یگردد، ول

او همراه شدم..برزو گفت چند    گریاش را د با  نداشتم ، پس 

 یی احساس تنها  ی ماند، تا پدر و مادر، ناگهان  یم   شتریب  ی روز

مرز،    یب  ی جاده    نیشد که در ا  ی م  ینکنند....حاال دو ساعت

انتها بودم که سرنوشتم در آن رقم    وختهد  یراه  ی چشم به 

، جاده به بعد    نی افجه کم بود و حاال از ا  ی خورده بود...جاده  

 ی ..به اندازه    می کرد  یم  ی مشهد، تهران را هم با هم، سپر  ی 

بودم و اگر هم    دشی سف  ی عاشق راه و جاده و خط ها  ،یکاف

م  ی سفر کنارم  او،  د  یچون  که  نور   گرینشست  عال  نور 
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ع   تدس  نایبود...س و  از    یمشک  م یفر  ی دود  نکیبُرد  را،  اش 

چشمَش گذاشت..با کف دست   ی برداشت و رو  شهیش  ی جلو

کرد..از    تیفرمان را هدا  یدست  کیرا به عقب راند و    شیموها

اندازه به او    کی و کت شلوار، به    شرتیبود که ت  یمعدود مردان

  ش ی ته ر  نیو جذاب بود..ا  کیآمد و در هر دو پوشش، ش   یم

کرد..از صبح    یکار را تمام م   گری که د  اهش،یس  ی   دهآنکارد ش

  ش ی پ  شه یردانه اش شده بودم ..چقدر از همرخ م  میمجذوب ن

 ....داد یتر نشان م بای نظرم، ز

 .....نایس-

 .....نا یجان دل س-

ا  ینم  اصال تپش   نیشد،  به  را  قلبم  و  بدهد  را  جوابم  طور 

پا ناخودآگاه  را در هم گره کردم و سرم    ن یینندازَد...دستانم 

 ...را نشانه گرفت ن،یماش ی ها یکف می افتاد..چشم ها
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خوام..واقعا دست خودم    یمعذرت م  ش،ی از بابت چند شب پ-

 ...نبودم

 ....لبش به رقص در آمده ی در گوشه  ی گفت، لبخند حِسم

  ؟ی خوا یافتاده که معذرت م یاتفاق ش،یچند شب پمگه -

..بزرگوار تر از اوردین  میاست که به رو  نیدانستم قصدَش ا  یم

 ...دادم یادامه م دیبا یحرف ها بود، ول نیا

  دردت گرفت؟-

در موردَش   دیکه با  دی...فهمستین  یالیخ  یکه قصدم ب  دیفهم

 ژه یو  ی آسوده شود..از آن دست اخالق ها  المیتا خ   میحرف بزن

 ...از حفظ کرده بود  ،ییمدت آشنا  نیدر ا  یام بود که به خوب

د- ها  دنیاز  درد    ییاشک  قلبم  آره،  بودم،  مُسببش  من  که 

 .....گرفت

 [01.08.21 06:56] 
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که تمامَم را به   ییخواست، با او  یم  ی شتریحرف زدن ب  دلم

 ...نامَش زده بودم 

 هست ، که اسمت در اون اومده؟   هیآ  هیتو قران    یدونست  یم-

رو   نکشیع سمتم   شیموها  ی را  به  متعجبانه  و  داد  باال 

 ..د یچرخ

  واقعا؟-

 ن ی ضعف رفت..چقدر منتظر چن   رَشیمتح  ی چشم ها  ی برا  دلم

  د یی کنم..سرم را به تا  ییرونما  شیراز، برا  نیبودم که از ا  ی روز

 ...تکان دادم

  ی که اتفاق ها   ی...کوه معروفنایکوه س  ی به معنا  نا،یطور س-

 ه یکوه،    نیتو ا  یافتاده..ول  یدر اون، واسه حضرت موس  ی ادیز

گفت   شهیم  یدونه ول  ینم  یهم هست، که هر کس  بایدرخت ز

کوه محسوب   نیعطف ا  ی است ، در واقع نقطه    دهیپر فا  یلیخ

 ...شهیم
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داشت..تا االن   نیتحس   ی همه با دقت گوش کردنش، جا  نیا

هم حرف نزده بودم، خودش    ایو رو   لوفریبا ن  یدر موردش حت 

م  ی شخص  نیاول من  زبان  از  داشت  که  ..سرعت  دیشن  ی بود 

پا  نیماش ا   نیی را  عجله  انگار  و  بود   دن یرس  ی برا  ی آورده 

 ....شالم را در دست فشردم و ادامه دادم  نیینداشت ..پا

ال  نیاول  یوقت- موردت   ی بار  در  با خدا  تا  کردم  باز  و  قران 

  رم ی دستگ  ی زی چ  شی ظاهر  یاومد..معن  هیآ  نیمشورت کنم، ا

رو    ینانی مشورت کردم تا فرد مورد اطم  ی دینکرد..با دکتر حم

  هیآ  نیکه بتونه پرده از ا  یکنه..کس  یبهم معرف  نهی زم  ن یدر ا

تفس فرا  چیبرداره...ه  رشیو  و  مرد  اون   ینم  موشوقت 

که   ی جمله ا  نی اول  یداشت...ول  یبی خاص و عج  ی چهره  کنم،

برو و به کوه    "..گفت،ختیبه زبون آوُرد، به شدت به همَم ر

حرف "...دهیبرزخ نجات م  نیکن، اون تو رو از ا  هیتک   نات،یس

بله و خ  ی شتریب با  برابر سوال هام،  و فقط در  پاسخ    ر،ینزد 

از   بداد...بعد  فکرم  روز  ول  ریدرگ   شتریاون  تو   یشد،  خوب 
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تونه   یدونم چقدر م  ی..نم  دم یهم رس   ی جیخودم به نتا  ییتنها

 ....کنه  یصدق م تمینسبت به من و موقع ،یدرست باشه ول 

..د  ی ها  ین  ین  ی رو  نگاهم  ی م  گریلرزان چشمانَش نشست 

چشم   نیعمرم، به ا  ی لحظه    نی راحت، تا آخر  ال یتوانستم با خ

 ی زیچ  اه،یس  ی ا یها نگاه کنم و لذت ببرم...غرق شدن در در

مخصوص    یرگیبتواند تجربه اش کند...با خ  ینبود که هر کس 

 بهشد، منتظر    یکه مدام رنگ به رنگ م  یخودش، با صورت

 ....دهانم چشم دوخته بود

 [01.08.21 06:56] 

 ۳۳۵_پارت#

شد - باعث  حق  ی تو  خود  ها،  سال  بعد  پ  میقیمن   دا ی رو 

گاه و  بذارم  کنار  و  هام  بجنگم..باعث   یکنم..ترس  براشون 

هام، خودم رو خالص کنم ..پا به راه   ییاز حصار تنها  ی شد

ر  ی ها و  ترس  از  که    سکیپر  ..درسته   ینم   یمدت  هیبذارم 

 ،کوه  هی  نیکه درست ع  ی تو بود  نیباز ا  یول  رمت،یتونستم بپذ
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...خودم ی هام، ترکم نکرد  یوقت با بد اخالق  چیو ه   ی پشتم بود

 ی روح بزرگ  یلیخ  نیقی..تو به  ی و فقط واسه خودم انتخاب کرد 

بند    ینم  ی ..هر کسی دار از  و  تو، خودش  مثل    ز ی چ  هیتونه 

کوه   هیرها کنه...تو اگه    شه،یکه مثال ارزش محسوب م  ییها

 یتونستم رشد کنم ..نم  یمنِ تک درخت، نم  ،ی خاص نبود

شهر   هیکه سرم اومد، تو    ییتونستم بعد از اون شوک و بالها

وا  ی رو  ب،یغر که    نام،ی...من همون درخت کوه سسمیپاهام 

 یفقط خودم م  یها کمک کرده باشم ول  یلیتا االن به خ  دیشا

تو، من و وادار کرد، باز برگردم    ی ها  ی دونم که فشار و بعضا تند

چند سال قبل...منم مقابله به مثل کردم،    ی سویبه همون گ

ول  یلیباهات خ بد برخورد کردم  باز شدم همون   یوقت ها، 

رفته    ادمی  ییزایچ  هیکرد..  یاز حقش دفاع م  شهیکه هم  یکس

واسم   تو،  به  دادن  نشون  واکنش  خاطر  به  که   ی ادآور یبود، 

خوابگاه   ی با بچه ها  یاول تهران اومدنم، حت  ی شد...من روزا

ارتب  یهم نم   ،ی ..تو تنها خودت بزرگ نشدرم ی بگ  اط تونستم 
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خودش و رفت..سخت   ریمنم رشد کردم و هر کدوممون مس

ا قله...ا  میدیرس  یول  م یاومد  نجایتا  تو   تی همش خاص  نایبه 

 .....درخت رشد کنه، وگرنه نیبوده که ا

نتوانستم نگاهش کنم..دستانم   گر یمبدل شد..د  هیبه گر  بغضم

 زش،یدر حال ر  ی با همان اشک ها  یصورتم را قاب گرفت ول

 ...نجوا کردم

من؟   ی نایکوه س  ؟یبمون  یکوه من باق  شهیهم  ی برا  شهیم-

 ...دارم اجیمن بهت احت

انداخت   میدستش را دور شانه ها  ک یکرد و    ل یرا ما  خودش

 ی هم، سرم روبخوا   نکهیکرد و بدون ا  کی..مرا به خودش نزد

 اش افتاد  نهیس

رانندگ- موقع  جاده،  وسط  کردن    ی طور  نیا  ،یآخه  اعتراف 

 ....کنم که یدرسته دختر خوب؟ دارم سکته م
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که اجازه نداد و    رمیخواستم فاصله بگ   یام اوج گرفت..م  هیگر

ب را  دق  شتریمن  پنج  با    قهیبه خودش چسباند..فقط  بعدَش، 

را به آن سمت   نیماش  ،یراه  نیب  نگی پارک  کیکردن    دایپ

 ش،ی من را در حصار بازوها  ستادن،یکرد و به محض ا  تیهدا

کنار رفته   مبه پناهگاه آرامش بخشَش سپُرد؛ به آغوشش.....شال

 ...فرود آمدند می موها ی رو شی بود که لب ها

، فقط   شهیهم  ی دلم..با افتخار، برا  زیعز  دمی..قول مدمیقول م-

 ....خودته ی دست ها ی  که دست هام، اندازه ییواسه تو

 [02.08.21 06:48] 
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اش زل زدم؛با    یمشک  ی را بلند کردم و به تَه چشم ها  سرم

اشان   ی دینکردن داشت، باز سف  هیگر  ی که برا  یتالش  ی همه  

 ....گرفت  شی پنجه ها انیزد..دستم را م یم یبه سرخ
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  ش،ی ..اون از چند شب پسویگ  یکن  ی م  ریمنو غافلگ  شهیهم-

از االن   نمی..ای دفعه با آبشار مواج موهات، روبه روم کرد  هیکه  

فکرا چه  م  ییکه  موردم  نم  ی کرد  یدر  من   یو 

ن من  قلب  به   ،یکن  یم  ی جور  نی...استایدونستم...حواست 

  ؟ی ریبپذ یتون یتبعاتش و هم م 

..با شرم لب  زَشی آم   طنتیش  ی زده بود، سمت کانال ها  باز

..صورتم را پاک کردم و  دمیکش  رونی دستم را ب  ی و فور  دم یگز

ب  میرو تا  برگرداندم،   پنجره  ندهد..ول  شتریرا سمت    ی ادامه 

 ...دست بردار نبود

مال   ؟یخانم..حاال شما رو برگردون..آخرش که چ  سویباشه گ-

 ...و تمام  یخودم

 ...و مرا هم به خنده انداخت  د یصدا خند پر

  نم یبب  گهیبار د  هیفقط بخند...گفته باشم، اگه    نه،یهم   نیآفر-

 ...یش  یم مهیجر اد،یم ه یاز چشمات اشک و گر
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 ...دنده گذاشت و راه افتاد  ی را رو  نیرا چرخاند..ماش چیسوئ

د- که  من  مزخرف  هست...نگ  گهیاخالق  حضورت   یمُعَرف 

 .....نگفتما

برا   چشمانم ول   شیرا  چرخاندم  کاسه  رفتن   یدر  رو   یاز 

اخالق    نی...حاال انگار ادیخند  شتر ینبود..شانه باال انداخت و ب

طور از    نیبه قول خودش مزخرف، افتخار کردن داشت که ا

شب بود، که مرا به    ی گفت.....حدود دوازده و خورده ا  یآن م

تر از حد   ریو عکس گرفت، د  ستادیخانه رساند..از بس در راه ا

  ر ی که مس   شهیبر عکس هم   یودم، ول..خسته ب  م یدیمعمول رس

هنوز از اصفهان باز    اینداشتم..رو  ی کرد، احساس بد  یم  تمیاذ

 ی را عوض کردم و رو   میراحت لباس ها  الینگشته بود..با خ 

..اصال نفهم افتادم  افتاد و    ی رو  میپلک ها  یک   دمیتخت  هم 

 .....خوابم بُرد یک

 ....یخواب ی..عَه چقدر م گهیپاشو د سویگ-
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م  ییضربه ها  با بدنم  و  به تن  به سخت  یکه  چشم   یخورد، 

 ....با مشت به جانم افتاده بود  لوفر یرا باز کردم..نگو که ن  میها

به خدا هنوز خوابم  لو؟ین ی خوا  یاز جونم م یچ  یاول صبح-

 ....ادیم

 ...کرد مینوا یکمر ب  ی را روانه  ی بعد مشت

  ی هم جلو  یلیاول صبح کجا بود، ساعت دو ظهره..تا االن خ -

 ...سراغت  امیخودم و گرفتم تا ن

 [02.08.21 06:48] 
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س  ی رو  یناگهان برا  خیتخت  و  ساعت   نانیاطم  ی نشستم   ،

ده بار    نا یمن! درست بود و س   ی ام را چک کردم..خدا   یگوش

بودم...و   دهیبودن، نفهم  لنتیتماس گرفته بود که به خاطر سا

 ...بازَش کردم  ی داده بود که فور امیپکی
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  ی شد   دار ینداره، فقط ب  ی بیهنوز؟ ع  یجونم..خواب  سو یسالم گ-

 ....ری باهام تماس بگ

از دست خودم، سَر دادم و هم زمان با چشمان    ی کالفه ا  پوف

 ..روبه رو شدم  لویپر ذوق ن

البته اگه نوبت   ؟ ی بغل به من بد  هی  ی خوا  یعروس خانم نم-

 ....من شده ها 

و با شوق، خواهرانه دستم دور گردنش نشست..از او   دمیخند

با م  دیهم  کم   یتشکر  بود،  نخورده  را  ام  غصه  ..کم  کردم 

 ..بودم ونَشیامروزم را مد ی ام نکرده بود..شاد یهمراه

هست   یکیاومدم؟ البته نه، بذار خودم بگم..  ی د یاز کجا فهم-

 ....کنه یتو م  شیپمنو، یجاسوس  شهیکه هم

 ...را از من جدا کرد و با ناز، گردنش را در هوا تاب داد   خودش

  حاال؟ ی دار چارهی چکار به اون ب-

 ..باال انداختم و سر به سَرش گذاشتم ابرو
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  شده؟ چارهیب ،یتا حاال آدم آهن یاوهو...از ک-

 ....را گرفت میشد و شانه ها هول

 یصداش م  ی جور  نیا  ،یوقت بهش نگ  هیقربونت برم..  سویگ-

 ...زدما

 ....دونه ینه که خودش نم-

 .......حاال تو نگو-

 .را به عقب راندم و مثل خودش ادا آمدم سرم

 ...کنم برات یم شی کار هیحاال -

  از شاه دوماد چه خبر؟ یدمت گرم! راست-

هم که    یهوش و حواس  زانیحواس پرت..همان م  نیبه ا  لعنت

 ...بود دهیداشتم، پر

 .......گفته بود بهش زنگ بزنمی آورد ادمیخوب که  ی وا-
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گرفت،   یکه دستش را به چهارچوب م  ی شد و همان طور  بلند

 ...گفت

 ...ایمامان ناهار منتظرته..تلفنت تموم شد، ب-

دور باز و بسته شد و هم زمان، شماره    کی  د،یی به تا  چشمانم

  ره ی ذخ  نایکه حاال با نام طور س  ی گرفتم...شماره ا  را  نایس  ی 

 جوابم را داد  ی بوق، خوشحال و پر انرژ نی شده بود..با اول

 .....سالم به خانم خوشکل خودم-

م  تیاذ  یکم هادی طلب  یکردَنش  ملس   شی...حرص خوردن 

داد...از آن ها که    یاول بهار را م  ی ترش ها  بیبود، طعم س

 ...!نیر یش ایترش است  یدانست ینم

 .نای من فقط نامزدت هستم ، آقا س یسالم..ول-

را از گوشم    یاش، سبب شد گوش   یپر صدا و طوالن  ی   خنده

 ....فاصله دهم
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برگشت  گهید- ا  ی ندار  یراه  برم،  پا   نقدری قربونت  و  دست 

 ....نزن

  ؟یمطمئن-

  ش ی هم دارم..اول و آخرش جات پ  نیقینه تنها مطمئنم، بلکه  -

 ....خودم و تو قلب خودمه

ام   یگوش  ی رو  دستم کودکانه  ذوق  متوجه  تا  نشست، 

کند و دهان آدم را ببندد.   ی دلبر  ی نشود..اصال بلد بود، چطور

نداشتم..از قلب او   یوجه، با جمله اش مشکل  چیمن که به ه

  ؟یزندگ ی بهتر،  کجا سراغ داشتم برا

  ؟ یداشت میکار-

و    ی خواستم امشب افتخار بد  ست،ین  یآره..اگه واست زحمت-

 ....ما، البته به صرف شام ی خونه  ی ایب
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 نکه ی فکر ا  یاتفاق خواهد افتاد، ول  نیدانستم اول و آخر ا  یم

را شل کرد..دلم   میدست و پاها  فتد،یشب اول، اتفاق ب  نیهم

 ..زمزمه کردم  یدر ذوقش بزنم..به آرام امدین

 ....ی تو بخوا یهر چ-

کل  باز ا  یهم  گفتن  با  و  رفت  ام  صدقه  خودش   نکهیقربان 

کرد...فکر   یدل داد و خداحافظ  د،یآ  یساعت هفت به دنبالم م

جانم   ی روانه    ی رودر رو شدن با پدر و مادرش، چنان دلشوره ا 

و   ی قو  دیدادند...با  ی م  یآالرم دلواپس  م یکرد، که کل سلول ها

شک    د ینبا  نا،یس   ی طر خودم، برارفتم..به خا  ی مقتدر جلو م

  ی و ناپختگ   یاز سر بچگ  نا،یماند که انتخاب س  یدر دلشان م

کردم و در    یشد، خودم را ثابت م   یهر جور که م  دیاست..با

 ....نشستم یدلشان م
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کردم، که   ینظر خواه  م،یدر مورد لباس و مانتو  لوفریاز ن   آنقدر

 ...در آمد  شی شد و صدا چاره ی از دستم ب

 ..یدون ی..خودت مسوی دم گ  ینظر نم  گهیمن اصال د-

وقت تا به    چیتخت رها کردم..ه  ی و کالفه خودم را رو  یعصب

لباسم، وسواس به خرج   نقدریاامروز،   در مورد مدل مانتو و 

بود   ییها  یتمام مهمان  ی امشب،  سوا  یمهمان  ینداده بودم، ول

..برخورد و  میای به نظر ب  کیکه رفته بودم و دوست داشتم ش

بار   کی مادرش،    نکه یمهم است و با وجود ا  شهی اول، هم   دار ید

در  دهم، آن قرار و گفتگو را به کل    یم  حیترج  ده،یمن را د

شکل    نیکنم، امشب به دوستانه تر  الیذهنم حذف کنم و خ

حت شد..من  خواهد  برگزار   ، ه   یممکن  پدرش،  مورد   چی در 

 ..کرد یها کار را سخت م  نینداشتم و تمام ا یشناخت

ن - خودم  نیلو...خ  ستیدست  خدا،  دارم..اصال    یلیبه  دلشوره 

 ...پوشم یهمون و م  ،یگفت یاالن هر چ
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و    زیر  ی با گل ها  شیَجا  ی کِرم رنگم را که جا  پوریگ  ی مانتو

 ...درشت، دوخته شده بود، به دستم داد

  ز یاون شوم  ،یتون   یم  رشی ..جلو بازه و زهی عال  ن یاز نظر من ا-

با    میمال  یصورت کن  ،یمشک  نیج  هیو  هم    ی ..روسریست 

 یصورت  ی که گال  دتو،یسف  ینپوش..به جاش اون شال مجلس

 .....داره، از دو طرف بنداز پشت گردنت زیر

به    دمید  نهیکار را کردم و انصافا، بعد که خودم را در آ  نیهم

هم روانه    یاش مرحبا گفتم..باالجبار، خط چشم نازک  قهیسل

 ب ی ..از ترکدیلبانم کش  ی رو  یچشمانم ساخت و رژ کم رنگ  ی 

ا  یام، کم  یشگ یهم  ی ظاهر و  بودم  نظر   نیفاصله گرفته  از 

 ...دیرس  یبه نظر م یاول عال دارید ی برا فر،لوین

کی شد  رینظ  یب- بب  یم  ی..حاال  رو  تو  عاشقت   نهیتونه،  و 

 ....نشه
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که با هر   یکردم و با استرس  یاز نیلو خداحافظ   نا،یزنگ س  با

ها قدم  به  م   میگام  ماش  یاضافه  به  را  خودم   ن یشد، 

هم روال  برا  ادهیپ  شه یرساندم..مطابق  را  در  و  باز   میشد 

 ....میکردم لبخند بزنم، هر چند نازک و مال یکرد..سع

 ....دییبه به خانم خانما....بفرما-

وجودم را گرم ساخت و    ،یقیدقا  ی پر خنده اش برا  ی ها  لب

 ...کند یدانستم چرا حرکت نم یرا زُدود...فقط نم ینگران

پش- خونه    یشدم...م  مونیمن  االن  ببرم  رو  تو   ی خوام 

 ....خودم

بودن    یشوخ  ای  ی کلماتش را ادا کرد، که متوجه جد  ی جور

 هیثان  ی نگاهش شد...برا  خینگاهم م  ت،یکالمَش نشدم و با جد

 ...امشب لغو شده ی تصور کردم، برنامه  ی ا

 نیفکر ا  ،ی ایو م  یکن  یخوشکل م  ی طور  نیا  یخوب وقت-

مرد    یلیمن خ  ،ی اگه فکر کرد  ؟یکن  یمنو نم  ی   چارهیدل ب
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ا بهت بگم که کامال در   ی اول کار  نیهستم، هم  ی با جنبه 

جنبه تر ، تا حاال به خودش   ی روزگار از من ب  نی..ایاشتباه

 .....دهیند

 [03.08.21 06:49] 
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در    راهی ب  الیبودم و هزار تا فکر و خ  دهیلحظه واقعا ترس  کی

 یمشت....از زور حرص و خشم،سرم سبز شده بود و آن وقت آقا

  ی میمال  تمینثارَش کردم ..با ر  ی ا  وانهیو د  دمی کوب  شیبه بازو

 ....لب زد یو با شوخ دیخند

  وونه ید  یترسم...ول  ی...ازت مایدست به زن دار  نقدریبَده که ا-

 ....بگو گهیبار د هیگفتنت و دوست دارم، 

را روشن کرد و    نی..ماشدیخند  شتریب  د،یغره ام را که د  چشم

اش، من    ی و چه جد  یچه شوخ  نا،ی راه افتاد..در جدال با س
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 یشکست، م  نیکه ا  بیشکست خورده بودم و عج   شهیهم

 ...د یچسب

نگه دار ، تا من    یگل فروش  هیها،    ی مسخره باز  نیا  ی به جا-

 ..کنم دیواسه پدر و مادرت خر

ماش  فرمان به  و  چرخاند  دست  ن یرا  تا    یکنار  داد  راه  امان، 

 ...ردیسبقت بگ

به   اجیاحت گهیبَرمت..د یکه دارم م یسبد گل هیشما خودت -

 ...ست ین ی زیچ

بودم،   دهیاش افتاد..تا االن در تنَش ند  یآب  شرتیبه ت  نگاهم

 .آمد یبه او به شدت م یول

نم  ی نجوریا- ا  ییجا  هی..لطفا  شهیکه  دار..من   ی طور  نینگه 

 ...راحت ترم

اش کمک گرفتم   قهیقبول کرد..از سل  یتیآخر با نارضا  دست

آنتور  کیو   گل  سمت دمیخر  یصورت  ومیسبد  ...منزلشان 
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باعث شد    ک،یو نبودن تراف   التیوجود تعط   ی فرشته بود، ول

دروازه را زد و من پشت    موتی...رمیساعت برس  کیکمتر از  

 ها   لمیرا فقط در ف  رشیکه تا االن نظ  دمیرا د  یآن در، بهشت

زد،    دییو بفرما  د ی را کش  یترمز دست  یمشاهده کرده بودم..وقت

 ...دمیبه سمتش چرخ 

 ....کم استرس دارم  هیمن  نایس-

 لمیتحو  یشگیهم  ی به جلو انداخت و از همان خنده ها  ینگاه

 ...دیکش یلبش را دست م ی داد..از همان ها که اول، گوشه  

 ی خوام برم تو، استرس م  یم  یمن که بچشون هستم، وقت-

 ...هیعی..تو که بار اولته..پس نگران نباش، کامال طبرمیگ

 ..و دلخور گفتم دم یرا دور شالم کش دستم

  ه؟یگم، االن وقت شوخ یم ی من دارم جد-

 ...لب زد نانیرا در دستانش گرفت و با اطم  خمیَ دستان
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جا- ه  ی..وقتستین  ینگران  چی ه   ی اصال  از  باهاتم   ی چی من 

 واشی  واشیاونا هم    ینتونن گرم برخورد کنن، ول  دینترس..شا

و خود   یخوام، آروم باش  یکنن..فقط ازت م  یبهت عادت م

 ....سوی گ یخودت باش

 اط،ی..کل حدیقوت قلبم بخش  شهیدارش، مثل هم   نیمُرف   کالم

باغ، سنگفرش بود و اطرافش، چمن   میبهتر باشد بگو  دیشا  ای

 ی شب بوها کامال واضح به مشام م  ی بودند..پر درخت بود و بو

به ساختمان،   یمنته   ی پله ها  ی ...در هر دو طرف تا وروددیرس

دستم را    نایکرد..س  یم  ییروشن، خودنما  ی المپ ها  فیدو رد

انگشتانَش، داشت    می..با فشار مالمیگرفت و با هم قدم برداشت

  م یکرد، شش دانگ حواسش به من است و رها  ی ام م  یحال

و خودم را به خدا و خودش   دمیکش  یقیکند..نفس عم  ینم

 ... سپردم

 [04.08.21 06:40] 
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آمد، به   یساله م  ی و خورده ا  ی که گمانم س  یزن جوان  ابتدا

 ...سبد گل را به دستش سپرد نایاستقبالمان شتافت..س

 یم  کی...تبردیخوش آمد  یلی...سالم خانم..خنایسالم آقا س-

 ....گم بهتون

هم،    نایپس دادم و س  یرا با شادمان  کشیسالم و تبر  جواب

 ....کرد  یهر چه تمام تر معرف یی بای من را به ز

  روزه؟یمادرم برگشته ف-

 ....ومدنیآقا نادر هنوز ن  یبله تو اتاقشون هستن..ول-

زمزمه کرد..دستش را پشت کمرم انداخت و به   یخوب  اریبس

هدا نمود،   ی ز یچ   نیکرد..اول  تمی داخل  جلب  را  توجهم  که 

  ره ی تشعشع نور لوستر ها به پارکت کف بود، که هم چشم را خ

 ....تیکرد و هم اذ یم

 ....کنم زونیمانتو و شالت و بده، تا به رختکن آو زمیعز-
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ش  اطاعت با  او  و  ک   یهمراه  طنت ی کردم  تا ام  او  از  رد..هنوز 

م  ی حد ب  دمیکش  یخجالت  نم  یو  را  مراعاتم    ی معرفت، 

باال  میکرد..موها شده،  جمع  اصرار    ی را  و  بودم  بسته  سرم 

شده   کی شد، آن قدر به هم نزد یداشت، بازَش کنم..باورم نم

روسر  میباش بدون  کنارش،  بتوانم  آزاد   ی که  لباس  با  و 

م نمینشب هم  شدنم  رنگ  به  رنگ  ول  ی..متوجه  با   یشد، 

 ی معذبم م  شتر ی ب  ش،ی چشمک زدن و دوستت دارم گفتن ها

بُردم و جز   یبه سر م  بهیغر  یکرد، خصوصا حاال که در مکان 

آشنا نبود....به سمت سالن   ی ز ی چ  چیعطرَش، ه  ی و بو  نایس

...خوشبختانه میاز کاناپه ها نشست   یکی  ی و رو  میرفت   ییرایپذ

بماند ..هر   یده باقهمچنان، جمع ش  میاش کردم، موها  یراض

 ی را رو  م یپا  کینکرد..  ی شتریاصرار ب   یچند که مخالف بود، ول

 اورم،یتمرکزم را به دست ب  نکهیا  ی انداختم و برا  گرمید  ی پا

باز به  مچ  ی شروع  ..س  ی با ساعت  کردم  به    نایام  را  خودش 

 ی آمد ..مشک  و مچ دستم را لمس کرد..سرم باال  دیکنارم کش
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  ی...بدندیدرخش  یم  شتریالمپ ها ب  نینور ا  ریروشنش، ز   ی ها

ا آرام  یشانیپ  ی رو  ی هوا بوسه  و فشار  نشاند  به دستم   یام 

که   ینگاهش در حال ذوب شدن بودم که همان خانم  ریداد..ز

شربت سمتمان   ینی س  کینام دارد، با    روزهیبودم، ف   دهیفهم

ول  ی قدر   نایآمد..س گرفت  فاصله  من  چنان   یاز  هم  دستم 

 ...بود رشیاس

 ....شهی گرم م زم،یبخور شربتت و عز-

ربع    یخنک  یحت بکاهد..االن  التهابم  از  نتوانست  هم  شربت 

 ینبود..فکر م  ی و از مادرش خبر   میبود که نشسته بود  یساعت

دست    یوقت  یام به عرق نشسته ، ول   یشانیکردم االن تمام پ

 ...سرد سرد بود دم،یکش

رو تنهات    ی ا  قهیمن چند دق  ،ی شیجان اگه ناراحت نم  سویگ-

 ....بذارم
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چند بار تکان دادم..از کنارم برخواست    ،ینف  ی را به نشانه    سرم

سالن باال رفت..دلهره    ی گوشه    لیو طو  ضیعر  ی و از پله ها

به دنبال مادرش رفت؟ با   یعنی شد.. دایدوباره سر و کله اش پ

 ....خودم به نجوا نشستم

گفت همه    نایباش..س   ی قو  سو،یگ  ادینم  شیپ   یمشکل  چیه-

خودت و    دی...نباستین  ینگران  چ یه  ی حل شده..پس جا  زیچ

 .....و مسلط رفتار کن ی جد ،ی بباز

کفش،    کی  ی پاشنه ها  ی دانم چقدر گذشته بود که با صدا  ینم

  ی م   نییرش، که از پله ها آرام ، پاسرم را بلند کردم و با ماد 

 ...آمد، روبه رو شدم

 [04.08.21 06:40] 

 ۳۴۱_پارت#

 ی که بلند  ،ی دامن سورمه ا  کی به همراه    ی دی کوتاه سف  لباس

  ی جوان تر از سر  ی لیاو را خ  د؛ی رس   یم  شی زانو ها  نییاش تا پا
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اش که    دهیاتو کش  ی داد..خصوصا با آن موها  یقبل، نشان م

م  ی رو تجز  یسر شانه، وول  دست    لشیو تحل  هیخوردند..از 

  ی   مهیضماحترام بلند شدم و لبخند،    ی و به نشانه    دمیکش

و با اعتماد به   دمی صورت نگرانم شد..دستم را زودتر جلو کش

 ....شد، گفتم شیَ دایهو از کجا پ  کیدانم،  یکه نم ینفس

 ....نمیب یسالم مهوش جون، خوشحالم دوباره شما رو م-

حالم را    تَش،یبود..لبخند رضا   ده یهم به کنارمان رس  نایس  حاال

ام، خوشحال   یشروع طوفان  ی جا آورد و مطمئنم ساخت ، برا 

  ی ا  مانه یبرخورد صم  نیبه گمانم مادرش انتظار چن  یاست..ول

 ..بار اول، از من نداشت ی را برا

 ....نیسالم ممنونم...راحت باش...بش-

منجمد   میروحَش، خون را در رگ ها  یسرد و ب  ی ها  کلمهتک 

اندازه    یسع   یساخت ول به  نبازَم...من هم  را   ی کردم خودم 

رابطه تالش    نیشکل گرفتن ا  ی برا  دیبا  شتر،یب   یحت  ایو    نایس
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  ی خشک و خال  کیتبر  کی  روزه،ی به مانند ف  ی کردم..حت  یم

نه، کار    ایهنوز هم مخالف بود    نکهینکرد..حدس ا  بمیهم نص

برا ول  یم  دهی چی پ  میرا  ادامه    یم  دینبا  یکرد  گذاشتم، 

نم  نمانیب  یحرف   چی..هابدی بدل  و  م  یرد  احساس  و   ی شد 

حت م  نای س  یکردم  نظر  به  نگران  مبهم   یهم  رسد...خطوط 

اش را از بَر بودم...دست دراز کردم و از داخل ظرف   یشانیپ

رو م  ز،ی م  ی بزرگ  بش  ی  وهیچند  در  و  برداشتم   قابفصل 

 ....مادرش گذاشتم و با لبخند گفتم ی ..آن را جلودمیچ

  ل یم  دیی..بفرمادیو خسته ا  دیتازه از مطب برگشت   نکهیمثل ا-

 ....دیکن

 ...حواله ام کرد و بشقاب را به عقب راند ی پوزخند

 .. کنم یخودم تعارف م ی تو خونه  من،یکن ینکنه فکر م-

 ..زد  شیصدا ی با دلخور نایس

  مامان؟-
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  ی نگاهش م   زانیآو  ییمحلَش نداد و به من که با لب ها  یول

 ....کردم، چشم دوخت

روز- اون  د  ی از  دفتر  تو  نم   دمت،ی که  هم  و  فکرش   ی اصال 

بگ  نمونیب  یکردم، دوباره مالقات ا  ره،ی صورت  به   ن یخصوصا 

 ....شکل

 ...زد  شی بار محکمتر صدا نیا نایس

 .....کنم یمامان خواهش م-

 ..د یبرگشت و خم شده، توپ شیَخشم به سو با

 م؛ یباهم آشنا بش   یمگه نگفت  ؟یکن  یمامان مامان م  یه  هیچ-

 ..گه یکنم د یکارو م ن یدارم هم

 نا ی س  ی سکوت برا  ی دستم را به نشانه    ت،یوضع  نیاز ا  یناراض

و د به مبل چسباند  را  دادم..دلخور خودش   ی زیچ   گریتکان 

 ...داد یوار تکان م  کیری ست یپایش را ه کی ینگفت..ول
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 ی خوب باز  یکردم، ول  یفکر و م  نیاتفاقا منم مثل شما، هم-

 ...و برام رقم زده بود ی ا گهید  زیروزگار چ 

 ..لب زد  ضیچند بار تکان داد و با غ می را جلو  دستش

من اصال دوست ندارم با من مثل مراجعه کننده هات حرف -

االن چاره   نکهیمثل ا  ی..من مخالف ازدواجتون بودم، ولیبزن

 ...ندارم ی ا

 ..طرز رفتارش، لبخند زدم نی از ا یسخت به

شد  د یچشم..ببخش- ناراحت  منظور  ی..ولدیاگه   ی من 

 ....نداشتم

 [05.08.21 06:47] 

 ۳۴۲_پارت#

  نکه ی..امیدیهمه به سمتَش چرخ  ،ی کلفت مردانه ا  ی صدا  با

نبود؛ هم چهره اش   یباشد، اصال کار سخت نایفکر کنم پدر س 

 ....مانست یم  نایبه س ش،ی و هم تن صدا
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  ؟یکه دل پسر ما رو بُرده، شما هست یخانم سویپس گ-

متوجه نشدم، خودش    یکرد..حت  شیمادرش، دلم را ر  زهرخند 

در هر حال   ینداشت...ول  ی منظور  ایگفت    هیهم با طعنه و کنا

 ...مودبانه جوابش را دادم

 .....تونیی سالم...خوشبختم از آشنا-

آمد و دستش را پشت کمرم انداخت...اصال روا    کمینزد  نایس

 ....آوردم ینبود...شوک پشت شوک....تا آخر شب دوام نم 

 .....هستن بابا شونیا قایدق-

نشد، بلکه   ال یخ  ینه تنها ب  یمردم ، ول  یاز خجالت م  داشتم

 ن یگونه ام کاشت ...ا  ی رو  ی چشم هر دونفرشان، بوسه ا  ی جلو

افتاد...پدرش با    ی..فشارم داشت مخارج از توانم بود  گرید  یکی

لباس، باال رفت ..مادرش   ضیتعو  یخنده دور شد و به بهانه  

 ...صدا زد  زیم  دنی چ  ی رارا ب   روزهی هم با همان نگاه خصمانه، ف



1334 

 

  یکن  ینم  ویچی چرا مراعات ه  ؟ ی کارو کرد  نی چرا ا  نایس  ی وا

  جاش بود اصال؟ نجایتو؟ ا

رو  ی بلند  آخیش را  خودش  و  راحت  یکی  ی گفت  ها   یاز 

 ....انداخت

نشد..اتفاقا جاش   یکارو کنم، ول  نیخواستم زودتر ا  یتازه م-

 ...جا بود. بازم منتظر باش نیهم

نزنم که ناراحت شود..تازه    یرا به هم فشردم تا حرف  چشمانم

 ....آقا نیاول حرص خوردنم بود از ا

  اون وقت چرا؟-

  ی شک عمد  یرا باال برد..مگر فاصله امان چقدر بود؟ ب  ش یصدا

 ....در کار بود

با- بفهمن من چقدر عاشقتم..خصوصا مامانم...من تو   دیهمه 

..خودتو با من وفق سویگ  شهینم   میحال  ایشرم و ح  زایچ  نیا

 ...بده
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سَر   ی بلند  ی درون دستش زد و قهقهه    بیبه س  یمحکم گاز

خودم را کنارش    ی فور  ،ی زیورآبر  نیاز ا  ی ریجلوگ  ی داد..برا

نبود که بخواهد   دی دهانش گرفتم ..بع  ی رساندم و دستم را جلو

ز را  ما  مهوش  نداشتم  شک  و  دهد  نظر   ری ادامه 

انگار که من د  دیدارد....سرخوشانه دستم را بوس انگار نه    ر و 

کوچک حرکت  افتادنم.هر  پس  به    یحال  منجر  بود،  ممکن 

س  ی دلخور و  رفتار   ی نم  نایشود  تر  محتاطانه  خواست 

مادرش، غذا   نینگاه سنگ   ر یموقع صرف شام هم، ز  یکند....حت

گلو م  ینم  نییپا  میاز  نظرم  منتظر    یرفت..به  آن  هر  آمد، 

دست به دست بشقابم را پُر   نایاز من است ..س  ییگرفتن آتو

 ....مانده بود یتماما دست نخورده باق  یکرد ول یم

 [05.08.21 06:47] 

 ۳۴۳_پارت#

  

  نا؟یاز دانشگاهت چه خبر س -



1336 

 

م  قاشقش دهان  در  که  گونه  همان  و  کرد  پر  برنج  از   ی را 

 ....لب زد الی خ یگذاشت، ب

 ...ی..سالمت یچیه-

  شه؟ یترم، درست تموم م نیباشم که ا دواریام-

جد  به که  که  م  نیا  ی پدرش  را  ها  چشم    د،یپرس  ی سوال 

 ی م  بیعقلم نه  ی دفاع کنم، ول  نا ی گفت از س  یدوختم ..دلم م 

 ...نشو ی زد، سکوت کن و وارد بحث پدر و پسر

 ....شهیآره حتما تموم م-

ظرف   انیچنگالش را م   ،یمنطق  ری غ  یبار مادرش با خشم  نیا

 ...دیرا باال کش  شیساالد فرو کرد و با طعنه لب ها

  نکه ی..خصوصا اری نگ  ی جد  یلیجان..خ  دیگفته سع  نوی بارها ا-

 ...گرمه  گهی د ی زایحاال حواسش به چ

به صراحت به من اشاره زد..قاشق را درون بشقاب گذاشتم    و

آفر فاجعه  داشت  دستم  به   دی فهم  نایشد..س  یم  نی..لرزش 
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  ی گمانم و دستش را پشتم ستون کرد و نامحسوس فشار آرام

 ...به شانه ام داد 

ترم گذشته هم،   ی به عرضتون برسونم، تو  دیاتفاقا مادر من، با-

ترم   نینبود ، تموم درسامو افتاده بودم..ا  سویگ  ی اگه کمک ها

 ....گذرونم یهم با کمک خودش، م

 ...مضحک به من چشم دوخت ی زد و با غرور  یتلخ شخند ین

  ؟یپس معلم سر خونه گرفت-

صبر و تحملش، رو    دم،یشانه ام فهم  ی فشار دستش، بر رو  از

 ...به اتمام است

 ....امشب و شروع نکن هیکن و مامان لطف -

 ا ی بود،    نایس  ی کنترل شده    ی دانم مادرش، به خاطر صدا  ینم

بعدَش، به   قهینگفت و ده دق  ی ز یچ  گریپدرش که د  ی اشاره  

پناه   نکه یا  ی بهانه   اتاقش  به  دارد  عمل  وقت،  اول  فردا 

چند سوال کوتاه از من در مورد   دنی برد..پدرش هم بعد از پرس
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خداحافظ درسم،  و  هم  ی خانواده  مراسم   یراحت  ن یکرد...به 

بود..عروس  ییآشنا شده  تمام  وارد  تازه  عروس  که شک   یبا 

 ک ی نه؟ احساس    ایشناسند    یم   تیداشتم، اصال او را به رسم

شکس از  فرد  بعد  خورده  را    یطوالن  دنی دو  کیت  مدت 

خلوصم را نشان دهم   زانیابتدا م  نیخواستم از هم  یداشتم..م

زن   رشنشد..ماد  دم یعا  ی زیچ  ،ی جز سوتفاهم و دلخور  یول

شود در    ی..از آن ها که به ندرت مدیرس  یبه نظر م  یسخت

  ی نم  ده،یاحساسش در مورد سپ   دم،یکرد..شا  دای پ  ییدلشان جا

حق    ی ...به او تا حدردیذاشت من را به عنوان تنها عروسش بپذ

 ....دلم را شکانده بود زَشی آم ن یرفتار توه یدادم،  ول

 [08.08.21 09:08] 

 ۳۴۴_پارت#

ذاشت من را به عنوان   ینم  دهیاحساسش در مورد سپ   دمیشا

بپذ عروسش  حدردیتنها  تا  او  ول  ی ...به  دادم،  رفتار    یحق 

 ...را شکانده بود دلم  زَشیآم  نیتوه
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  ؟ینیاتاقم و بب ی جان...دوست دار سویگ-

و دستش را دراز کرده بود، نگاه   ستاده یسرم ا  ی که باال   نایس  به

چشم    انیم  تی عصبان  یداشت حفظ ظاهر کند ول  یکردم..سع

تقص  یب  زِیزد...عز  یم  ادیفر  شیها چه  داشت؟    ی ریگناهم، 

رو به  پوشاندم  خنده  و  گذاشتم  دستش  در  را  لب   ی دستم 

 ....میها

 ....آقا  لیبا کمال م-

دو ابروانش    نی اخم ب  ی کم رنگ  ی خنده    ،یهمراه  نیاز ا  یراض

  ک یبزرگ بود..  یلیرا بازتر کرد...اتاقش، برعکس اتاق من، خ

  د یکوچک سف  ی که توپ ها  اه یس  ینفره با روتخت  کیتخت  

از خودش که   یرنگ و عکس بزرگ  ن یکمد به هم  کیداشت و  

را   هنشذ  ی به نحو  دیبود...با  نیی باز اخم آلود، سرش رو به پا

 ...کردم یمنحرف م
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آدم دلش   ؟ی انتخاب کرد  یرنگ  ن یو ا  ی چرا تخت و روتخت-

 ....شتر یب رهیگ یم

که   ی تخت انداخت..جور  ی و خودش را رو  دی کش  یقیعم   آه

 ...بود زانیاز آن آو شی پاها

 ....خودمه یزندگ  نیدرست ع-

م  انیم  بغض بردار    ی کالمش  فرمان  ذهنش  امشب  گفت، 

نم  ستین آرام  یو منحرف  و    یشود..به    ک یکنارش نشستم 

شد   ن ییباال و پا  شیگلو  بکینگاهش کردم ..چند بار س  ی ور

 ..و غصه دارم کرد

م - گ  یازت معذرت  نمسویخوام  ا  ی..دلم   ی طور  نیخواست 

 ....کنم  یمدام ازت عذر خواه  دیبشه..فکر کنم تا آخر عمرم با

که از دهانش    ی را به سقف دوخته بود و با هر واژه ا   نگاهش

خنجر برداشته بود و به من و قلبم    یآمد، انگار کس  یم  رونیب

 ...زد  یضربه م
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  نکه یا  یهمه سال، عادت کردم، ول  نیبعد ا  تیوضع   نیمن به ا-

که از دستم    ی ..تنها کار ارمیتونم طاقت ب  یو نم  یبش  تیتو اذ

بود..ول ازشون  گرفتن  فاصله  خواست  یبراومد،  تو  که    ی حاال 

از هم گسسته رو بند    ی رابطه    نیکه ا  ی خوا  یبمونم و م   نجایا

 ...ترسم یتو م ی راترسم...نه واسه خودم ..فقط ب یم ،یبزن

پ  نیاول  ی برا رو  شیبار  دستم  و  شدم   شی بازو  ی قدم 

....نگاه درد  دیفهم  ی م  دینشست..منم بلد بودم آرامَش کنم، با

آلودش را از سقف گرفت و به چشمانم زل زد..هر چقدر هم  

نم ناباور  یکه  شدن   ی خواست  منقبض  دهد،  نشان  را  اش 

ز  ی عضله   را،  م   ر یدستش  را    یانگشتانم حس  کردم..دستم 

 ....کردم نییو پا باال  یدوران

 [08.08.21 09:08] 

 ۳۴۵_پارت#

تونم کنار    یمنم حتما م  ،یاصال بهش فکر نکن..اگه تو، تونست-

خواسته به   یدم..دلش م  یمن به مادرت حق م  ،ی..درثانامیب



1342 

 

بب  ی جا تا    ی...طول منهی من، دختر خواهرش و کنارت  کشه 

بپذ خ  ی...ول رهیمنو  و   یلیمن  نباش...خودت  نگران  صبورم 

زنونه نکن..فقط حواست به درس و کارت    ی بحث ها  نیا  ری درگ

 ...نایباشه س

عوض شود، به عکسش اشاره کردم  شی حال و هوا نکهیا ی برا

 ....گفتم یو به شوخ

  ی آره؟ خودت نم  ننی همه تو رو با اخم بب  ،ی بر  یکال لذت م-

  ؟یکن ینگاش م یوقت یترس

..چون توقعش را دی دفعه دستم را کش  ک ی  برق زد و  چشمانش 

 ... اش افتادم  نهیس ی محابا رو ینداشتم، ب

 .....زمی گن جذبه عز یبهش م-

  کس یقلبش ف  ی طرف صورتم رو  کیرا راحت ترگرفتم و    خودم

 ...شد

 ....دمیترس یلیاوه...منم خ-
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 ی   ره یخنده اش دلم را مالش داد..دستش را دراز کرد و گ   تک

 ی..کل موها باز شده، اطرافم پخش شدند..وقتد ی را کش  میموها

 ...کردند، با لذت چشم بستم دا یانگشتانش، راه خودشان را پ 

  شهیبه تو ختم م   میزندگ  ی تموم راه ها  ،یخواد بدون  یدلم م-

هسویگ به  م   یول   دمینم  تیاهم   یکس  چی..من  تو   ی واسه 

 ....رمیم

*************** 

  ی ماندن  اد یخواست، امروز را به    ی م  نایبود و س  ن یفرورد  زده یس

به سرش م  یکند..بچه ها مدت گذاشتند که سور    یبود، سر 

  ی اش را نداده و حاال به جبرانَش همه را به باغ شخص ی نامزد

بود..رو کرده  دعوت  لواسان  در  تهران   ایاشان  محسن  با  هم 

بپ   یراض  نایند و سبود ...از دوستان  وندندیاش کرد، که به ما 

  کش یفابر ق یاز اشکان که به قول خودش، رف ری خودش هم، غ

آمد؛ ساسان را هم دعوت کرده بود..کال سه بار   یبه حساب م

د را  ول  دهی او  ظاهر  ی بودم،  م  ی رفتار  نشان  در   یاش  داد، 
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دنبال من آمد  کنارش سخت نخواهد گذشت...خودش زودتر به  

و اول همه، به   می کرد  هیته   االزم ر   حتاجیها و ما  د یو با هم خر

 ی ا   نندهی..مکانش آنقدر قشنگ بود که چشم هر بب میباغ رفت

دار بود و هوس    وه یم  ی ساخت...پر از درخت ها  ی م  رهی را خ

م  ،ی کرد  یم رد  کنارش  از  که  طور  از   یکی  ،ی شو  ی همان 

بچ  نشیبزرگتر ن  ی نیرا  جا،  همان  بخورو  ...استخر  ی شسته 

آب  یخورد که اطرافش صندل  یهم به چشم م   ی بزرگ و پر 

م  ی ها من  از  چند  داشت....هر  قرار  فقط   یفرفوژه  خواست، 

آورد و به کمکش    یدلم طاقت نم  یو نظاره کنم ، ول  نمیبنش

کرد که مدام   یم  ی کار  ،ی شتافتم ...بماند که با مسخره باز  یم

.. با مق   شیب   پسرکیاز دستش فرار کنم    طنت ی ش  اسیفعال 

م  محسوب  آ  یباال  در    نشد...از  گرفتن  قرار  و  آرام  که  ها 

 ....معنا بود یوجودشان ب

 [09.08.21 07:12] 

 ۳۴۶_پارت#
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اوضاع نه تنها بهتر شد، که اتفاقا او   دند،یکه رس  لوفریو ن  برزو

  ب یازه اول ماجراها بود..به ترتو کل کلشان، ت   د یرا به کار کش 

و محسن هم آمدند و باز، بازار   ا یساسان و اشکان و سپس رو

در شوخ   ک یتبر داغ شد..خصوصا ساسان که  داغ  ها، مجدد 

بدتر    نایاز س  ،ی کرد   یبود..ولش م  یمثال  یب  ی  نمونه،یطبع

 ه یتوج  یکرد، هر چند به نظرم از قبل به نحو مقتض  یرفتار م

 ...شده بود

تونسته    یرو کس  نایس  نیکنم ا  یآقا به خدا، من هنوزم باور نم-

 ی رو که م   یدرخواست  ی آهنگ ها  نیآدم کُنه...روز تولدش ا

مخ به  نگنج  له یداد،  هم  م   د یام  آمار  خنگم  دهیداره  بس  ..از 

 ....من

به او    یحواله اش کرد و با شوخ  یمحکم  یپشت گردن  نایس

 ...دیتوپ

 ...ساسان، سرت به کار خودت باشه  زیکم نمک بر-
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دست بردار نبود..پشت گردنش را مالش داد و با    یول  ساسان

 ..لب زد  یتصنع یاخم

 ...مونه یتبر م ی دستت بشکنه پسر..مثل دسته  یاخ اله-

بودند،   همه افتاده  به خنده  بامزه اش، غش غش  از حرکات 

غر  یمحسن  یحت احساس  ابتدا  از  کرد...پسرها   یم  یبگی که 

س به  او   دنیکش  خی مشغول  و  بودند  ها  گوجه  و  ها  جوجه 

به سمتشان پرتاب  یشکاند و هر از گاه یسرخوشانه تخمه م

 ...کرد یم

کرده؟  بَدش آشنا    ی گم، شما رو با اخالق ها  یخانم م  سویگ-

تون   ی و فرار  رمیگ  یبرزو باشم، االن دستتون و م  ی واال جا

 ....دم یم

 ...گفت یبه گردنش اشاره زد و مثال به طور نامحسوس بعد

 ..المصب نه یسنگ یلی...دستش خ نهیا شیکی-
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، جمعشان    لوفریو ن  ا یمن و رو  شان،یها  یخنده ها و شوخ  انیم

  گر ید  ییجاها  کی..میور باغ آمد  نیو به سمت ا  میرا ترک گفت 

غل اخم  و  بود  کرده  فراموش  را  مرزها  به    نایس  ظی ساسان  را 

تر بود و دلم   بایسمت باغ، پر درخت تر و ز نیهمراه داشت...ا

فرصت    نیکه بهتر  مخواست..االن ه  یرا م  انشانیقدم زدن م

 ..ممکن بود

داره منت    یه  چاره یب   ،ی چکار داداشم کرد  لوفر،یگم ن  یم-

  کنه؟ یم یکش

 ...داد هی از درخت ها تک یکیبه  ظیغ با

به هم نخوره،   مونیدوست  ی رابطه    ی خوا  یاگه م  سو،یگ  نیبب-

 ...ر یاصال طرف خان داداشت و نگ

 [09.08.21 07:12] 

 ۳۴۷_پارت#

 ...دیشانه ام کش  ی با خنده جلو آمد و دست رو ایرو
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برسه گی وا  ی وا- دادت  به  تا عوض    ی ..جاسوی..خدا  دو  شما 

 ....شده..به نظرم اون خواهر شوهر توعه

پا  یبا خشم، چوب کوچک  لوین از  به   ی را  و  برداشت  درخت 

 ...سمتش پرتاب کرد

 ...دعا کن، دستم بهت نرسه فقط-

کنار و با خنده   دمش یچشممان فرار کرد..کش  ی از جلو  ایرو

 ..دمیپرس

  شده؟  یچ نمیاونو ولش کن..بگو بب-

 ح یبه توض  لیما  ادیو حس کردم ز  دی به صورتش کش  یدست

 ...ستیدادن ن

 ....حاال حاالها ادب بشه  دی...فقط بایچیه-

دخالت    سماجت قصدم  کند،  گمان  نخواستم  و  ندادم  نشان 

زده بود و کار را خراب    یحرف  انهیاست..به نظرم باز برزو ناش

ابرو آمدن ها و  بود..از چشم  ان از هم  لوفر،ین  ی برا  ش یکرده 
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  ن یا  ی است، ول  ییدلجو  ی ورود، متوجه شدم که در پ  ی لحظه  

جور   د یحاالها با  اال ح  لو،یافتاده بود و به قول ن  ی بار را با بد کس

 ...کرد یرا تحمل م یمنت کش

ساسان و اشکان صرف   ی ها  ی خنده و مسخره باز   انی م  ناهار

د   یم هم،  روانخواه  اشکان  جناب    ی دلخور  گریشد...از 

بودم و به   دهیشدت و حِدَت بخش  ی را با همه    ناینداشتم..س

خود داشت..البته ناگفته   ی جا  گریقلبم راه داده بودم، او که د

 دی کش   ی اررا به کن  نایگفتن، من و س  کی نماند که به وقت تبر

کنم ..رنگ    از او دارم، فراموش  ی و آهسته خواست، اگر دلخور 

شرمنده   کم  نایس  ی نگاه  ه  یهم دست  نداشت..به  او   چیاز 

ام شود، در کنار هم و در    ی ادآوریخواستم ، مدام    ینم  یوجه

ها اتفاق  چه  کدامشان، چه   شی پ  ییدانشگاه،  هر  از  و  آمده 

 ی ز ی دادم، چ  نانشی ...لبخند زدم و اطمدمیکه نشن  ییزهایچ

  دن یبه خاطر ندارم ..عمق لبخندش و برادرانه در آغوش کش

جمع جمع بود..خودم هم   المیکرد..خ  یقلبم را روشن م  نا،یس
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از   شی نبودم، ساسان و اشکان، کنارش بودند و برا  یاگر زمان

گذاشتند...ساسان ظاهرا جوک مسخره   یکم نم  ی زیرفاقت چ

تعر  ی ا بود    فیرا در حال  وادار    هیبق  وکردن  به   یمرا  کرد 

دانستم   یپرت شده بود و نم  ی ا   قهی...حواسم چند دقدنیخند

گل دسته  چه  س  یباز  که  داده  آب  خصمانه   نی ا  نایبه  طور 

 ....رفت یکند..جالبش آنجا بود که از رو هم نم ینگاهش م

واسه خانمت،   یکباب و گذاشت   ی ها  خیس  ی همه    نا،یس  ی آها-

  م ی نداره ما خودمون و زد  یبیع   ی..ولمایدیما نفهم  یفکر نکن

 م،یرومون و اون ور کن  یراحت باش داداش..خواست  ت،یبه خر

 .....راحت الیتا تو با خ

حرکت خشم آلود، دنبالش کرد..ساسان   کیبلند شد و با    نایس

 ....هم پشت سَرش   نای و س دیدو یکل باغ را تند م 

 .....کنم ساسان یمن تو رو امروز، آدم م-
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  ی زد ول   یهمان فاصله، ساسان من را صدا زد..نفس نفس م  از

 ...شد  ینم الیخ یب

 ...نظر کن زودتر دیگم اهل کتک زدنه..تجد یم نیبب-

 [10.08.21 06:56] 

 ۳۴۸_پارت#

 یبودند..معلوم نبود ک  وستهیبرزو و اشکان هم به آن ها پ  حاال

دَوَد...آخر سَر هم، بعد از بدو بدو کردن   یم  یبه دنبال چه کس

ب  ،یطوالن  ی ها باغ   چارهی ساسان  وسط  استخر  به  را 

ول  بود،  بهار  ا  یانداختند..هر چند  در  آنقدرها    نیهوا  منطقه 

 ک یشنا کرد..  وشد    س ی راحت خ  الیگرم نبود که بتوان با خ

را    نای از آب آمد و متوجه شدم برزو، س  ی بلندتر  ی دفعه صدا

انداخته..ترس آب  به  لبه    دهیهم  به  را  و خودم   ی بلند شدم 

 ...استخر رساندم

  آخه؟ هیچه کار نیخوره..ا یداداش سرما م -
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م  دو شانه  و  شاخ  هم،  به  کردن  نگاه  با  گنده،  مرد   یتا 

 !چه گفته بود؟ نایدانست باز س  ی...خدا مدندیکش

ا-  ی ها  ی ادآوری  هی االن    نیررو...گفتم از همبچه پ  نیحقشه 

 ...براش داشته باشم ی زیر

استخر رساند و با زحمت    ی با خنده، خودش را به لبه    نایس

بودند   دهی به تنش چسب  یسیاز خ  ش یآمد..کل لباس ها  رونیب

....دست ساسان را هم گرفت و    شی ....امان از موهاشی و موها

 ... دی کش رونیب

که موهات و خشک بکنه، من   ی و دار  یکیحاال تو حداقل  -

  چکار کنم؟

با جد  ز یبه سمتش خ   دوباره  و  که اصال در آن   ی تیبرداشت 

 ...موفق نبود، دستش را باال بُرد

 ....خواد ساسان یم ی بازم دلت آب باز  نکهینه..مثل ا-



1353 

 

تا   دمیکرد؟! دستش را کش  یمن، حاال مگر ول م   ی خدا  ی وا

ر داخل  هازودتر  قطره  مثل  لباسش    ی ود...آب  کل  از  باران 

 ...میاز اتاق ها رفت یکیبود..باهم به سمت  ر یسراز

  ؟ی حاال لباس اضافه دار-

 ..از کمد ها را باز کرد و هم زمان گفت یکی

 ...چند دست اضافه هست  شهی هم  نجایآره..ا-

 ،یشلوار ورزش   کیبه همراه    ،یرنگ   دیدار سف  نی شرت آست  یت

و شلوار    راهنی دست پ   کیمبل انداخت و    ی خودش رو   ی برا

 ش یفاصله به آشپزخانه رفتم و برا  نیساسان بُرد...در ا  ی هم برا

کرد..ترسم از بابت   ینسکافه درست کردم، حداقل گرمَش م

سرخ شبنم   ی آن چشم ها  دنیشدنش بود..واقعا تاب د  ضیمر

به اتاق بازگشتم، لباسش را عوض کرده    یزده را نداشتم..وقت

 ..بود  ستادهیا نهیآ ی بود و جلو

 ....خچال یتو  ینداشت ری...شیبخور تا گرم بش نویا-
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 ۳۴۹_پارت#

لبخند    نی..ادیرا دور گردنش انداخت و به سمتم چرخ   حوله

  گر یکرد..؛منم که د  یلبَش، مُرده را زنده م  ی گوشه    میمال  ی ها

اش چکه    یمشک  ی ست رفته بودم...آب هنوز هم از طره هااز د

ا  یکرد..حت  یم ر  ی موها  نیبا  هم  هم، جزو جذاب    خته یبه 

و نم   دمیشآمد..حوله را از گردَنش ک  یها به حساب م  نیتر

 ...ام بود یدوست داشتن ی را گرفتم ..جزو عالقه ها  شیموها

 ...که سه یهنوز خ ،ی اصال درست خشکشون نکرد-

کنار   یم  اگر به  را  ها  یم  ی شد، حوله  را   میانداختم، دست 

  ن یانداختم ا  یشد چنگ م   یبُردم و تا م   یم  ش یموها  انیم

طور به نگاه و چشم    نیا  یکه وقت  فیدلبر را..ح  ی ها  یمشک

کش  د،یچسب  یم  میها از    دنینفس  هم   ی م  ادمیرا 

زد، رج به رج صورتم   یانداخت..ساکت و خاموش فقط مُهر م

 ...را
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..اونوقت رهیدلم برات ضعف م  ،ی ش  ینگرانم م  یوقت  یدون  یم-

 ...دوست دارم بِپرمو

سو استفاده   یدانستم قرار است به کجا برسد..از هر فرصت  یم

 ...خودم نذاشتم و طلبکار گفتم  ی کرد، جذاب جانم...رو یم

 ی روز  دیسوزه که با  یخودم م  ی شم که..دلم برا   ینگران تو نم-

که    ی همه کار  نیسه وعده سوپ درست کنم برات..اونم با ا

 ....خته ی سرم ر

خانه خراب    ی زد و باز از همان چشمک ها   ی دلبرانه ا  ی   خنده

 ....داد لمیکُنَش را تحو

 ...ی..ولیگ یتو راست م  زمیباشه عز-

 ی آتو  نکهیا  ی شد..برا  یداشت از من سلب م  زی همه چ  اریاخت

صورتش انداختم و فاصله    ی دستش ندهم ، حوله را رو  ی شتریب

 گرفتم 

 رونیب ا یاصال به من چه..خودت خشک کن و ب-
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  ی م   ش یخنده ها  ی هم که درِ اتاق را بستم، هنوز صدا  یزمان  تا

آب به   یکم   ق،ی نفس عم  کیآمد..لباسم را مرتب کردم و با  

از    یتوانست ناش  ینم  یداغ شدن ناگهان  نی..ادمیصورتم پاش

  ی باز   ت یظرف  یاز اندازه، ب  شی ب  نایداخل سالن باشد..س  ی هوا

 ...آورد و منم که یدر م

 ی خانم پس شازده کو؟ هنوز داره خودش و خشک م   سویگ-

  کنه؟

فلز خرابَش هم، از حال و روز    ق ینکند رف   دم،ی لحظه ترس  کی

را جمع و جور کنم و دهیفهم  ی زیمن چ ..تا خواستم خودم 

ب  یمناسب  ی   جمله ذهنم  قرار    یدست  ابم،ی در  کمرم  پشت 

  دا یدور و بَرم، سر و کله اش پ  ادیروزها ز  نیکه ا  یگرفت..دست

 ...شد یم

هنر    نمی..ببدیبا اشکان بزن  ار،ی ..پاشو سازت و بزیکم نمک بر-

دار  ی ا  گهید بلد  ای  ،ی هم  فقط  باز  ی نه  و   ی اریدرب  ی جلف 

 ....ی آبرومون و ببر
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و    شیصدا بود  کنار گوشم  ترس، ه  کیدرست  از    نی لحظه 

 نیکردم؟ ا  یبرخواست..چرا عادت نم  میلب ها  انی از م  یفیخف

 ...گوشم پچ زد ری بار دستم را گرفت و ز

  شون؟یپر سوی..نگفته بودم گیعادت کن دیگفته بودم با-

 [11.08.21 07:08] 

 ۳۵۰_پارت#

نکردم   یزد، توجه  یموج م  شیجمله ها  انیکه م  یطنتیش  به

  ش ی بود جواب حرف ها  ی..فقط کافمیوستیو با هم به جمع پ

 شانیتارهای..اشکان و ساسان، گردیدست بگ  می را بدهم را تا برا

همه را جمع کرد و با غرور لب زد،    نایرا در بغل گرفتند...س

 ..است ی وقت شاد

  س؟ی رئ میبزن یچ-

نام سه آهنگ را گفت که پشت    نای و س  دیرا اشکان پرس  نیا

!  یشگیهم  ی ها  یقیسر هم، بنوازند...بازهم، از همان مدل موس
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برا  دیبا را  ول  میزد  یخودمان م  ی سندشان   ی مگر تکرار  ی، 

بار    شد؟یم شب  ی م  ادمیهر  و  اول  بار  همان  به  که    یافتاد 

است بودند..همان  شده  آلود  ی ها  کر یفرستاده   ه ک  ی غم 

که آن وقت   شیشد..همان تن صدا  یهمراهشان فرستاده م

زد..آن قدر خوب و    یآشنا م  م یبودن، برا  بهیغر   ن یها،  در ع

در حس و حال خودش    ینواختند، که هر کس  یمَچ شده م

هم حاال مهربانانه تر، برادرم را    لوفریفرو رفته بود..به نظرم ن

آمد    ینم  نییاز دور شانه ام پا  نایکرد..دست س  ی م  ضیمستف

تکه از آهنگ را    کی  یشد..گاه  یباعث خجالتم م  یکم  نیو ا

بخواهم اشک حلقه    نکهیکرد و من بدون ا  یگوشم زمزمه م  ریز

م پس  را  پلکانم  پشت  در  شده  نوبت   یزده  انگار  زدم...حاال 

آن ها را    شان،یاشاره به هر دو  کیبود که با    دهیخودش رس

...چطور  دیها لغز  میس  ی دوباره رو  شانیآگاه کرد و دست ها

س منظور  که  شدند  که   نایمتوجه  من  است،  آهنگ  کدام 
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دستش را تنگ تر کرد    ی که حلقه    یتا وقت  دمی..نفهمدمینفهم

 ....و خواست تا انتها فقط به او نگاه کنم

 ...دمیتو را که د دم،یبر یشب ا،ی من از تمام دن-

 ...دمیتو را که د دم،یچشم مستت، چه ها ند انیم

 ...دمیتو را همان شب، که دل سپردم، به جان خر غم

 .....دمیتو را که د  دم،یبه جان تو، من..به جان رس قسم

از    ی خوددار  گر ید گلوله  گلوله  که  بود  نداشت..اشک  معنا 

که داشت    یتوان  ی و خودش هم، با همه    ختیر  یچشمانم م

و مرطوب بود..مگر    دیلرز  یم  شی کرد، مردمک ها  یخرج م

  ش ی پلک ها  انیطور با احساس بخواند و عشق از م  نیشد ا  یم

آغوشش فرو روم؟    انیاالن م  ن یو من دلم نخواهد، هم  زدیبر

زوم نبود..کاش   مانیهمه چشم، رو  نی..کاش امیتنها بود  اشک

بود! به خدا که    دهیکرد..فهم  ی طور با غم نگاهم نم  نیبرزو ا

عشق در حال پس    ن یخواهرش، از احاصل کرده بود که    نیقی
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بود و حاال مرد    دهیبودنِ من را د  مای افتادن است..او روزگار با ن

  ی که تمام جانش را به نام من زده بود..مرد  دید   یرا م  ی گرید

اش را باور    یقیکه مُصرانه، تمام زورش را زد که من، عشق حق

دانستم   یکه نم  یراه، با من  نی کنم..کار او سخت تر بود در ا

  شود؟  یم ری تعب ی زی عشق به چه چ 

 [11.08.21 07:08] 

 ۳۵۱_پارت#

پر بغضَش، نه تنها من را، که اشک را مهمان چشمان   ی آوا

از    نای دانستند س  یهمه مانند من، م  ییهمه ساخته بود..گو

 ن ین پر حس، کلماتش را در اکند...چنا  یکدام شب صحبت م

ادا م م   یآهنگ  به من  و  هم   یکه هر کس  ست،ینگر  یکرد 

نم  ی جا بود،  چن  یمن  فوران  برابر  در  احساس    نیتوانست 

در    ی حت  ی ...روزگاراوردی در برابرش، فرود ن  می سر تعظ  ،یپاک

 ،یزانی و همه کس گر  ز یکه مردِ از همه چ   دمید  یخواب هم نم

ها دور تر از شهر    لومتریک  ،ییدر روستا  ،یشب مهتاب  کیدر  
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شد   یکه خودم، مدت ها م  یعاشقم شود..عاشق من   ارم،یو د

داد   یم  انبچه ها نش  ی ها  قیکه خودم را گم کرده بودم...تشو

قرار گرفته اند..در    نایخواندن س  ریاز اندازه، تحت تاث   شیکه ب

گ  نیب  نیا خودش،  مدل  همان  با  زم  تارشی ساسان    ن یرا 

 ...و لب زدگذاشت 

هم دختر   ،ی خدا ازت نگذره پسر...هم اشک ما رو در آورد-

 ....مردم

 ی بودند، که با وجود پلک ها  یواکنش   نیهمه منتظر چن  انگار

هم،   کی شل  سشان،یخ شام  از  رفت..قبل  هوا  به  ها  خنده 

سمت چپ   ی که گوشه    یبزرگ  یخودشان را با فوتبال دست

باغ بود، سرگرم کردند...ت بسته بودند و به قول   میساختمان 

  شان یگذاشته بودند وسط...کل کل ها  یخودشان، جام قهرمان

سرشان بود...از حرکاتشان، آدم   ی بود که کل باغ رو  ادیآنقدر ز

بخورد    ینم حرص  بچه    ایدانست  پسر  مثل  بخندد...درست 

م  ی ها رفتار  پنج ساله  و کرکردند..  ی چهار،  فوتبال    ی عشق 
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  دیافتاد...کال امروز را با  یاز مُد نم  شانیوقت برا  چیه   ش،یها

در حافظه   دیخوب به ذهنم بسپارم..صحنه به صحنه اش را با

  ی ب  ی و دلچسب بود...توجه ها  ن یریام ثبت کنم؛ آنقدر که ش

حت  ی ها  ی دلبر  غش،یدر اش،  مزه   ی برا  شیها  ی قلدر   یبا 

زن جِر  دست  شیها  یساسان،  فوتبال   ی موها  ،یدر 

باسَشیخ همه  و  گوشه    دی..همه  برا  یبماند،  روز    ی مغزم 

 ....مبادا

 [12.08.21 07:05] 

 ۳۵۲_پارت#

ساعت   میساعت به ن  مین  قیاندازه شلوغ بود..دق  یامروز ب  دفتر

که شهره چهار بار قهوه ام را عوض کرد    ی مشاوره دادم؛ جور

لپ تاپش را برداشته    نایو دست آخر هم نتوانستم بخورم...س

کالم هم از   کی  ی حت  د،یرس  یم   ش یبود و در سالن، به کارها

بود نزده  حرف  باهم  ممیصبح  احساس  ظهر،  دو    ی ...ساعت 

سخت بود به   یلیخ  یسرم رو به انفجار است..گاه  گریکردم، د
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حاض  یکس نکه  بپذ  ستیر  که   یکن  میتفه  رد،یاشتباهاتش 

 ی که به خاطر باز یراهش از اساس غلط است..مثل پسر جوان

پدر و   یکرد و موجب نگران  یم  ی با دوستانش شرط بند  م،یگ

که با او داشتم، هنوز   ی دو جلسه ا  یمادرش شده بود و حاال ط

حتما در موردش با استاد    دینتوانسته بودم متقاعدَش کنم..با

 ..کردم یورت ممش

 ...جون سویگ  یخسته نباش-

که در    نایرا از حصار دستانم جدا ساختم و به قامت س  سرم

مثل   دنشیکرد، چشم دوختم..د  یچهار چوب در نظاره ام م

 ...کرد یآتش عمل م ی آب رو

 ....ی ...خسته اگه؟ید میبر-

را چنگ زدم و از خدا خواسته کنارش هم قدم    فمیک  عیسر

..دستم از میرا روشن کرد و راه افتاد  نیماش  یمعطل   یشدم...ب
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به دردش    چ،یشد ه   یآمد..آرام تر که نم  ینم  ن ییسرم پا  ی رو

 ...شد یداشت اضافه هم م

  برات قرص بخرم؟  ی خوا یم-

 ....هم فشار دادم ی را محکم رو چشمانم

 ..شمی...استراحت کنم خوب مستینه الزم ن-

بگ   یم- اجازه  ازت  ا  ی..ولرمیخواستم  حالت خوب   نکهیمثل 

 ...اجازه انجامش بدم یپس مجبورم ب ست،ین

 ....دیخند  یداشت، م  طنتیرُخَش دادم که با ش  میرا به ن  سرم

ا- چرا  بابا،  م  ی طور  نیخوب  کار   ؟ یکن  ینگاه  که    ی هنوز 

 ....نکردم

 ...دمیپرس  تینشستم و با جد صاف

  ؟یچکار کن ی خوا یم نمیبگو بب ع،ی زود، تند، سر-
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گرفت..خدا  خنده اوج  صدا   ییاش  زنگ  تسک  شیکه    ن ی، 

 ...بود میدردها

کنم..هم    یم- شروع  دوباره  و  رفتنم  باشگاه  بشه  اگه  خوام 

م   ی شاگردها ورزش  خودم  هم  و  دارم  خودمو    ی مخصوص 

 ....کنم

نم  زهای شدم..چه چ  قی صورتش دق  ان یم  متعجبانه    ی که من 

 ...شد یم رم ی دانستم و تازه داشت، دستگ

  ؟ی بلد ی گر یمگه تو مرب-

 ..دستم گذاشت  ی را رو  دستش

 .....بوده ها نی عمر کارمون هم هیجون.. سویگ ی دار ار یاخت-

که به استاد   ینگران بودم..هم به خاطر خودش و قول  یول  من

 ....پدرش   ی ها تیداده بود و هم حساس

  خوره؟ ی به درست لطمه نم یمطمئن-

 ...اش گرفت و با طنز گفت نهیس ی راستش را جلو دست
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 ...تخت  التی..خدمیقول م-

 [12.08.21 07:05] 

 ۳۵۳_پارت#

 ..گفتم  دیهم با تاک باز

م  نیا  نا،یس  نیبب- تا  یترم  پروپوزالت هم  تا   د ییخوام  بشه، 

کن   یبتون دفاع  زودتر  هم  بایتو  کن  دی..تازه  واسه   یشروع 

  ؟ یرس یخوندن..واقعا م ی دکتر

 ...نگاهم کرد زی چشمک ر کی را تکان داد و با  سرش

 ...زمی ممکنه عز زی کنارم، همه چ یتو باش-

  اد یز  ه،یشدم و داخل رفتم، انگار از آن سردرد اول  ادهیپ  یوقت

اصال   وانهینبود..د  ی خبر که  کرد  عوض  را  موضوع  چطور 

درد شد،  روز  ی فراموشم  دو  فقط  گفت  چند  تا   ی دارم..هر 

به او    یکشد، ول  یطول م  فتد،یب  یعیرو به روال طب شیکارها

وز  امر   ایبر خواهد آمد...رو  یداشتم که از پَسَش به خوب  نانیاطم
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حال غذا درست    یآمد..گرسنه بودم ول  یناهار خانه نم  ی برا

  ی ضرب رو  کی را عوض کردم و    میکردنم، نداشتم ..لباس ها

  ی خنده ها و شوخ  ی که صدا  دمیاز خواب پر  یتخت افتادم..وقت 

 ...کوچکمان را پُر کرده بود تیکل سوئ لوفر،یو ن ا یرو ی ها

 د یاصال فکر من نباش  د؟یبلند بلند حرف بزن  نقدریا  دیمجبور-

  !....خوابما  نجا یکه ا

 ..و با ذوق گفت  دیبه شدت دستم را کش  ایرو

 ...خونه  یزن داداشت، چه کبکش خروس م نیبب ایب-

 ...دیگو  یچه م  دم یفهم  یو خمار خواب بودم و نم  جیگ  هنوز 

  زن داداشم؟-

م  لوفرین پوست  پرتاب   شیجلو  ی ها  وهیتمام  سمتش  به  را 

 ...کرد

 نو ی..مگه من هنوز زن داداشش شدم که اایخاک بر سرت رو-

  !؟یگ یم
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بود    ادیدو کلمه، آنقدر ز  نیهم ینیریام افتاد..ش  ی دو زار  تازه

که خوابم کامال بپرد..کنارش نشستم و دستم را پشت گردنش  

 ..انداختم

 ...زمیعز گهید  یقراره بش ی خوب به زود-

 ..جا داد انمانیسط ما و خودش را مو دیپر ایرو

ندار- م  ی خبر  ماه  آخر  داره  دنبال   میبر  دی..باادیپس..باباش 

 ...لباس

 [13.08.21 07:17] 

 ۳۵۴_پارت#

 ...نمَشیزده گردنم را کج کردم تا بب  ذوق

سالمت- به  راست یواقعا؟  داداشم   ی دار   ی راست  ی...پس  زن 

نیشیم باشم  خ  لو،ی...گفته  اخالق  یلیمن  بد   ی خواهر شوهر 

 ...هستما...حواست و جمع کن
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 ی ادی..ماچ آبدارَش، زدیرد شد و خودش را جلو کش  ای رو  ی رو  از

 ...در آمد میکرد که صدا سمیخ

 ...آب شدم   سیخ وونه،ید ی کن یچکار م-

 کهیت  هیتو    نیخواهر شوهرا، ع   ی فدات بشم من..کاش همه  -

 ...ماه بودن

 ...سمت در و در همون حالت گفت دیبلند شد و پر ایرو

 ...کنه  یداره خَرت م ،ی شنو یحواست باشه..از من م سویگ-

دنبالش کرد..در دلم   اطیبلند شد و تا ح  نیهم خشمگ  لوفرین

ن    یخوشبخت م  ن،یقیبه    لوفری چقدر ذوق داشتم..برزو کنار 

قبل،   ی هفته    یرا وقت  نیهم بودند..ا  ی انتخاب برا  نیشد..بهتر

داشتند، به من گفت..از ته   ی دی دو جلسه که با دکتر حم  یط

ها دور   خانواده  دیو خوشحال شدم..حاال فقط با دمیقلبم خند

شد...به خاطر خواب   یم  نیعقد، مع  خینشستند و تار  یهم م

  یچت م  نایبودم و با س  داریشب ب  ی ها  مهیبعد از ظهر تا ن 
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جنبه ام را    یبود و قلب ب   نیدلنش   ی ادیز  امشیپ  کی..میکرد

صفحه   ی داد..باال  یاز قبل بد خواب کرد..اصال امان نم  شتریب

 ....داد یم ننشا "کردن پیدر حال تا "مدام

است که    یدنج  ی تو، همان کافه    ی به قول شاعر، چشم ها-

 ...حرف ندارد شیقهوه ها

خودش بر    ی خاص که از عهده    طنتیش  کیبَندش با    پشت

 ...رده بودآمد، اضافه ک یم

  بکنم؟ دیحاال من که االن هوس قهوه دارم، چکار با-

ا  و بدون  ام،   نکهی من  شده  منظورش  متوجه  دهم  نشان 

 ....نوشتم

 ...برو تو آشپزخونه واسه خودت قهوه دم کن-

 ..نوشتم شیخنده فرستاد که برا کریاست  آنقدر

 ....ییبه تمام معنا ی  وانهید کیتو -

 ..جواب داد  ی فور
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 ....یمن ی کننده   وانهید ی سویهم گتو -

ب  دو   مت یهم غن  نی فرصت خواب نداشتم و هم  شتریساعت 

دفتر   به  را  خودم  نه  ساعت  نخورده،  و  خورده  بود..صبحانه 

رساندم..شهره اعالم کرد، استاد کالس دارند و چند پرونده را 

  ن ی گزارش ا  دیبا  یگذاشتند..کارم در آمده بود..وقت  زمی م  ی رو

را    یدقت  یب  نی نوشتم، کوچکتر  یاستاد م  ی برا   پرونده ها را

نم م   یقبول  را  تمرکزم  و  تمام حواس  و  گرفت..مثل    یکرد 

من،   یاشتباه  ی جمله    کیکه نوشتن    شیچند روز پ  نیهم

بگذارد و نگذارد،    ارمیرا در اخت  گری د  ی پرونده    کیباعث شد  

از دفتر خارج شوم..طفلک س که به خاطر   نایتا دوازده شب 

به   اجبارا ماند..حاال  او هم  قطور،    ی پرونده ها  ن یا  نیقیمن، 

است..هنوز تذکرش    شی چند روز پ  ی   مهیدنباله رو همان جر

 ی که نامزد  یبه من گفت، از زمان  تیرا به خاطر دارم که با جد

  ی را نم  ی زیچ  ن یکرده و او اصال چن  دایکردم، تمرکزم کاهش پ 



1372 

 

تر از    اد یز  یلیخ   ش،یها  ی ری..هر چند به نظرم سخت گردیپذ

 ....روز اول شده بود

 [13.08.21 07:17] 

 ۳۵۵_پارت#

  داخل؟ ادیامروزت اومده، بگم ب ی مراجعه  نی جان اول  سویگ-

 ...بفرستش شهره جان گهید ی   قهیلطفا ده دق-

به حال    ی فکر  دیدادم، تا ظهر منتظرم نباشد..با  امیپ  ایرو  به

امروز کالس داشت و بعد هم   نا یکردم..س  یپرونده ها م  نیا

بود..به    ری درگ رفتن  همد  نیقیباشگاه  نم   گریامروز    ی را 

توانم   یاست و اصال نم  یخال  شی نشده جا  یچی ..هنوز ه میدید

آنجا نشسته    وزفکر کنم هن  دیاش نگاه کنم..با  ی خال  یبه صندل

 .....گذرانَد یو با لبخند آرامَش، مرا از نظر م

*************** 
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از همان مرغ شکم   مانیو برا  م یبود  سیخاله فرنگ  شی پ  شام

 یجمع و شلوغ   ی حوصله    یلیمعروفَش پخته بود...خ  ی پر ها

م دلم  و  نداشتم  پا  یرا  برگردم  زودتر  ..اصال نییخواست 

 ن ییو فقط به دهانشان که باال و پا  دمیشن  یرا نم   شانیصدا

  ی مورد بدانم، در چه    نکهیبدون ا  یشد، زل زده بودم..گاه  یم

تکان   شانیحرف ها  دییتا  ی کنند،سَرم را به نشانه    یصحبت م

درونم نشوند...دست خودم نبود،   ی دادم تا متوجه آشفتگ  یم

دلواپس و  دلهره  از  فقط   یپر  گذشته  روز  سه  تمام  بودم..در 

دفتر تا    نیب  ی که آن هم فقط، فاصله    دمیرا د  نای س  شبید

ام را تحت فشار    ی خلدا  ی تمام اندام ها  ،یبیخانه بود..حال عج

نداشتم،   ی معده درد  چیه   ی سابقه    نکه یبا ا  یذاشت، حت   یم

م روز  که    یدو  ا  کیشد  م  نیسَره،  جان  به  را   یدرد 

  ییشده بود به گمانم...هر چند که غذا  ی..معده ام عصبدمیخر

حساب و  درست  اعتراضَش   ینم  یهم  داد  به  که  خوردم 

انگ بر  را  استاد  خشم  هم  باز  دستم    ختمی برسم...امروز  از  و 
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کل  نی شد..ا  یعصبان به  رفتن  از  روز  سه  تا  منعَم   کی نیبار 

 ی شده، اجازه    دایدر درونم پ   دایکه جد  یتیکفا  یکرد..حس ب

مدل و نبودَنش، جور    ک یسلب کرده..بودَنش    تمرکز را از من

  م ی برا  یقدر وابستگ  نیاندازَد...ا  یرا عقب م  میاز کارها   ی گرید

عقالن اصال  و  است  دهنده  هم  ی زی ..چستین  یآزار   شه یکه 

 ...میگو ی خودم به مراجعه کنندگانم م

 ...میزن یصدات م میدار نقدریا سو،یحواست کجاست گ-

 ..داد یبه شدت داشت تکانم م ایرو

  هان؟-

 ...دی او پرس ی بار به جا نی ا س یفرنگ  خاله

  ؟ی گرفته ا نقدریاومده، چرا ا شیپ یمشکل-

بغض کنترل شده، آرام  کیو با   دمیصورتم کش  ی را رو دستم

 ..لب زدم

 ....نه.....فقط خستم-
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 ی دانست ک  یگل کرده بود..هنوز نم  شی ها  ی خوشمزه باز  ایرو

 ....کند یو کجا شوخ

 ...خونش افتاده  ی نایدونم خاله، س یمن م-

 [14.08.21 07:08] 

 ۳۵۶_پارت#

اشکم   نکهینامش حالم را دگرگون کرد..پس قبل از ا  دنیشن

با    ی جار خواه  کیشود،  ترکشان   ی معذرت  مختصر 

ب و  ضعف  در   ،یتیخاص  یکردم..احساس  را  وجودم    تمام 

 ل یس   ی شدن اشک ها  ی برگرفت..در اتاق آمدن همانا و جار

 ی حت  دم،یشن  یرا م   شیهمان...دوست داشتم االن صدا  میَآسا

زد و   یکند..فقط حرف م  تمیاذ  شیها  یشوخ  ااگر قرار بود ب

آرام و قرار    زَش،ی اعجاب انگ  ی گذاشت، من با آن تن صدا  یم

آور است و من آن روز چقدر به او   ادی...گفت عشق اعترمیگ

 ی فقط م  دم،یکش  یداشتم درد م  دَنَشی ..حاال که از نددمیخند



1376 

 

ها چشم  هم  خودش،  باشد..هم  هم   ش،ی خواستم 

 ...ا از پشت در اتاق بلند شدیرو ی ....صداشیصدا

 یخواستم ناراحتت کنم..شوخ  یمنو ببخش...اصال نم  سویگ-

 ...کردم، حال و احوالت عوض بشه 

ا  از از گر  ی صدا  نکهیترس  را بشنود، جوابش را   هیگرفته  ام 

 ....ندادم

کنم،    ی..به خدا من درکت مرونیب  ایکنم ب  یخواهش م  سویگ-

 ...ی دار یفهمم االن چه حال یم

را پاک کردم..اصال به   میشدم و با پشت دست، اشک ها  بلند

که    یر االن داغونم و آن کسجهنم که همه بفهمند، من چقد

همه پنهان    نی...خسته شده بودم از استیباشد کنارم، ن  دیبا

کارانه...دستگ  ِیکار کش  ی   رهی محافظه  را  ..اعصاب  دمیدر 

نبا  ی خورد که  د  د یمن  کس  شدن  ناراحت   ی م  ی گریباعث 

 ...شد
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  سو؟یبا خودت گ ی چکار کرد-

 ...داشت میبه صورت سرخ و چشم ها اشاره

پس خودت و آزار    ستم،یمن اصال از تو ناراحت ن  ا،یرو  نیبب-

 ...خوام تنها باشم ی..مستینده..فقط حالم خوب ن

هم از    لوفرین  نکهیا  ی رفتم و برا  اطیبه او، به سمت ح  پشت

که اطرافش را    ی درخت  نیآخر  ریاتاقش، متوجه آمدنم نشود، ز

از نور کم رنگ    ر یاحاطه کرده بود، نشستم...به غ  گریدرختان د

راحت،    الیتوانستم با خ  ینبود و من م  ی گرید   ییماه، روشنا

کنم..سرم را به زانوانم   یخال  یبغض لعنت   نیخودم را از شر ا

گفت همان   نایدر افجه، که س   ی آن شب مهتاب  ادی چسباندم و  

  ن یتمام ا  یهق هقم را بلند کرد..باعث و بان  ده،ی وقت دلش لرز

 یب  ی خواستم ، تا دوباره مُشت ها  یحس و حال بدم را االن م

...از زور  ردیاش کنم، بلکه قلبم آرام بگ  نهیس  ی جانم را روانه  

ام را به بهانه   یگوش  نیسرم را بلند کردم و اسکر  ،ینفس تنگ

وسوسه   بش،یدلفر  ی اختم..خنده  عکسش، روشن س  دنید  ی 
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خواب    نیقیداد و به    یکرد..ساعت دو بامداد را نشان م  یام م

گفتم، خسته است،   ی...به او مدیفهم  یدلم زبان نم  یبود..ول

شد؛    یشد که نم  یاش نم  یحال  یتمام روز را سر پا بوده، ول

طور رها کرده   نیتاب را ا  یمن ب  ؟یآورد، پس من چ  یم  هانهب

 .....بود و خودش

 [14.08.21 07:08] 

 ۳۵۷_پارت#

نتوانستم در برابر لجاجت دلم مقاومت کنم و شماره اش    آخر 

 ....را گرفتم

 ....سویجانم گ-

جوابم را داد، اشکم مجدد    ده،ی هنوز به سه بوق نرس  نکهیا  از

 ...شد ر یسراز

 ....کردم دارتی ب دیببخش-

 ...دیپرس  دهی سکوت کرد و بعد ترس هیچند ثان ی اندازه  به
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  واست افتاده؟ یاتفاق ؟یکن  یم هیگر ی دار  یواسه چ-

کرد..صدا  ی صدا نوازش  را  روحم   ی صدا  نی...اشی نگرانَش 

بود   ی چه کار  نیا  ی...نصفه شبرمیشد آرام بگ  ی! کاش م یلعنت

 آخر؟ 

 ...خواستم..باهات حرف بزنم ی...مینه..فقط...م-

آسو  ی صدا خنفس  اش،  راحت    الیده  هم  را  من  قلب 

 دنی و به محض د  ده یکرد..قشنگ معلوم بود که از خواب پر

رو به  وجدان چسب  رجهیش  یگوش  ی اسمم،    ده یرفته...عذاب 

 ...دیبار یم  یلیو به هر دل میگلو خیبود ب

 ی منتظر بمون  گه یتا ربع ساعت د  یتون  ی..مزمیخوب عز   یلیخ-

  تا خودم و برسونم؟

 ....موقع نیا ستیالزم ن نایس-

هم به گوشم   نجای بلند شدن با عجله اش از تخت، تا ا  ی صدا

 ...خورد
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 ...شتم یپ  گهیآروم باش، تا ربع ساعت د سویگ-

نم  و کرد...باورم  ا  یقطع  از    نیشد  من  به خاطر  وقت شب، 

  ی ...آن هم با وجود خستگدیایتخت گرم و نرمَش دل بکند و ب 

م  ییها ا  یکه  در  چقدر  گر  نیدانستم  روز،    رَشیبانگیچند 

که از دست   یتاب و توان  یحرکتم بچه گانه بود، ول  دیبوده..شا

ن فاصله که به یشد...در ا  یاش نم  ی حال  زهایچ  ن یداده بودم، ا

داخل رفتم    نی پاورچ  نیپاورچ  د،ی ل طول کشسا   کی  ی اندازه  

ا بدون  مناسب  داریب  ایرو  نکهیو  شلوار  و  مانتو    ی شود، 

  امش یبعدش، پ  قهیچند دق   د،ی رس  اطیکه به ح  می..پادمیپوش

 ....آمد

 .....زم ی دم دَرم عز-

 [15.08.21 06:55] 

 ۳۵۸_پارت#
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به خاطر    نکهیرا باز کردم و هر چند با وجود ا  اطیشوق در ح  با

دلم   ی از خوشحال  یول  دمیکش  یبد خواب کردَنش، خجالت م 

 ..سوار شدم  یمعطل یخواست..ب  یزدن م غیج

 ....سالم-

 ر ی..دستش را نرم زدینشست و خودش را جلو کش  ی ور  کی

 ...باال آورد یچانه ام گذاشت و به آرام

باعث شده که گل    یچ  نم،یماهت...خوب بگو بب  ی سالم به رو-

  خانم من امشب بدخواب بشه؟

خوب بود و دلم   زی بودمَش همه چ  دهیکردم..حاال که د  سکوت

 یورزش  ی ساده    پیت  کیخواست...  ی فقط نگاه کردنش را م

ژل و تافت و شانه نشده، بودند..چشم    یب  شیزده بود و موها

ر  شیها و  بود  بوس  زیسرخ  بودند..دلم  را    دنشانیشده 

 ی خرج کند و از حربه    ی شتری ب  تیجد  نکهیا  ی خواست..برا

 ...ترشان هم کرد  ز یاستفاده کند، ر هجذب
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م  نیاوهوم..ا- هات  مدام   یچشم  ساعت  دو  حداقل  گن، 

  رفته بود؟  ادتی..مگه قولت و دنیبار

 ..هم سکوت کردم باز

  مه یه امشب..بعدا جرچت شد  نمیباشه تو فعال اقرار کن، بگو بب -

 ...گم یهات و بهت م هیگر ی 

افتاد..دوباره   نییکش آمد و با لبخند سرم پا  می بار لب ها  نیا

کوچک به چانه ام وادارم کرد، نگاهش کنم..چقدر    ی با فشار

 ....االن نگاه کردن و نگاه نکردَنش سخت بود

 ...اقرار کن عی..زود، تند، سرگهیبگو د-

گفتنش    میخوب، برا  یخودم حرف بکشد..ول  نی خواست ع  یم

 ...پشت سَرش چشم دوختم ی مشکل بود..به فضا

 ......من...فقطیچیه-

 ..ب گرفت و باالتر آوردرا با دو دستش قا  صورتم

 شده؟ ی..تو چشمام نگاه کن و بگو چگهینشد د-
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اش کرد،   یشد حال  یعمل انجام شده افتاده بودم..چطور م  در

م فقط  و  است  راه  به  رو  حالم  صدا  یاالن  را    ش یخواهم 

  ش یَ نجایفکر ا  د یگرفتم، با  یکه تماس م  یبشنوم..البته آن زمان

 ...کردم  یرا هم م

 .....دلم ..برات..تنگ شده بودیلیمن..خ-

خند  یچشم  ریز دل  ته  از  برا  دی و  دلم  من  مدل    نیا  ی و 

کش  دنشیخند عقب  و  کرد  رها  را  رفت..من  ..حاال  دیضعف 

  ده ی ..به مُرادش رسردی خنده ها را بگ  نیا  ی و جلو  دیایب  یکس

 ...بود ظاهرا 

 ....نایس یبدجنس  یلیخ-

 ...را تند تند تکان داد سرش

 ....دونم  یدونم...م یم-

 [15.08.21 06:55] 

 ۳۵۹_پارت#
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متما  دوباره سمتم  ا  لیبه  و  آغوش    نیشد  در  مرا  بار 

کردم، االن    یداد که احساس م   ی..آنقدر محکم فشارم مدیکش

بود که دلم   نیجالبش ا  یشکند..ول یکمرم م  ی تمام مهره ها

نم را  دور کمرش    یجدا شدنش  را  خواست..من هم دستانم 

 ...شد یم  یرفع دلتنگ  ریدل س کی دی دم، باحلقه کر

من بود،    ر یجانم..تقص  سو یگ  رم یقربون دلت م   ییخودم به تنها-

 ...د یببخش

اش، چقدر بود،   یدانم زمان واقع  یکه نم  قه،ی از چند دق  بعد

پ در  شگاهیدر  در  عطشناک  منِ  آسمانَش،  و  ماه  و    ی ایخدا 

 ی احساسم را م  ی شده بودم..او ترجمان واقع  رابیوجودش س

 یز ی دانست در لحظه چه چ  یشناخت..اصال من را از بَر بود..م

 ی ..چطور مکرد  ی م  ممیخواهانم..همان را صادقانه تقد  شتریرا ب

 ...ممکن بود ری جان ندهم؟غ  شیشد برا

  خواد؟ یم یچ گهی دلت د نمیخوب، حاال بگو بب-
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 از ین  شی کرد، به لمس پنجه ها  یبود که دستم را رها نم  خوب

 ...داشتم

  مییو تا صبح بدو ییجا هی میدوست دارم بر -

 ...نگاهم کرد متفکرانه

 ...برمت پارک یباشه م-

خ- تو  دارم  نه...دوست  که   ییجا  هیباشه..  ابونینه..پارک 

  عصر؟یول میدوستش داشته باشم..مثال بر

 ...نمیه مثال خنده اش را نبلبش را خاراند ک ی  گوشه

  متر و دو متره؟ هی عصر یآخه دختر خوب، مگه ول -

 ریز  می..فقط برمیشد..هر اندازه که تونست  ینداره..هر چ  بیع-

 ....مییدرخت هاش باهم بدو

آدم   ی و ادا  دیچانه اش کش  ریفکر، ز   ی را به نشانه    دستش

 ..را در آورد ی جد ی ها
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 ...هست یمشکل  هیفقط -

  ؟یچ-

 ...ی هات و پس بد  مهیامشب جر  دیبرمت..با  ی شرط م  هیبه  -

  ی زیباهوش چ  ی ناینگاهش کردم و اصال حواسم نبود، س  جیگ

 ....سر تکان داد، آن هم به مسخره   میکند..برا  ی را فراموش نم

 ....گهیهات و د هی گر ی  مهیجر-

برا  چشمانم ا  شی را  کردم..مگر  ا  نیمظلوم  تو  کارها،   ن یراه 

  داد؟ یمواقع جواب نم

 ...ناینکن س تمیاذ-

 ...داد یخان جواب نم نایس ی داد..برا یجواب نم متاسفانه

ا- من  واسه  هاتم  نداره..چشم  راه  نکن،   ی طور  نینوچ..اصال 

 ...محاله گول بخورم
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برگرداند و محلم    شهیرا به سمت ش  شیکردم، رو  ی کار  هر

س به  س  رونیب  نه ینذاشت..دست  جز  که  کرد  تماشا    ی اه یرا 

 ..نبود  دایپ  ی زیچ

بره تو    ینه هر ک  ا ی  عصر،یو ول  مه ی..جریانتخاب کن  یتون  یم-

 .....تختش بخوابه

 [16.08.21 06:56] 

 ۳۶۰_پارت#

لب    یرا از خنده تکان داد..ناراض  شی کالفه ام، شانه ها  پوف

 ....دم یبرچ

 ...باشه....بگو-

رس  به اش  حساب  دهیخواسته  و  م  یبود  نظر  به    ی خوشحال 

 ...و پر ذوق نگاهم کرد  د ی...دستانش را به هم مالدیرس
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که، امشب و    نهی شما ا  ی   هیگر  ی   مهیدختر خوب...جر  نیآفر-

با  ی خونه    ی ایم تا صبح  و  باهام   یبمون  دار یب  دیخودمون  و 

 ....یحرف بزن

  زد؟ یحرف م ی گریاو جور د ایخنگ شده بودم،  واقعا

  خودمون؟ ی خونه -

 ...ام زد و مرا از بهت خارج ساخت  ینیکوتاه به ب  ی ضربه    چند

که..مال هر دو    ستیمن ن  ی فقط خونه    گهی..اونجا دگهیآره د-

 ....تامونه

متوجه منظورش شده بودم..الحق که فقط از آب گل آلود،   تازه

بود   یفرصت  نیمدت تنها منتظر چن  نیگرفت...تو ا  یم  یماه

نها با  خودم  حاال  مه   طشیشرا  ،یدقت  یب  تیکه  کرده    ایرا 

بازو به  با ج  دم یکوب  شی بودم..با مشت چند ضربه   غ یج  غیو 

 ...گفتم

 ....ی فرصت طلب سوء استفاده گر هیتو -
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 ...زدم  یمن هم چنان ضربه م یخنده روده بُر شده بود..ول از

م  ی..اسوینکن گ- درد  ...نکن رهیگ  یبابا دختر دست خودت 

 ....کنم یکارو....من که اصال حس هم نم نیا

م  دینبا را  درد  چه دیفهم  یهم  باشگاه،  آن  در  نبود  ..معلوم 

الک  ی که سر خودشان نم  ییبالها ا  یآوردند!   نقدر،ینبود که 

  نمان ی طور ب  نی که ا  ی کرد...باشگاه لعنت  یم  میباشگاه باشگاه برا

 یاش نم  ی گر  یمرب  فیانداخته بود..حاال اگر به وظا  ییجدا

بودم و جوابم را به   دهی بار پرس  کیشد؟ البته    یپرداخت، نم

بودم...  ینیریش گ  ی متاهل  یزندگ   "گرفته  داره   سوی خرج 

 ....اش یمتاهل یخودش و زندگ ی ...آخ که من فدا"جون

رضا   باالخره با   تیآقا  چنان،  هم  آنجا  کرد..تا  حرکت  و  داد 

ناعادالنه به    ی معامله    نیزد و من که از ا  یخنده، چشمک م

 م یدی رس  یکردم..وقت  یآمدم، با اخم نگاهش م  ینظر بازنده م

ا برا  نکهیبا فکر  با لذت    رم،یگ  ی م  میشب، تصم  ی حاال بعدا 
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 ی ر ی دلپذ  وخنک    می..عجب نسدمیدور چرخ   کی شدم و    ادهیپ

 ....آمد یهم م

خسته هم    یاگه بگ  ی...حتییتا تهش بدو  دیبا  سو،یباور کن گ-

 ....رم یپذ  یشدم، ازت نم

تازه را   ی هوا  ریدل س  ک یرا به سمت آسمان گرفتم و    سرم

 ...دمیبلع

 ...رم یناپذ یمن خستگ  ،یمرب ی نترس آقا-

اش کامل ادا نشده بود که   "م ینیب  یحاال م  "ی جمله    هنوز

دو به  تار   دنیشروع  تعداد    کیکردم..در  به  فقط  هوا،  روشن 

ماش  کیانگشتان   م  نیدست  ول  یرد  هم    یشد،  ها  همان 

م  ی جور هم  ینگاهمان  انگار  تیمارستان    نیکردند،  از  االن 

 ....میمرخص شده بود

 ....یعَه چقدر تنبل  نا،یس گهیبدو د-
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م  یگاه م  یکه خسته  زانوانش  به  را  و دستش  تا   یشد  زد 

پایش م تازه کند..عمدا پشت  فرار م  ینفس  و دوباره    ی زدم 

 ....بدو نایکردم ..من بدو، س

 ....سوی...دعا کن دستم بهت نرسه گسایوا-

 [16.08.21 06:56] 

 ۳۶۱_پارت#

و هم زبل تر   دیدو  ی..هم تند تر مدیرس  یکه به من م  دستش

کرد، من    یآمد و وانمود م  یعمدا پشت سرم م  یاز من بود..ول

 نکه یبود..ا  شتر یآمدنش ب   ی طور  نیا  فی از او زرنگ ترم...اصال ک

م م  المیخ  دمَش،ید  یمدام پشت سرم،  راحت  کرد که   یرا 

مانده..از پشت مراقبم بود   میقول پشت و پناه بودنش، برا  ی رو

گرفت که پا    یدستم را م   د،یرس   یم  کمیهم که نزد  یو گاه

پا ا  فیبِدوَم...توص  شی به  از  بردن  بلد    نیلذت  را  ها  صحنه 

  ر یابر ها س  انیقلبم داشت م   یبود، ول   نیزم  ی رو   مینبودم..پاها
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د  ییجا  ک یکرد..از    یم بعد،  و    گریبه  دهم  ادامه  نتوانستم 

 ...ال برومبود از ح  کینزد

 ...مونده ی..هنوز تا تهش کل ینیبلند شو..محاله بذارم بش -

  دن یدر حال چرخ  ایکردم دن  ی زدم و حس م  ینفس م  نفس

 ...نشستم ابانی جدول کنار خ ی است..رو

فکر کنم ضعف    ست،یتونم..حالم خوب ن  ینم  گهید  نایجون س-

 ...کردم 

 ...را درهم کرد شی خدا! اخم ها ای

  !؟ ی شام نخورد شبینگو که د-

تکان داد و    ی شد..سرش را با دلخور   یداشت بسته م  چشمانم

 ...دستم را گرفت

کافه   هیتر  نییتو بده به من..پا   هی...پاشو تکسویاز دست تو گ-

 ....خرم برات یم ی زیچ  هیاست، االن 
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کافه    به همان  به  را کشان کشان،  من  نظر    ی زحمت  مورد 

  ی باز تالش م  ی افتاد، ول  یشانه اش م  ی سرم رو  یبرد...گاه

انداخته بود،   ینکنم..دست  تشیاذ  ادیکردم ز که پشت کمرم 

سقوط کنم..ساعت    نیزم  ی ذاشت رو  یبود که نم  ی آنقدر قو

زد..اول    یم  یاز شش گذشته بود به گمانم، که هوا به روشن 

رو به بهبود رود و سپس    نم،ییسفارش داد تا قند پا   ک یک  کی

شد...آرنجش   دهی چ  زیم  ی رو  شنهادشیبه پ  یلکام  ی صبحانه  

 یم  لمیچانه، اخم تحو  ریگذاشته بود و دست ز  زیم  ی را هم رو

 ...داد

ا- خدا  س  ی نجوریترو  نکن  نبود    شبی..دناینگام  خوب  حالم 

 ...اصال

  ی که نم  یرفته بود، در جلد همان آدم خشک و عصبان  بازهم

لب   ی جد  ی نگاهش کرد..آرام ول  ه یراحت، چند ثان  ال یشد با خ 

 ...زد

 ...و نگاه کن نیبرات دارم..حاال بش-
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بود..  ی وا شب  به  منظورش  ترس  کیحتما  آب    دمیلحظه  و 

 ...دهانم را قورت دادم

 ده،یکه حرف گوش نم  یبا آدم  ؟ی شد رنگ به رنگ شد  یچ-

  چکار کرد به نظرت؟ دیبا

 [17.08.21 06:58] 

 ۳۶۲_پارت#

خوش  حاال نم  یتا  در  دهانم،  از  را   ی نمآورد،  یامروز 

 ...نشست..دلخور بلند شدم و از او رو برگرداندم

 ...خوام برم خونه یمن م-

 ...دی هم بلند شد و دستم را کش او

بابا..حاال چرا قهر م  یلیخ- جرعت ندارم ازت    ؟یکن  یخوب 

  بشم، نه؟ یشاک

وارد    ییکرده و از در دلجو  ی رو ادهیز  دیرا ندادم..فهم  جوابش

 ...شد
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خودت و   ی قربونت برم..آخه من ارزشش و دارم که تو بخوا-

ن  فی ح   ؟یکن  تیاذ نخوردنت   گهید  ست؟یاون چشمات  غذا 

  وسط؟ نیگه ا یم یچ

 ..ام را مزه مزه کردم  وهیاز آب م یکم

نم- د  یالبد  اگهیتونستم  آدم دست    نی..مگه  ها،  موقع  جور 

  خودشه؟

  ش ی انگشت ها  انیدراز کرد و دستم را م  زیم  ی را از رو   دستش

 ...فشرد

عز- م زمیباشه  معذرت  ...خوش سویگ  یخوام..ول  ی..من 

 ...گذشتا

تبسم   لبانم خند  یبه  هم  خودش  و  شد  وا  ...ساعت دیآرام، 

 ...کرد  ادهیخانه پ ی هشت صبح بود که مرا جلو ی حدودا
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 تیاستاد نها  ی   مهیجر  نیخواب تا ظهر..از ا  ر ی راحت بگبرو  -

  مه یجر  ی دنبالت واسه اجرا  امی استفاده رو ببر، تا من غروب ب

 ....خودم ی 

 ...را در حدقه چرخاندم  چشمانم

خ- رو  یلیواقعا  همییپر  م  نی...من  راحت  یاالن  به   یتونم 

 ...بزنم رشیز

 ...یکن  یکارو نم نی..شما ارینه خ-

  ؟یکردم چاگه -

اش    نه یس  ی به غبغب انداخت و خودپسندانه دست به رو  ی باد

 ...دیکش

 ....هنوز  یرو نشناخت  نایپس آقا س -

 یباز هم با او کل کل م  نیقینشده بود، به    ریدانشگاهش د  اگر

کرد،   یرفت و لباس عوض م  یتا به خانه م   نجایاز ا  یکردم..ول
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شد که به نظرم نصف کالس را هم از دست    یم   یآنقدر طوالن

 ...داد یم

 ....حاال تا شب....فعال خداحافظ-

 [17.08.21 06:58] 

 ۳۶۳_پارت#

خانه اش    ریو در مس  نیکه من االن در ماش  دی چرب  یم  زورَش 

به نظر   ی عیطب  ت یوضع   ن یاسترس به گمانم در ا  یبودم..کم

ادیرس  یم تن  نکهی..خصوصا  باعث  ام،  آشفته  شدن   دهیذهن 

او    کیام در هم شده بود..  یعصب  ی تارها با  را  تا صبح  شب 

  ی شتریفرصت ب  دیها منتظرش نبودم..با  ی زود  نیبه ا  ،ییتنها

 ...داد یبه من م

  ؟ی ذار یشده که حاال مَحلم نم یچ-
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  ی اخم کرده بودم، ول   رانهیسوار شدن، گارد گ   ی همان لحظه    از

م رنگ  یحس  کم  لبخند  او  ها  ی رو   ،یکردم   ش ی لب 

 ...گفتم  ی دهم، با دلخور  ی رییدر ژستم تغ   نکهینشسته..بدون ا

زورگو   ی در مورد تو  شتریکنم، چرا ب  یدارم با خودم فکر م-

 ...زود بهت جواب دادم  یل یصبر نکردم..خ

کاب  ی صدا اش کل  هم   نیقهقهه  اگر من  که  لرزاند..البته  را 

 ...دم یخند  یطور م نیاو بودم، هم ی جا

جون منو   ؟ی زود به من جواب داد  یکن  یزود؟ واقعا تو فکر م-

رسوند لبم  گی به  بس  از  مدت  ها  جی...اون  حس  از  پر   ی و 

زود    یگ  یناراحت کننده بودم ، نصف عمرم کم شد..بعد تو م

 ...بود

چرخاند  میها  چشم کاسه  در  آمرا  استفهام  و  نگاهش    ز یم 

 ...کردم 

 ...یصبر کن ی خوب مجبور نبود-
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  ی مناسب تر  ی ناراحت بودم و نتوانستم جمله    یدستش کم  از

 ...دندیاز تعجب باال پر شی انتخاب کنم..ابروها

به   دنیآدم واسه رس  ؟یکن  یفکر م  ی طور  نی واقعا ا  سویگ-

 ....اگه جونش و از دست بده  یکنه، حت   یم  ی عشقش هر کار 

  ی بود و من را از گفته ام شرمسار کرد..راست م   ی جد  لحنش

 ی م  نکهیکه االن کنارش نشسته بودم و با ا  یگفت، مثل من

شا م  دیدانستم  مطابق  ول  شیپ  لمیامشب  باز    ینرود، 

 نم،یب  یکنم، م  ی بودم..خوب که فکر م  رفتهیرا پذ  شنهادشیپ

  ی به هر بهانه که باشد من دلم م   ش،ی و زور گفتن ها  مهیجر

  بم یو غر  بیخواهد فقط به حرفش گوش کنم..منکر حال عج

 ی نوع  میبرا  نایبا س  ی زی تجربه کردن هر چ  یول  ستم،ینبودم و ن 

 ....همراه با دلهره به همراه داشت یشگفت

 [18.08.21 07:04] 

 ۳۶۴_پارت#
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رس  یوقت مُدرنش  آپارتمان  غوغا  م،یدی به  دلم  که    ییدر  بود 

امشب    ی ادیخودم هم از درکش عاجز بودم...چشمانش ز  یحت

 ...نورباران بود

 ...ی خودت خوش اومد ی ...به خونه  زم ی عز دییبفرما-

 میبود..قدم ها  دهی خم  مهیرا از دو طرف باز کرده و تا ن  دستش

ترک    م،یپا  ریز  نیزم  دمیترس  یداشتم، انگار م  یرا آرام بر م

ها صحنه  پ  ی بردارد...تمام  تولدش،  جان   ش ی شب  چشمانم 

 ...دیام کوب نهیگرفت و قلبم پر تپش به س 

درصدم فکر    هی  ی که واسه تولدت اومدم، اصال حت  یاون شب-

 ...امی ب نجایکردم بازم ا ینم

به    ی ها   زیپر  تمام کرد  شروع  را  روشن   یکی  یکیبرق 

کاف  ی کردن..برا از چشمش  نور ساطع شده    ی من که همان 

 ...بود
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من    یول- تو،  ا  نیقیبر عکس  بازم  که   ه ی..ی ایم  نجایداشتم 

ول  یم  ییجورا تو،  با  سخته  کارم  توانا  ی دونستم  هام    ییرو 

 ....حساب باز کرده بودم

به جانبم، هر دو  نگاه ناگاه   مان یحق  انداخت..به  به خنده  را 

 ...سالن افتاد  وسط ی ناهار خور زیچشمم به م

 ......چقدر قشنگهنجارویمن! ا ی اوه خدا-

آراسته شده بود    ،ی کوچک قلب مانند  ی با شمع ها  زی م  تمام

که من    د یدرخش  یم  یشاس  ی عکس بزرگ رو   کیو وسط آن  

نامزد  عکس شب  شلوار   ی بودم..همان  و  کت  همان  با  امان، 

به ما چشمک    ی سرخ هلند  ی ..دور تا دورش هم، رز ها دیسف

 ....کرد یزدند..برگشتم و نگاهم با نگاهش تالق یم

از تو   یزبانیم  ی کنن که آماده    زی رو تم  نجایدو روزه دادم ا -

د گرفته    یحساب  ستم،ین  نجا یا  گهیبشه..چون  خاک  و  گرد 

 ...بود
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 ...درحال سوختن چشم دوختم ی به شمع ها جانی ه با

  ؟یچ  نایپس ا-

 ...د یگونه ام دست کش ی ترم آمد و با پشت دست رو کینزد

 ...روشنش کنه  اد،یب نییگفتم نگهبان پا م،یبرس  نکهیقبل ا-

صورتش، فشفشه    انیاز شوق نور باران شده بود و م  چشمانم

 ...دمیسرم را چرخاندم و دستش را بوس یکرد..کم یم ی باز

 ...نایس ی رینظ یتو ب-

 ...پا بند نبود ی شوق رو از

 ...زهیخانم خانما...امشب کال سوپرا ی دی ه کجاشو دتاز-

خانه را نشانم داد..چنان با   ی جا  ی و جا  دیدستم را کش  بعد

زد که من هم از شوق، کف دستانم   یحرف م  جانیشور و ه 

 ...به عرق نشسته بود
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ا- بشن..هر    ی   قهیبه سل  دیبا  لیوسا  نیتموم  خودت، عوض 

خواد فقط رو    ی همون بشه..دلم م  دیخانم خونه بگه، با  یچ

کرد  یمبل انتخاب  تو  تلونمیبنش  ،ی که  نگاه    یونیزی ..فقط  رو 

غذا   یی..تو ظرف هایکنم که تو مدلش و دوست داشته باش

 ظرو ن  قهیبه سل  یخوام همه چ  ی...مشونیدیبخورم که تو خر

 ...سویتو باشه گ

 [18.08.21 07:04] 

 ۳۶۵_پارت#

 ...کاناپه لم داد ی تازه کرد و رو نفس

..تو دمی لحظه رو کش  ن یچقدر انتظار ا  ،یدون  ی آخ تو که نم-

خوردم، فقط به   یاز نبودنت غصه م  ییکه تنها  ییتموم شبا

 ...امشب طاقت آوُردم دیام
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ز  به آهَش  را   ی ادینظرم  دلم  اعماق  تا  چون  بود؛  سوزنده 

داغ تر از قبل، به    یارش نشستم و من هم با عشقسوزاند..کن

 ...شدم  رهی او خ

  اد؟یخوشت نم ی گاری س ی از آدما ،یبهم گفت ادتهی-

به نشانه    سرم را به پشت   ی را  دانستن تکان دادم و آرنجم 

 ...مبل چسباندم

بکشم، فقط و   گاری پاکت س  هی   ی که عادت داشتم روز  یمن-

شدم    چارهیفقط به عشق خودت، با هزار زحمت ترک کردم..ب

حالم بد شد که مجبور شدم ، دو   نقدریا  یترک کردم..حت  یول

ب و  باال  مارستانیشب  اشکان  م  ی بگذرونم..کال  بود،   ی سرم 

 ..یازش بپرس  یتون

 ..انداختم و آرام لب زدم  ن ییرا پا سرم

 ...یفتیحال و روز ب  نیخواسته به ا یمتاسفم...دلم نم-

 ...را به سمت باال سوق داد میدو دستش، شانه ها با
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که من، واسه   یخوام بدون   یم  ،یگم که متاسف باش  ینم  نویا-

خ  ی  داشتنت،  واسه  تو،  با  کش  یلیبودن    دم یمشقت 

 ،ی شمی..حاال که پیکه فکرش و کن  یاز اون  شتریب  یلی..خسویگ

  یکلمه، بدون تو م  یواقع  ی من به معنا  ،ی قول بده تنهام نذار

 ...رمیم

 ...زد  یقلبش گذاشت...تند م ی را رو دستم

  ؟ی دیقول و بهم م نیتپه..ا یتو م ی فقط داره برا نیبب-

 یشده بود که صورتش را مات م   ز یچشمانم لبر  ی کاسه    آنقدر

کمتر  نی..ادمید برا  نیقول  من،  عاشقم   ی جنگجو  ی کار 

 ...شد یمحسوب م

م- ب   دمیقول  پات  به  پا  ابد،  عشقمون   امیتا  واسه  کنارت  و 

 ....بجنگم
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و گوشه   دیکش آمد..سر جلو کش  عیوس  ی به لبخند  شی ها  لب

مهمان   ی  مرا  و سپس  زد  بوسه  بار  هر  از  تر  محکم  را  لبم 

 ...آغوشش کرد

 ...دوستت دارم  یل یخ یلی..خسویدوستت دارم گ -

نرس  ایآ اعتراف من هم  تنها س  دهیوقت  نه  تمام    نایبود؟  که 

 ی اقرار کردنم، داشتند له له م  ی سلول به سلول تنم هم، برا

 ی گلو  انیم  ییزدند..دستم را دور گردنش انداختم و سرم جا 

 ...نبض دارَش پنهان شد

  ی تک تک نفس هام..به اندازه    ی منم دوستت دارم..به اندازه  -

 ...یکن یکه واسه من خرج م ییاتک تک نفس هات، همون

م  من انداخت  نگاه  ناباور،  و  کرد  جدا  خودش  از    ان یرا 

در    ی زی چ  نیچن  د،ی گنج  یاش هم نم  لهیصورتم..اصال در مخ

به رقص در    ی لحظه از دهانم بشنود..کل صورتش از شاد   نیا

  ی فکر  چیبار مهلت ه  نیاول، ا  ی آمده بودند..بر عکس دفعه  
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 ی نداد..خودش را به صورتم گره زد و عطشناک به روبه من  

ها برا  یهمراه  نی..ادیکش  مه یخ  م یلب  هم    ی کردن،  خودم 

بود...وقت قرمز    یدلچسب  گردنش،  و  رفت، کل صورت  عقب 

م نفس  نفس  و  بود  کم  یشده  دست  هم  من  از    یزد..حال 

و درشت    زی و ر  ن یریش  ی خودش نداشت..داشتم تمام حس ها

 ،یکیکردم..هر کدامش از آن    ی ه مزه ممز  یکی  یکیرا    ایدن

بود..شا تر  تر و خاص    نایس  نا،یس  نکهیا  ی برا  دیخوش طعم 

 یزد..کم  یو حرف ها م  د یچرخ  یم  طنتیبود...نگاهش با ش

م   شتریب ا  یادامه  به  م  یب  ،ی شرویپ  ن یداد  حال  از   ی شک 

  دا یخودش را پ  ،یشد؟ به آن  یکافر م  نقدریرفتم...مسلمان هم ا

مانند   که  گمانم،  به  بچه    کیکرد  ش  ی پسر  و    طان ی تخس 

مبل بلندم کرد و به سمت راه پله ها    ی و از رو  دیش دستم را ک

 ...کشاند

 ...ین ی رو بب  ییزایچ هی دیخاصه...با  یلیامشب خ-

 [19.08.21 09:46] 
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 ۳۶۶_پارت#

راهرو  با سمت  به  داشت،    ی طبقه    ی او  در  چهار  که  باال، 

و سرو  یکیرفتم... تا  یبهداشت  س یحمام  اتاق    گرید  ی و سه 

خواب بودند...تک تک آن ها را نشانم داد..هر کدام از اتاق ها  

در اتاق   یاش بود..وقت  یاصل  ی تخت و درآور از مشخصه    کی

د از  باز کرد،  را  ا  سیسرو  دنیخودش  نفره  دو  که   ی خواب 

رو  روبه  د  میدرست  نمقرار  شد..دلم  دگرگون  حالم   ی اشت، 

را دوختم و    میاش را خراب کنم، پس لب ها   ی خواست شاد

  ی من را از خودم بهتر م  نایس  ی جانم را فرو دادم..ول  یبغض ب

 ...شناخت که با درد زمزمه کرد

  ن یبه ا  ی دختر  چیاز تو، تا االن ه  ریغ  سو،یبه جان خودت گ-

دوستهام   نیتر  ی میصم   یول  یباور نکن   دیاتاق پا نذاشته...شا

و   نیاز خودم، تو اول   ریرو ندارن..غ  نجایورود به ا ی هم، اجازه 

 ...ادیم نجایکه به ا یهست  ی نفر نیآخر
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و     بر شدم  تر  مسلط  رو  یآرام  "دونم  یم"خودم    ش ی به 

ها را باز کرد و با همان حالت    ی واریاز کمد د  ی کی..درِ  دمیپاش

 ...گفت دهی رنج

تو خر  نایا- واسه  داشتم هر وقت مدمیرو   نجا یا  ی ای..دوست 

انتخاب کن و بپوش تا    ،ی خوا  ی ..هر کدوم و که میراحت باش

 ..من برگردم

شاد بودند، که سردرگم   ی لباس ها متنوع و با رنگ ها  آنقدر

نبود...دست  راحت    میو انتخاب برا  دمیکش  یدست م  نشانیب

آرنج   ی فقط تا رو شی ها نیکه آست یرنگ ییمویل  زیآخر شوم

داشت را انتخاب کردم..شلوار خودم   پوریو سرش گ  دیرس  یم

د مناسب  ن  دمی را  تعو  ی ازیو   نم،ی نداشتم..دلِ چرک  ضشیبه 

به جا مبل گوشه    ی لبه    ی باعث شد  از  برا  ی تخت   ی اتاق 

نه خودم  کنم..بر  استفاده  آن   بینشستن  تمام  تو،  که  زدم 

حرکات االنت جز    نیو ا  یدانست  یم  ،یبدان  دی را که با  ی زیچ

اش   یدل زبان نفهم حال  ن یمگر ا  ی..ولستین  ی ز ی چ  ی بچه باز
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...چند  شاول  ی گشت سر خانه    یبر م  هیشد؟! هر چند ثان  یم

عم  نفس  به کمک طلب  دمیکش  ق یبار  را    نا یس  ..بهدمیو خدا 

 ...دید یاعتمادم را در رفتارم م  دیاعتماد داشتم و او با

شربت به اتاق آمد و آن را    ین یس  کیبا    قه،ی از چند دق   بعد

دانم چرا و چطور از    یکه نم  یگذاشت..شال  ی عسل  زی م  ی رو

  د ی باز دور گردنم جا خوش کرده بود را، آرام کش  یتوجه  یسر ب

 ...کرد زانی آو یو آن را به جا رخت

 ...دهی رنگت پر  زمی خور عزب-

رو  اریاخت  یب نشست..آ  ی دستم  تغ  ایصورتم  حالتم   ریی واقعا 

  محسوس بود؟ نقدریا

 ...من واقعا باور نایس-

 ...دی لبانم کش  ی را آرام رو  دستش

 ..دم  یمن بهت حق م ،ی بد حیخواد توض ینم-

 [19.08.21 09:46] 
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ناخواسته ناراحتش ساخته بودم از خودم بَدم آمد..هر    نکه یا  از

 ی ول  د،ینوش  یزد و شربتش را م  یچند کوتاه به من لبخند م

بغض   بدانم  که  داشتم  او  از  شناخت  ها  قدر  آن  هم  من 

بلعد...کلمات را در ذهنم جفت و    یدردناکَش را با شربتش م

نا   یولداشته باشم    یحرف  نش،ی تسک  ی کردم تا برا  یجور م

خوردم..اگر االن در برابرش    یتر از هر بار، به بن بست م   دیام

  شه یدر مغزش ر  یاشتباه  االتیخ   نیقیگفتم، به    ی نم  ی زیچ

 ...بود جایسکوت دردآور ب ن یبهتر از ا یدواند..هر حرف یم

  نا؟یس-

گرم و پر محبتش را به من دوخت و جانانه پاسخم را    چشمان

 ...داد

 ....نا یل سجان د-

  ؟ یو سکوت کن ی بشون نجایقراره تا صبح منو ا-
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اتاق برد که    گریخدا خواسته بلندم کرد و مرا به کنار کمد د  از

قرار داشت..از من خواست   یدرست در موازات همان کمد قبل

چشمانم را ببندم و تا نگفته، باز نکنم..اطاعت کردم و هم زمان  

باز کردن چشم    ی با باز شدن در کمد، منتظر بودم تا اجازه  

 ...را هم صادر کند  میها

 ....حاال باز کن -

از   یفیخف  غیزده ج  رتی ح  دم،ید  یکه در برابرم م  ی زیچ   از

برخواست.. ام  دحنجره  ها  ی ها  واریکل  عکس  از  من    ی آن 

 ی و نقره ا  ییطال  ی ها  سمانیشده بود و اطرافش، با ر  دهیپوش

بودند..اول  نیتزئ جمع  نیشده  دسته  افجه،    یعکس  در  امان 

جا   نرا هم بزرگ کرده بود..آ  می گرفت  جیهمان که در دشت هو

از داخل کلبه، از    دم،یخند  یو م  دمیچ  یگل م  لوفریکه با ن

من! دانشگاه، کالس،   ی خدا  ،ی موقع مشاوره دادنم در بهدار

به   یمنته  ی ها  ابانیتمام خ  یانقالب، حت  ی ها  یکتاب فروش

  ی شد ...اصال باورم نم  یدم در خانه.....باورم نم  یحت  ک،ینیکل
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  ی رنگ   یکوچک رنگ  ی هاها، المپ    سمانیشد..دور تا دور آن ر

کمد را حالت   یداخل   ی کردنشان، فضابودند که حاال با روشن  

 ...بود ده ی بخش یخاص

 [20.08.21 07:44] 

 ۳۶۸_پارت#

  !دمیکه من اصال نفهم یعکسا رو گرفت نیا ی تو چطور-

  م یشلوارش فرو کرده بود و با لذت تماشا  بیرا در ج  دستانش

همه   نیباال داد و در برابر ا طنتیرا با ش شیکرد..شانه ها یم

 ...چشمک دلبرانه اکتفا کرد کیبهت من، فقط به زدن 

 ....خانم سوی گ گهید گهید-

 ...عکس ها چرخاندم  ی نگاهم را البه ال دوباره

 !ستیقصه ن ی همه    نیالبته ا-

از کشو برداشت و آن را به پشت   یبُرد و فلش کوچک  دست

قرار    ی و  یت تختش  مقابل  درست  که  زد،  اتاقش 
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  ه یو به تاج تخت تک  دیپر  ع،یحرکت سر  کیداشت...خودش با  

زده بودم که   جانیمن باز کرد..آنقدر ه   ی زد و دستش را برا

پذ  یب برگرد،  با رفتمی برو  و  چسباند  سفت  خودش  به  ..مرا 

عاشقانه    پ یکل  ک ی  م،یرو به رو  ر یروشن کرد..تصو  راکنترل آن  

تمام   ها  نیهم از  عکس  و  ها  شدت   گرمی د  ی عکس  بود..از 

نم  جانیه کرد..دلم  لرزش  به  شروع  اشکم    ی بدنم  خواست 

طور سَرم که ناخودآگاه    نیاتفاق افتاد..هم  نیا  ی شود ول  ر یسراز

 ....شانه اش نشست ی رو

مدت، من هر شب تا صبح    نی...تو تموم اسویخوب نگاه کن گ-

که    یاز اون وقت  یکردم..حت  یدختر سر م   نیا  لمیبا عکس و ف

اومدم،   نجایپدرم برگردم، باز هم اول ا  ی به خونه    دیبا  یگفت

تک تک لحظه    ی کردم و بعد اونجا رفتم..تو، تو  یبا تو عاشق

 شه،یم  محسوبجرم    نیو اگه ا  یو هست  ی بود  ی من جار  ی ها

 ...مجازات ها محکوم کن نیتر دی مجرم و به شدِ من
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نم  نکهیا  با م  ینگاهش  او هم در حال    ی کردم، حسم  گفت 

 ی را قلبم تاب نم  یاحساس  ی لحظه    نیکردن است..چن  هیگر

  نقدر ی کردم..کاش تمام جرم ها ا  یاز آن فرار م  دیآورد، پس با

رو   بایز و  کردم  بلند  را  بود..سرم  خالصانه  را   ی و  اش  گونه 

 ...دمیبوس

 ...یدرست کن ی عکس هامونو دونفر دیبه بعد با  نیاز ا-

شد..حاال   فونیزنگ آ   دنیهم زمان با شن  ش،یبلند باال  چشم

شام    نکهیکاشت و با گفتن ا  می موها  ی رو  ی نوبت او بود..بوسه ا

  ی دست و پا م   زشیپرارا آوردند، ترکم کرد...هنوز در شوک سو

د  نیزدم..ا کش  ی برا  گریاتاق  نداشت..سر  دن،ینفس   عیجا 

م  ونیزیتلو که  او  به  و  کردم  خاموش    د،یچ  یمرا    ز یرا 

 ....وستمیپ

  ی رو دوست نداشتم..از وقت  روزهیپخت فوقت دست  چیمن ه-

جا غذا گرفتم..خدا کنه تو هم   نیهم مستقل شدم، فقط از هم

 ..ادیخوشت ب
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بحث،    خشنود شدن  عوض  صندل   یکیاز  ب  یاز  را   رون یها 

نشستم..با  دمیکش ا  شتر یب  دیو  م  نیاز  معاشرت  باهم   ی ها 

 .....دوست داشتم من هم او را از حفظ کنممیکرد

  ه؟یمورد عالقه ات چ ی غذا-

 ...و مثل بچه ها ذوق کرد دیبه شکم نداشته اش کش  یدست

 ...نم یعاشق فسنجون و ته چ-

مرد   ن،یحرکتش خنده ام گرفت..حاال خوب بود که همچ  از

 ...شد یهم محسوب نم  ی پُرخور

  سو؟یگ یدرست کن ی بلد-

 [20.08.21 07:44] 

 ۳۶۹_پارت#

 ...را از دستش گرفتم و پر غرور جواب دادم میغذا بشقاب

 ...ی هر دوتاش و به صورت حرفه ا ؟یپس چ-
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 ...دی به هم مال  ی را با شاد  دستانش

 .......پس، فردا ظهر ناهار با خودتههیعال-

 ...برگ کاهو از ساالد جدا کردم و به سمتش پرتاب نمودم  کی

سه فردات  ..اون وقت تو واامیخواستم ب  یواقعا که...امشبم نم-

  !؟ی زیر یبرنامه م

که انگار داشت    دیخند  ی جوررا کج و کوله کرد و  شیها  چشم

هم    ی طور  نیهم  "گفت  یم ظهر  فردا  آوردمت،  امشب  که 

 ...."رمیگ یناهارم رو ازت م 

م  هیثان  چنان تند  تند  زمان   یها  متوجه  اصال  که  گذشتند 

نشاند و دستانم را   شیانویکه مرا پشت پ  ینبودم..خصوصا وقت

دانستم از فشار دستانش    یداد...نم  یها فشار م  هیکالو  ی رو

ببرم،   موس  ایلذت  نت  جر  یقیاز  به  بود..چه   انیکه  افتاده 

دستگ  ییزهایچ او  از  امشب  باز   کینشد..دهانم    رمیکه  بار، 

آموزشگاه    کیرا در    یدر گذشته مدت  دم،یفهم  یمانده بود وقت
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و    یم  سیتدر  انویپ  یقیموس وقت  کیکرده  با   یبارم،  گفت 

ا کافه  همان  در  شن  ی ساسان  را  اعترافاتش  بودم،    ده یکه 

هم که قبال    شیاش در باشگاه تجر  ی گر  یشراکت دارد! از مرب

خودش محسوب    ی برا  ی تمام  زی کرده بود...همه چ  ی پرده بردار

 .....بودم دهیمن تازه فهمشد و یم

 [8/21/2021 6:38 AM] 

 ۳۷۰_پارت#

م   ی برا  یتمام   ز یچ   همه محسوب  تازه    یخودش  من  و  شد 

 ...بودم دهیفهم

  بدونم؟ دیهست که من با ی زی چ گهیواقعا د-

با مشت، چند ضربه    ی زیر   ی خنده    تک نه چندان   ی زد و 

 ...دیآرام، به قلبش کوب

 ....رهیم یواست م وونته،یمرد، عاشقته، د  نیا نکهیآره...ا-
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  ی پایش بلند شوم که اجازه نداد و با قلدر  ی داشتم از رو  یسع

کردم   یرا گرفته بود و من تالش م  مینِگهَم داشت..دست ها

 ..نداشت ینشستن عاقبت خوب نجایخودم را نجات دهم...ا

 ....میرو هم که زد انویپ  نا،یکن سولم -

ها  عالرغم گوش  ی حرف  شادمان  یدر  تمام  ی اش،  او  با   ی ام 

ا به    یوجود، هر چقدر سع  نینداشت..با  را  داشتم که خودم 

ها بود و دوباره   ز یچ   نیچپ بزنم، زبل تر از ا  ی عل  ی کوچه  

آخرم، حصار دستانش را شل کرد    ی کرد..با تقال  یتکرارشان م

 ...ک زدو مظلومانه پل

نگهت دارم..پاشو برو    دار یب  نیاز ا  شتر ی ب  ادیواقعا دلم نم  گهید-

و حرف   یباش  یبه بعد دختر خوب  نیقول بده از ا  یبخواب، ول

 ..بمونه  ادتیکردنت خط قرمز منه،  هی..گری گوش بد

که به نظاره ام نشسته بود، حرصم   روزش،ی نگاه مطمئن و پ از

 ی زده بود که انگار م  هیتک  یبه صندل  ی ور  کی  ی گرفت..جور
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کنارَش   یافتد! خسته بودم ول  یداند، قرار است بعدَش چه اتفاق 

در   خواب  کیو  برا  دنیجا  و   یکم  میهم،  بود..شرم  مشکل 

ترک  جانیه هم  رو  بیبا  و  بودند  ها  ی شده  نشسته  یگونه  م 

م  طانیش  ی هاچشم    نیبودند..ا هم  دق  یمقابلم   قا یگفت، 

 ...خواهد یکه دلش م یبه آن قسمت دهیرس

 دم یدر مغزم، از جا پر  یناگهان  ی جرقه    کیحرکت و با    کی  در

  ش یها  دنیدو  ی باال رساندم..صدا  یو با دو، خودم را به طبقه  

شکار    نکهیکردم و درست قبل از ا  یرا پشت سرم احساس م

 ...بزرگ و مردانه اش شوم، در را قفل کردم  ی دست ها

هاست؟    ی جور  ن یاز دستم؟ ا  یکن   یمعرفت فرار م  یب  سو؟یگ-

 ....نمی باز کن در و بب 

سوخت..خم شدم و دستم    یام م  نهیزدم و س   ینفس م  نفس

 ...رساندم میرا به زانوها

 ...بخواب گهید ی جا هیبرو  نجا،یا ی همه اتاق دار نیا-
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در ضربه    نییبه پا  ش،یها  ییخورد و با نوک دمپا  یم  حرص 

دعوت   دنیزد..چقدر حرکاتش من را به غش غش خند  یم

 ...کرد یم

  نه؟ یکن  یباز نم سویگ-

 [8/22/2021 6:49 AM] 

 ۳۷۱_پارت#

  نکه یا  الی..به خامدیاز او ن  گرید  ییصدا  چیچند لحظه ، ه  ی برا

سمت   یراض به  شادمان  برداشته،  لجاجت  از  دست  و  شده 

 ی حس بهتر   لم،یآن عکس ها و ف  دنیتختش رفتم..بعد از د

بالش ها   ی..حتدم یکرد..راحت دراز کش   یم  انیدر وجودم غل 

بو از  سراز  ی هم،  مدهوش   ریبودند..غ  ریعطرش  و  مست  از 

نم  ی کار   چیه  شدن، بر  دستم    ی نیریش  ی ..خلسه  آمد  یاز 

ده صدا  قهیدق  بود...هنوز  با   که  بود  شدن   ی نشده  شکسته 

فر  ی زیچ ب   ادیو  مانندش،  ترس  یآخ  و  و   دهی فکر  بلند شدم 
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ب را  از پشت، م  رونیخودم  بازوانَش،    انیانداختم...قفل شدن 

 ...کرد  یبود که به مغزم خطور هم نم ی زی تنها چ

  ؟ی ...گولم زددم یترس وونهید-

 ...شد میچفت گوش ها شیو لب ها  دیخند

و بشکونم، بلکه دلت به رحم   زمی عز  ی مجبور شدم مجسمه  -

  لحظه بودم؟ ن یچقدر منتظر ا یدون یمعرفت م ی..بادیب

شد..صدا  چشمانم بسته  مغمومَش،   ی ناخودآگاه  و  رگه  دو 

بغلم کرد و    ی داشت...همان طور  یداشت دلم را به لرزش وا م

گذاشت..د  ی رو ناگهان  یمقاومت  گریتخت  چرا   ینکردم..اصال 

چه بود؟ خودش    ی از برا  ر ییهمه تغ نیشده بود؟ ا  ی طور  نیا

  ورت ص  ی ..فاصله  دیکنارم دراز کش   ،یهم به چشم بر هم زدن

به هم  جنباندم،  یکم و کوتاه بود که لب م  ی به حد   مان،یها

 یداشت و حس م   ی ..نفس ها در هم تالقمیکرد  یبرخورد م

کردم تمام وجودم را خودش و عطرش در بر گرفته اند...فقط 
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کردم،    یکار را م  نیکرد..من هم متقابال هم  یصامت نگاهم م 

و درد   رتحس  یکه با نوع  ینیسراسر غمگ  ی چشم ها  نیا  یول

د بود،  دوخته  من چشم  حت  دنشیبه  و  آور  آور    یدرد  زجر 

آن ها  یبود..به  ه  ش یپلک  دانه  با  اشک  و  خوردند   ی ا تکان 

کرد..باز هم دوباره و دوباره پلک    ی اریدرشت، ته ریشش را آب

  ر یی ..حالم تغختیر  یباران بود که م  ش،یزد و از مردمک ها

گر هم  من  و  رو   ه یکرد  و  آوردم  باال  را  گرفت..دستم   ی ام 

ثاندمیصورتش کش به  و  بست  دو   ده،ینکش   هی..چشم  هم  باز 

ها  اهش،یس  ی گو دست  و  صورت  مهمان  را    میاشک 

  ز یحاال که همه چ   یول  م،یبود  دهی رس  نجا یساختند..سخت تا ا

کرد؟   یبه خودش و من ظلم م  ی طور  نیتمام شده بود، چرا ا

 یرا فراموش کرده بود و نفسم بند آمد..وقت  شی قلبم تپش ها

ها سخت  شی لب  به  در    یرا  را  حواسم  تمام  گشود،  هم  از 

آمده اش را   رونیاز گلو ب  ی ت آهسته  تا صو  ختم یچشمانم ر

 ...بشنوم
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 ی الیخ  گهید  رم،ی االنم بم  نی...همسوی گ  دمیبه آرزوم رس  گهید-

 ....ستین

 [8/22/2021 6:49 AM] 

 ۳۷۲_پارت#

****** 

 ....دکتر باهات کار دارن ی جان، آقا  سویگ-

نگاه    کیشهره تکان دادم و با    ی برا  میتفه  ی به نشانه    ی سر

خواست عملکردم    یاز اتاق خارج شدم..حتما م  نا،ی گذرا به س

اش، مالحظه   یدر خواست   ی پرونده ها  ی سه روز، رو  نیرا در ا

کند..پوشه بغل، درِ اتاقش را نواختم و با اذن ورودش داخل  

و   دی مشامم رس هبود که ب  ی زیچ   ن یمعطر قهوه اول  ی شدم...بو

...در حال درست کردن قهوه دم یمن با لذت آن را نفس کش

  ز ی م  ی سمتم برگردد، خواست پوشه ها را رو  نکهیبود و بدون ا

م نشان  که  طور  عصبان  یبگذارم..آن  از دستم  هنوز  و    یداد 

 ...نمود یدلخور م
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هش  ی   مهیجر  ن یا  دوارمیام- روزه،  باشه    ارتیسه  کرده 

 ....سویگ

 ..افتاد  نییپا سرم

 ....واقعا متاسفم استادمن -

 ی جا  میدست عالمت به نشستن داد و خودش هم روبه رو  با

اراده    یرا گم کردم و ب  م یدست و پا  نش،یگرفت..از نگاه سنگ

وجه،    چیچند بار دستانم را باز و بسته نمودم...گردنم را که به ه

 ...توانستم صاف کنم ینم

تمرکز الزم    گهیشاگرد سخت کوشت، د  ،ینیسخته بب  یلیخ-

 ،یسه روز از من ناراحت شده باش  نیا  دیکار نداره..شا  ی و برا

 ....زنگ خطر واست الزمه نیبود که ا نیبرداشت من ا یول

را در هم چالندم و از نگاه کردن، باز هم طفره   میها  انگشت

 ...رفتم...خودش ادامه داد 
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 ،یاصل  ی دایاز کاند  یکیتو به عنوان    ی من رو  یدونست  یم-

 ن یعملکردت در ا  یکنم؟ ول  یحساب م  نجایواسه اداره کردن ا

  ی دم ول  یبهت حق م  ی کرده...تا حدود  دمینا ام  یمدت، کم

که به   ی زیبه اون چ  دیطلبه..ما با  ینم  ی شغل ما سهل انگار

  م یباش  هخودمون بهش اعتقاد داشت  م،یکن  یذهن مردم وارد م

 ....میکن ادهیپ مونیزندگ ی و تو

را در آورده بود و با دو انگشت شَست و سبابه اش،   نکشیع

از چهره   ی حد و حصر  یب  یداد..خستگ  یچشمانش را مالش م

 ...دیبار یاش م

دونم از روز    یبگم..فقط م  دیبا  یدونم چ  یاستاد من واقعا نم-

  د یکامل بود  ی الگو  کی  ی شما واسم نمونه    دمتون،یکه د  یاول

سع هم  یو  برا  شهیکردم  شما،  روش  استفاده   ی از  کارم 

به بعد حواسم و جمع تر    نیاز ا  دمی..قول مدی کنم..منو ببخش

 ...کنم
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بو  فنجان جلو  ی خوش  را  داشت   میقهوه  گذاشت..عادت 

ا  شهیهم و  کند  درست  نم  فهیوظ  نیخودش  شهره  به    ی را 

کم انگار  شا  یسپرد..حاال  داشت،  لب  بر  ا  دمیلبخند   ن یمن 

 ...کردم  یفکر م ی طور

م  تیعذرخواه - از    یول   رم،ی پذ  یو  بشه  تکرار  دوباره  اگه 

 ....گردم  یبر م ممیتصم

 [8/23/2021 7:02 AM] 

 ۳۷۳_پارت#

بود،   دهیطور از من رنج  نیا  نکهینگاهش کردم..از ا  ی دینا ام  با

 ...کرد یآزرده خاطرم م 

..ازت  یپر رنگ من  ی ها  نهیاز گز  یکیهمون طور که گفتم، تو  -

شروع   یجا کارت و به طور رسم نیخوام بعد از دفاع، هم  یم

از    نیقیهم هست، که به    یآزمون سازمان روانشناس  هی..یکن

 ......فقطستین ی مهم زیو چ ی ا یعهده اش بر م 
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..انگشت اشاره اش  دیاش را گرفت و خودش را جلو کش  هیتک

 ...صورتم تکان داد ی را جلو

 ....ده به کارتفقط خوب خوب حواست و جمع کن و دل ب -

  ی شده بودم و هم برا   دهیبخش  نکهیا  ی بودم..هم برا  خوشحال 

هم  نکهیا داشتم،  دوست  وقت  هر  م   نیتا  کنارش   ی جا 

  ان یجر  ی آهنگ تند بندر  کیبا    ،یماندم...انگار در دلم عروس

 ...داشت

استاد..خ - و   التونیچشم  ممنونم  اعتمادتون  باشه..از  راحت 

 ...دیبش مونیذارم پش ینم گهید

 ..تند کردم که زودتر از اتاق خارج شوم پا

 ....یراست-

 ...عقب برگشتم و با شوق به دهانش چشم دوختم به

رو دعوت کرده،   نایصرف شام، تو و س  ی آخر هفته همسرم برا-

  ره؟یکه نم ادتی...تونیبه خاطر نامزد
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تشکر به اتاق  یکه حاال تا بناگوش باز بود، بعد از کل یدهان با

کردم...او هم به    فیتعر  نایس  ی را برا  انیخودمان رفتم و جر

و   نیری آغوش ش  ک یمانند من پر ذوق، به سمتم آمد و مرا به  

 ...دلچسب دعوت نمود

حتما    سویگ- من،  ب  هیجان  دکتر  تو   شهیم  ر ینظ  یخانم 

 ....کارش

جور موقع ها معلوم   نیزل زدم..ا  شی روشن چشم ها  اهیس  به

 ....چلچراغ بودنَش ایاست  شتر یاش ب یاه یکرد، س ینم

 ....افته یاتفاق م  نیمطمئنم واسه تو هم، هم-

شب   ی ها مهیو بعد تا ن میخورد رونی شام را ب  شنهادش،یپ به

کرد و   یم  میرا ترس  نده یپر شور آ  نقدر یا  نکهی ...از امیقدم زد

داشت، قند   ی ز یبرنامه ر  یهر پالنَش کل  ی به قول خودش برا

واژه   یشد...هر چند گفتن بعض یو نبات بود که در دلم آب م

تر باشد    ی عاد  م یبرابعد از آن شب کنار هم ماندن    دیبا  شیها
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 نکه یاز ا  یشد...ول  یشرم مهمان صورتم م  ی باز تا حدود  یول

 ....دمیبال یگرانه پشتم بود، به او م تیحما

 [8/23/2021 7:02 AM] 

 ۳۷۴_پارت#

س  میروزها کنار  مثابه    نای در  م  ی رو  دنیخواب  ی به    ی ابرها 

  یی با الال  می...و شب هاریقدر نرم و آرام و دلپذ  نیگذشت؛ هم

 ی نشست، سپر  یعاشقانه اش که اغلب تا صبح به نجوا م  ی ها

  یشدت کار و درس، مجال باهم بودنمان نم  یشد...گاه  یم

و   ساندر  یهر طور شده هر شب خودش را به من م  یاد، ولد

تا به قول    میرفت  ی را باهم راه م  یساعت  مین  ی شده بود، حت

را از همان    میتصم  نیدوباره کار دستم ندهد...ا  یخودش دلتنگ

 ی شب که زنگش زده بودم، گرفته بود...در روز، هم دانشگاه م

کل و  کتابخانه  هم  سر کی نیرفت،  که  هم،  رفتنش  ...باشگاه 

به زور باز بودند   نش چشما  ،یاز شدت خستگ  یبود..گاه   شیجا

  ن یدر ع   یخورد..ول  یبه جانم م  ی اشان مثل کارد  یو سرخ
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خودم به زور    نکهی..مگر ابُرد.  ینم   ادیحال قول و قرارش را از  

 ....کردم یخانه اش م یو اجبار راه

  ی که آقا   شدیم  ی برزو بود...چند روز  ی به وقت خواستگار  زمان،

به خانه بازگشته بود و قول و قرار مراسم گذاشته شده   ی ریام

به    گریساعت د  کی بود...من هم منتظر مامان و بابا بودم که تا  

م شدت   دندیرس   یتهران  بود..به  رفته  دنبالشان  برزو  و 

رسند،   یکه م  یشب   ن یخواست اول  یدلتنگشان بودم و دلم م

برزو    ی خانه  ...از عصر به  رمیاشان را به عهده بگ  یزبانیخودم م

شد، اجاره    یم  ی و جمع و جور، که مدت  ینقل  ی آمدم..آپارتمان

آنجا بود..از  کرده  ها   ییاش  عالقه  مورد  از  پلو،  مرصع    ی که 

 نای ..از سدمیشام تدارک د  ی آمد، برا  ی مامان و بابا به حساب م

هم خواستم بعد از باشگاه خودش را برساند..او هم که از خدا 

کرد..خاله  قبول  همگ  س یفرنگ  خواسته  داشت،    ی اصرار 

بعد از مراسم موکول   ی که آن را به وقت بهتر  میمهمانش شو
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زنگ    ی که صدا  دیرس  یآماده به نظر م  بایشام تقر  زیکردم...م

 ...دی چی در سکوت خانه پ فونیآ

 [8/24/2021 7:02 AM] 

 ۳۷۵_پارت#

 فونیزنگ آ  ی که صدا  دیرس  یآماده به نظر م  بایشام تقر  زیم

از    ناینبود..س  یبه برداشتن گوش  ازی..ندیچی در سکوت خانه پ

باز کردن را    ی آمد..دکمه    یادا و اصول م  میهمان دم در، برا

شربت آماده   وانی ل   کی  شیبرا  د،ی ایفشردم و تا از آسانسور باال ب

 ...کردم 

 ....یسالم آقا خسته نباش-

شده را سمتم گرفت و تا کمر مقابلم خم   دهی گل خر  شاخه

 ...شد

 ....سالم به تنها عشق خودم-
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شد..همان طور که گل را از   یبه حال  یخنده اش دلم حال  از

م ل   یدستش  لبانَش   ی محتو  وانیگرفتم،  به  را  شربت 

 ...تر است نیریچسباندم..گفته بود با دست من ش

اومدا....ک   گرم ی ..جشیآخ- اون روز  شهیم  یحال  بب  من    نم ی و 

 ....روزه ینه ف ،یکه تو هر شب در و برام باز کن 

مدل لم دادن و طرز حرف زدنش، خنده ام را در هوا آزاد   از

کردم و به سمت آشپزخانه رفتم..فرصتَش بود، دلم ماساژ دادن  

خواست    ینگران بودم، دلم م  ی خواست ول  یرا م   شی شانه ها

  ی و برا  ی برزو هم ماکارون  ی کم و کسر نباشد..برا  ی زی امشب چ

خواست امشب   یآماده کرده بودم..اصال دلم م  نیته چ  نایس

کنم..عز  ی برا خرج  عشق  تکشان،  ها  نیزتریتک   ی آدم 

 ....میزندگ

 ....زمیکنم عز یمن باز م-



1434 

 

بق  نایس  ی صدا  با شدم  رس  هیمتوجه  شعف    کی...با  دند ی هم 

اول، مادر را    ی خاص، به استقبالشان شتافتم و در همان وهله  

 ...دیخند یدر بغلم جا دادم..بابا بعد برزو وارد شد و با شوخ

 ...دختر بابا یپس من چ-

ها  دنشید  از به   ر یاشکم سراز  ی گلوله  را  ها  آن  شدند..برزو 

  شان یکرد و داشت خانه را برا ت یهدا ،یراحت ی سمت مبل ها

ا  یکرد...م  ی م  حیاول کار تشر  ن یدر هم  ی روزها  نیدانستم 

و حاال محقق    دندیکش   یشد که به انتظار م  یبرزو را مدت ها م

که تمام   اد،د  یشده بود...داماد شدن برزو چنان طعم عسل م 

 ....دانستم یشد، م یها فراموشمان م یناخوش

  داره؟ مهیکت جرحواست هست که، هر قطره اش-

لبخند    طنت یبود و با ش  ستاده ی ا  نا یبه پشت سرم که س  عیسر

  ف یزد، برگشتم..بابا و مامان تمام حواسشان به برزو و تعر  یم
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ول  شیها صدا  یبود..من  تن  از  گوشم،  م   شیهنوز   یزنگ 

 ...میهم باش  ی تا در راستا ستادمیعقب تر ا یزد..کم

  نه؟ شهینم،یسو استفاده نکن تیبار از موقع هیتو اگه -

را    شیطرف و آن طرف تکان داد و دست ها  ن یرا به ا  سرش

 ...پشت کمر قالب کرد 

نم- اشهینوچ  م  ی جور   نی..خانممه    ی دار  یخواد..حرف  یدلم 

  مگه؟

را    شیاالن نقشه ها  نیبود..از هم  هودهیزدن که با او ب  حرف

 ...خوانده بودم

تر  نیتو حرص درآرتر   یدونست  یم- لجباز  بد جنس    نیو  و 

  ؟ینیزم  ی مرد رو نیتر

ج  دستانش در  ز  بی را  به  سر  و  کرد  فرو    ر یشلوارش 

هم  تی..قابلدیخند داشتم،  را  هم   نی آن  با  ژست   نیاالن 

 ..کنم  زانیاز سر و کولش، خودم را آو بانه،یفر
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 ....زمیمنم دوستت دارم عز-

فقط   ت،ی در اوج عصبان  یرفتار و کلماتم حت  ی که ترجمه    واقعا

 یکردم، م  یخودش بود..جمله جمله که قطار م  ی بر عهده  

  ی ختم م  ادشیفقط به دوست داشتن ز  یهمگ  تیدانست نها

اش    مهیبودم، که قصد نداشته باشد جر  یم  دواریام  دیشود..با

 تاصحبت کردن    ریدل س  کیرا امشب صاف کند..امشب دلم،  

م  مادر  با  م  ی برا  دیخواست..با  یصبح  نقشه  برزو    ی مراسم 

 ..اش یرنگ  یآن هم از نوع رنگ م،یدیکش

 [8/24/2021 7:02 AM] 

 ۳۷۶_پارت#

**** 

تر  هوا بهشت  رس  نیبه  خودش    ی  مهیبود..ن  ده یوقت 

ن  بهشتیارد و  برزو  عقد  وقت  برالوفریبه   شان ی...قلبم 

لبخندشان، تا   ی شکوفه    دنیکرد و از د  یآرزو م  ی سعادتمند

پرواز م  از مراسم خواستگار  یآسمان  و صحبت   ی کردم..بعد 
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 عی سر  یلیبا برزو داشت؛ خ  ی ر یام   ی آقا  ،یکه خصوص  ییها

آزما  دیخر و  کارها  شیها  خاطر  شد..به  انجام  دفتر    ی خون 

  نا یس  ی اگر اصرار ها  یکنم..حت  شانیهمراه  دینتوانستم در خر 

خودم را هم از قلم    شبید  دیخودم هم نبود، شا  دی بر خر  یمبن

گرد که رنگ    ی   قهیبلند با    یلباس ماکس   کی انداختم؛    یم

با    د،یدرخش  یاز دور م   ییسبز خوش رنگش، با آن نوار طال

م  ییها  نیستآ آرنج کلوش  از  قول س  یکه  انگار   نا،یشد..به 

پاشنه    ییکفش طال  کیمن دوخته شده بود، با    ی برا  قیدق

 ..هر دو رنگ را داشت  بیکه ترک یشالبلند و 

خودمان هم انتخاب   ی را برا  لوفرین  شگاه یهمان آرا  ا یو رو  من

کردن هر لحظه    ریی کنارَش هم بودم و از تغ  ،ی طور  نی..ا  میکرد

اول،    ی   هیبردم...برزو دل تو دلش نبود و از ثان  یاش لذت م

بسته بود..قرار اول محضر بود که فقط   امیمن را به زنگ و پ

 یکوچک  یو بعد مهمان  دش  یدرجه اول را شامل م  ی خانواده ها

را با    اط یشد..تمام ح   ی خودشان برگزار م  ی که در همان خانه  
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گروه نوازنده  کی المپ، پر کرده بودند و  ی ها  سه یو ر یصندل

و و اشکان و ساسان، برادرانه برز  نایساز عصر مستقر شده بود.

ا برنامه   یکردند و م  یچند وقت، همراه  نیرا در  شد گفت 

گروه تدارکات   کی خودشان بود..  ی عهده    برامروز، کال    ی زیر

خوب بلد است...برزو که در    یل یکه مشخص بود، کارش را خ 

خصوصا    نیا و    ی هفته    کیمدت،  درست  حواس  گذشته، 

اشان   یشخص  ی ها   دیدنبال خر  لوفرینداشت و تنها با ن  یحساب

پا  یبودند..گاه و  م  شیچنان دست  گم  باعث   یرا  که  کرد، 

م امان  ن  شیب  نکهیا  وصاشد..خص  ی خنده  از  اندازه    لوفر یاز 

م نم  ی حساب  آمد،    یبرد...دوست محترم من هم که، بدش 

ب  نیا  یکم ترس  چاره یبرادر  از  و  بچزاند،  را    ش ی ها  دنیام 

سکوت   که گاها، در  یرنگ نگاهشان به هم، عشق  یبخندد...ول

متعدد قند و شکر بود که    ی کردند، کارخانه ها  یصرف هم م

 ...شد یم سی در جانم تاس 

 [8/25/2021 6:57 AM] 
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 ۳۷۷_پارت#

 ....نمتونیب  یمن برم محسن اومده دنبالم...تو خونه م  سویگ-

بود و به خودش    ستادهیکه ا  دمیرا د  لوفریرفت و من تازه ن  ایرو

آ در  ستینگر  یم  نهیدر  و  انداختم  کمرش  پشت  را  ...دستم 

 ...گوشش پچ زدم 

  احوال زن داداش خوشکل؟-

 ...نگاهم کرد  یو دلواپس ینگران با

  اد؟یبه نظرت خوب شدم؟ برزو خوشش م-

بدون جلب توجه کردن خند  یآرام  به آرامدمیو  به    ی..فشار 

 ...جمع من شود نه،یآ ی دادم که حواسش به جا شیپهلو

قدر  - ماون  خونه    ادیخوشش  ببرتت  شب  احتماال   ی که 

 ...خودش

 ...محکم جواب داد یشگونیمن را با ن ی آهسته  فشار
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..من دارم  سویگ   یاز دست رفت ایگمشو بابا..تو هم که مثل رو-

 ...تو چرت و پرت بباف به هم رم،یم  یاز استرس م

ام زنگ    یخنده ام گرفت و همان موقع گوش  شتریحرصش ب  از

 ...زد

 ....بفرما حالل زادست-

س  برزو رس  نایو  در  متوجه شدن،   دهیدم  به محض  و  بودند 

 ....ولو شد یصندل  ی قشنگ خودش را باخت و رو

داداشم دل تو    نم،یدختر؟ پاشو برو بب  یکن  یم  ی نجوریچرا ا-

 ...ستی دلش ن

کنم االنه که قندم   ی...حس مسویتونم گ  یبه جان خودت نم-

 ....فتهیب

پر  یکم و    رون یب  یشکالت   فم یبود..از ک  ده یهم رنگش  آوردم 

 ک ی خراب نشود..برزو هم  ششیآرام در دهانش گذاشتم تا آرا
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م تماس  نم  ی سره  و  ا  یگرفت  با  را    ط،ی شرا  نیشد  جوابش 

 ....بدهم

بهش بگم    هیبه خدا..االن کاف  وونتهیبرزو د  لو؟ین  ی نگران  ی از چ-

ا ف  ایدن  ه،یطور   نیحالت  کن  فهمم   یکنه..م  یم  کونیرو 

کن   یشه ..پس سع  یواستون تکرار نم  گهیامشب د  یحالتو..ول

 ....یهاشو با لذت بگذرون   هیتموم ثان

حال و احوالش را   نکه یا  ی آرام تر شده بود..برا  ینظر کم  به

را مقابلش گرفتم    دهم و ذهنش را منحرف سازم، دستم  رییتغ

 ..و با خنده گفتم 

دستمو نشون داداشم    ی کبود  یاالنم زودتر پاشو برو، تا جا-

 ....االن منصرفش کردما نیهم ی دیدفعه د هیندادم..

آن  حالش ن  رییتغ  ی به  همان  شد  دوباره  و   لوفریکرد 

 ....ی شگیهم
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کنه،    ی..امشب بخواد اوقات تلخسویمن کُشتمت گ  ،یبگ  یعنی-

 ....برنامه دارم باهاش ی..کلنمیب یمن فقط از چشم تو م

..نه دی به تاجَش کش  یدست  گری هم از جا بلند شد و بار د  بعد

نگران ا  هیاول  یبه آن  به  نه  ر  ن یو  پ  ی زیبرنامه    ن ییتع  شیاز 

 .....شده

 [8/25/2021 6:57 AM] 

 ۳۷۸_پارت#

از آرا  یاز خداحافظ  بعد  ی را رو  میمانتوشگر،یو تشکر کردن 

  ر ی با تاخ  ی...البته من کممیزد  رونیلباسم انداختم و با نیلو ب

ثبت    یصحنه ها را به خوب  نیا  لمبرداریف  ی آمدم ، تا آقا  رونیب

  نشان یاز ماش   گریدر را پشت سرم بستم د  یو ضبط کند..وقت

 دن یکنم...د  دایرا پ   نای تا س  منبود..نگاهم را به اطراف داد  ی خبر

 ...از لطف نبود  یاو هم امشب خال

  ....؟سویگ-



1443 

 

که   دمشینامم، سرم را به سمت چپ چرخاندم و د  دنیشن  با

پشت سرش    واریپایش را به د  کیکند..  یبا لبخند نگاهم م

  بشیدر ج   یشگ یداده بود و دستانش را طبق روال هم  هیتک

ا  با  ببار شست د   نی تفاوت که ا  نیچپانده بود،   رون یست ها 

بودند...شا اندازه    شیب  یتنگ   لشیدل  دیافتاده    رش شلوا  ی از 

 ..بود

 ...ی اگه معطل شد  د یسالم..ببخش-

زم  پایش خ  ن یرا  طور  همان  و  سمتم   ره یخ  رهی گذاشت  به 

بکشم که ناغافل    میها  هیعطرش را به ر  ی آمد..چشم بستم تا بو

 ...دی گونه ام را بوس

 ...االن نهیب یم یکی وونه،ید ی کن یچکار م-

  ی کرد و دستم را به نرم  بمیرا نص  شی دلربا  ی همان خنده ها  از

جناب کت    ی ..سوار شدن همانا و در دل قربان صدقه  دیکش

 ...شلوار پوش رفتن، همانا
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 [9/1/2021 7:13 PM] 

 ۳۷۹_پارت#

نگذشته بود، همان گونه   نیاز حرکت ماش  ی ا  قهیچند دق  هنوز

جلو م  شیکه  جعبه    د،ییپا  یرا  داشبورد،  از  و  شد   ی خم 

کاغذ  ب  ی دستمال  جلو  دیکش  رونی را  را  آن  نگه   ی و  من 

 ...داشت

 .....پاکش کن-

گفت، به شدت   یم  ش یتُن صدا  ی نگاهش به جلو بود ول  هنوز 

 ....است ی جد

  رو پاک کنم؟ یچ-

 ...نداد امان

 ....تویانار ی لبا-
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را با   شی افتاد...لُپ ها  نییخنده ام گرفت و سرم پا  اریاخت  یب

  ی داد..هنوز هم داشت نشان م رون ی حرص باد کرد و پر صدا ب

 ....است ی داد که جد

  دارم باهات؟ یشوخ یکن یتو؟ فکر م ی خند یم یواسه چ-

اش نکند   یموقعم، عصبان  یب  ی کردم خنده   یم  یسع  داشتم

 ...شد ینم یول

 ....داداشمه هاعقد -

 ....عقد داداشت باشه-

 ...زدم  ی را به دلخور خودم

 ...شگاهیخوام برم آرا یم یدونست یتو که م-

 ....زند، نجوا کرد   یکه با خودش حرف م یلب انگار کس ریز

 ....ی شیقشنگ م نقدریدونستم ا ی! نمیلعنت-

 ...چشمانم تکان داد شی بعد دوباره جعبه را پ و
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 ..ادینم  یسالن جز برزو کس تو یدون یتو که م-

 ...پر رنگ تر شد   یکم شیصدا

 یکس  ،یچ  یش  یرد م  ی دار  اطی که از ح  یموقع  ؟یمحضر چ-

نداره...گفته   ی راد یگفته ، خود برزو ا  یتو رو؟ بعدم ک  نهیب  ینم

فقط   مراسمَم،  از  بعد  بهت،  م  هیباشم  ساده    ی ری بغل 

...اون  سویگ  میتا دو ساعت و بوسه بارون ندار  یباهاش..بچسب

  گفتم بهت؟ یهفته چ

 [9/1/2021 7:13 PM] 

 ۳۸۰_پارت#

حسود،   نقدر یآورد..مرد هم ا  یکه داشت شورَش را در م  ییخدا

به خاطر    ی نوبر بود...آن هفته برزو دفتر آمد و چون چند روز

به آغوشش   یاز سر دلتنگ  م،یبود  ده یرا ند  گری همد  ی گرفتار

توانست من را به خودش چالند و رفع   یرفتم و او هم تا م

ن   یدلتنگ رفت  لوفریکرد...دنبال  راهم، هر چهار    میهم  و شام 
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باز    ش یمگر سگرمه ها  ی...ول  میبود  رون یب  ییتا تا آخر شب 

 ی شد؟! دست آخر هم، من را با زور به خانه بُرد و به بهانه  

صب  مه،یجر  یواه بازوهاتا  حصار  از  نذاشت  جدا    شی ح 

خودش گرفت    ی من را تا خود صبح، در سلطه    ی شوم..جور

را تکرار   زیچ کی طکه تا دوروز بدن درد داشتم ..مدام هم فق

بغل خواست  یم فقط    ،یخواست  دنیفقط خودم..بوس  ،یکرد، 

 ....داد یم  دیخودم ..حاال هم که اُرد جد

ا  ی حسود   یلیخ- مجد..و  خوب  نیجناب  عادت   ی اصال 

 ....ستین

بُرد و حس کرد، ناراحت شدم که از در    شیموها  انیم  دست

 ...وارد شد یمهربان

تموم تنم   یگ ی جناب مجد..که هر وقت م گهی اوال که، نگو د-

و    یم م  اد یلرزه  ها  موقع  باشه   یاون  حسودم  افتم..دوما، 

برادرت باشه و ..حاال چه    شمینم   کتیشر  یقبول...من با کس
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واسه خودم هست و بس..هم   تی...همه چی ا  گهیچه هر کس د

 ....و هم لمس کردنش دنشید

م  داشت ام  برگرداندم که متوجه    میگرفت..رو  یباز خنده  را 

ا  یم  ییالینشود، وگرنه واو  نه یبه س  ی طور  نیشد..آخر چرا 

 .....حسود جان د؟یکوب یاش م

  ی خواست  یخودمون هر رنگ  یبعدم قربونت برم، موقع عروس -

کنه   یجرعت نم  یمنه و کس  ی بزن..اون موقع دستت دور بازو 

 ...نگات کنه

ه  گفته غ  چ یبود  تحر  رتشی وقت  به    رتی غ  ینکنم..ول  کیرا 

دادن   ش  کی خرج  مدام    نیری مرد،  داشتم  دوست  بود..منم 

 ی نقطه ضعفَش که حاال به وضوح م  نیهم  ی دست بذارم رو 

 ...ندارد یکس شوخ چیدانستم، در موردش با ه

  نا؟یس-
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گم الک تو هم   یکه نم  نی..هم  میرس  یعجله کن ...االن م-

 .....، برو خداروشکر کن یپاک کن

 [9/1/2021 7:13 PM] 

 ۳۸۱_پارت#

 ن ییرا پا  نیبان ماش  هیو سا  دمی کش  رونیبرگ دستمال ب  کی

سرخ و پر رنگ بود..خودم هم از اول    ی ادیدادم..حق داشت، ز

ول  یراض گرفتم،  قرار  انجام شده  در عمل  و  دوست    ینبودم 

  ت ی به خرج دادنش، نها  رتیداشتم سر به سرش بگذارم و از غ

 ی کالباسلذت را ببرم...مهم نبود! سهم من، همان رژ کمرنگ  

اتفاقا هم و خشنود   یضقرار داشت...را   فم یدر ک  شهیبود، که 

 ....لب زد یسُر داد و با سرتق میلب ها  ی نگاهش را رو

 .....ایخوب بود ،ی زد یهم نم نویا-

از آن    ن،یماش  ستادن یحواله اش دادم و بعد از ا  ی غره ا  چشم

 د یبود و با  ییبایدوم ساختمان ز  ی شدم..محضر طبقه    اده یپ
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باال م پله ها  از  با  میرفت  یابتدا  را گرفت و  و    اطیاحت..دستم 

 ...گوشم گفت ریآرام، ز

  بغلت کنم؟ ی خوا یم-

نگاهش کردم که خنده اش را خورد و با اشاره به کفش    ی جور

 ...پاشنه بلندم، مظلومانه لب زد ی ها

 ...یفتیترسم ب یگم، م یم نا یواسه خاطر ا-

  ی نای اگر من س  یعنیگفت!    یها م  نیجان خودم، به خاطر ا  آره

  ی بگذارم ..ول ابانیسر به کوه و ب دیبا روزها را نشناسم که نیا

  ی را دوست داشتم..خصوصا وقت  ش یحال ناز کردن برا  نیدر ع 

 ....هنوز از دستش دلخور و ناراحتم دیفهم یم

 ی و پا برهنه تا باال برم،  نم  ارم ی کفش ها رو در ب  نیمن شده ا-

 ....یکارو کن نیذارم تو ا

  ی پهلو بودن جمله ام، سر گردانَش کرد...از مدل نگاهش م  دو

است    ی دلسوز  ش ی قصدم برا  ده،یتوانستم حدس بزنم که نفهم
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  م یاول کامل نرفته بودم که بازو  ی پله    ی فرار کردن از او...رو  ای

 ....را گرفت 

  ؟یستین یاز من راض سو؟یگ-

پ  آن م  لهیترس  ها  انی کرده  دوست    زانشیآو  ی مردمک  را 

دار شده اش را که محال بود، بخواهم    حه ینداشتم..غرور جر

کرد به خاطر پاک کردن آن رژ قرمز ناراحت   ی...گمان منمیبب

اش؟    یروز زندگ  نیبغل نگرفتن برادرم در خاص تر  ایشدم و  

  س نف   یرا دوست نداشتم ول  شی حاال درست که لحن زور گو

غد بودنش را هم   ...حسادت ودمیپسند   یرا م  تَشیکار، حساس

م  ها  مدت  سا  یکه  کنار   رفته یپذ  شیها  صهی خص  ریشد، 

نبود و حت  هم    شیکردن ها  ی حسود  یبودم...دست خودش 

رو  نیریش را  ر  ی بود...دستم  ا  ششیته   ن یگذاشتم...عاشق 

 .....احساس خرج کردنم بود  یمدل

  ا؟یدن نیمگه از تو هم بهتر ، وجود داره تو ا-
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قبل از    ی شکفت و چشمانش برق زد که فور  شی لب ها  ی جور

بکشد، دو    کیبار  ی راه پله ها کارمان به جاها  نیوسط ا  نکهیا

هزار بار   م،یباال رفتم..پشت سرم با شوق آمد و تا برس  یکیتا  

 ...د یو بلند کش  قی عم  ی نفس ها

 ....دونم یم ،ی د یآخر من و سکته م-

 [9/6/2021 3:33 PM] 

 ۳۸۲_پارت#

همگ  با چرخ   یورودمان  ما  حد دندیبه سمت  تا  نظرم    ی ..به 

جامیداشت  ر یتاخ افتاد..در  داماد  و  عروس  به    گاه ی..نگاهم 

 ی زدند..م  یبا هم حرف م  رهیخ  رهیمخصوص نشسته بودند و خ

..به دیتاالپ تلوپ قلبشان را شن   ی شد از همان فاصله هم صدا

رفت  سمتشان  به  ممیاتفاق  عرق  آنقدر  با   و  خت یر  ی..برزو 

  نا ی کرد که اعتراض س  یاش را پاک م  یشانیپ   ی دستمال، رو

 ....بلند شد
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با- شد..حاال  تموم  ها  دستمال  رفتنت،    دیبابا  جعبه   هیقبل 

 ...ی و بعد بر ی جاش بذار

  ف یبودم..اصال ک  داریخر  شیها  ینگران  ی برزو را با همه    حال

  ی حت  دمَش؛ید  یم  ی طور در قامت داماد  نیا  ی کردم وقت  یم

 یر ی ام  ی همه استرس را به جان بخرد....آقا  نیاگر مجبور بود ا 

به   نیاز ا  دیدانست با  یرا کرده بود و م  لوفرین  د یتاک  یحساب

هم   ی تیکم مسئول  البتهبعد حواس جمع تر از قبل، رفتار کند...

 ...نبود

 ...خان نایرسه س یحاال نوبت خودت هم م-

ا  نایس از  بلند    ن یخوشحال  به آسمان  را  برزو، دستش  حرف 

 ....کرد ز ی کرد و چشم ر

بشنوه..ب- دهنت  از  ..خدا  ا  هی  ،ی شد  کاریانشاءاهلل   ن ی کم 

 .....کن حتی خواهرت و نص
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را    ی گریسمت د  الیخ  یکردم، بلکه از رو برود که ب  نگاهش

مراسم، به جز در   انیدستم را گرفت  و تا پا  ینظاره کرد ول

  ی تمام م  تیمحرم  نیها نکرد...تا مدت اموارد اندک آن را ر

ماه و خورده   کی  نیدر ا  یول  م یداشت   ی ادیشد، که فرصت ز

بودم، که هنوز دل پدر و مادرش با   دهیرس  جهینت  نیبه ا  ی ا

بابا و مامان هم،   ی با وجود دعوت حضور  یمن صاف نشده..حت

به آن ها سر زده بودند، حاضر نشدند در مراسم برزو    روز یکه د

کرد و من هم    یدادن سر  باز م حیاز توض نایشرکت کنند...س

 ....نخواستم اوقاتش را تلخ کنم

تور  لوفرین لباس  آن  قشنگ،    دی سف  ی با  تاج  آن  و  سرتاسر 

توانستم عبور دلهره   ی..مدیدرخش  یدرست مثل فرشته ها م

بب از چشمانش  اشاره    یول  نمیرا    ی بر خودش مسلط بود..با 

چشم، مادرش را نشانم داد که جوشش اشک در چشمانش  

رفتم و در آغوشش    سی ..به سمت خاله فرنگدیکش  یشعله م

خانه اشان عروس    ی دانه    کی  ی کینبود،    ی زی چ   م..کدمیکش
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مادر و دختر سراغ داشتم،    نی که از ا  یشده بود و با وابستگ

جدا  یم حاال  از  م  شانیبرا  یی دانستم  نظر  به   یسخت 

ش  نیرسد..چن نم   نایقیرا    ی نیری وصال  هم  خواب   یبه 

بابا هم دست کمدمید و  تا   ی..مامان  و  نداشتند  از حال من 

 ...خواندند یدعا م شانیبرالب   ریز ان،یپا

 .....بزرگتر ها.....بله ی همه  ی با اجازه -

 [9/6/2021 3:33 PM] 

 ۳۸۳_پارت#

 ی خطبه نشده بودم و حاال صدا  دنی من اصال متوجه شن  ی خدا

داد...مراسم حلقه   یعاشقانه م  ن یدست و سوت، نشان از آغاز ا

  ن یانجام شد و حاال ا  عیکردن کام، سر  نیریدست کردن و ش

لذت  دن،یانتظار کش  ی دیمد  ی برزو بود که بعد مدت ها  ی با 

را عروسش  برادیبوس  وافر،  کش   شانی..دلم  به    نایس  با...دیپر 

 ...را بغل کردند گریو آن دو، مردانه همد میسمتشان رفت 
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 مرد  ی ساالر یلیبرزو داداش مبارکت باشه...خ-

پچ  و پچ  هم،  گوش  در  پق  یسپس  و  خنده    ریز  یکردند 

در   یکه سع  یرا خواهرانه فشردم و با بغض   لوفریزدند..من هم ن

 ...کنترل کردنش داشتم، زمزمه کردم

 .....مراقب داداش منم باشتهیآرزوم خوشبخت -

تالش    م ی.هر دو داشت.شهیاز هم  شتریب  یظی! با ناز غلدیخند

جمع شده در چشممان، فرو نچکد..الاقل    ی قطره    میکرد  یم

آرا  کی  نیهم با  شی ذره  را  م  دیچشمم  حفظ  انتها   ی تا 

 طان ی ش  یگوشم آورد و آرام ول  کی سرش را نزد  لوفریکردم..ن

 ....نجوا کرد 

  کرده...؟ ریی تو چرا رنگ رُژت تغ-

آن چ  یب به  م   ی زیشک  ن  یفکر  اتفاق  اصال   فتاده یکرد، که 

را نشانَش دادم..تا ته قصه را خواند    نایچشم، س  ی بود..با اشاره  

ا در  هم  گذاشتن...او  به سرم  کرد، سر  سال،   ن یو شروع  دو 
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را د  ی ها  اخالق و شناخته بود و االن   دهیجناب اخمو خان 

شد و   کمینا نزدی بود....س  دهیحد خودش رس  نی شتریالبته به ب

شد در آن عشق و حسرت را با هم لمس    یکه م  یبا لحن خاص

 ...کرد، گفت

  ؟ی داداش و زن داداشت و بد ی کادو ی خوا ینم زمیعز-

ازشان نگاه گرفتم و   یدر وجودم فرو افتاد...با شرمندگ  ی زیچ

ب و  بد  به خودم  فراموش   ایگفتم...خدا   راهیدر دل  اصال  من 

با که  بودم  تقص  هیته  ی ا  هیهد  دیکرده  استاد    ریکنم...تماما 

رفت و    یکار م  ی بود..آنقدر ترسانده بودم، که فقط تمرکزم برا

دن سرم، دو جعبه  زد و به محض باال آور  میبس...دوباره صدا

 م ی تقد  لوفریگرفت و سپس آن را به برزو و ن  دگانمید  ی را جلو

 ....کرد

سنگ تموم    شتریب  تونیجان...عروس  سویمن و گ  ی   هیهد  نمیا-

 ..میذار یم
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جفت    کیسپرد..  لوفریرا به ن  ی گر یجعبه را دست برزو، و د  کی

نگاه  با  دار!  مارک  نم  یساعت ست  م  یکه  توانم   یدانستم، 

نه،    ای تمام حس و حال و احوالم را آن لحظه به خوردَش دهم  

و   رمَشیهمه به بغل بگ  ی اش شدم...دوست داشتم جلو  رهیخ

داشتم    تکنم ...دوس  ی سپاسگزار  شیبه خاطر تمامِ بودن ها

 مانینتواند جدا  ی مثل کواال، سفت بچسبم به خودش و کس

که باز منِ حفظ شده ها بود،    ن یکند...البته که او زرنگ تر از ا

 ...را به ناکجا ها برد

 ....خونمون میر یواسه جبران بعدا م-

 [9/7/2021 3:20 PM] 

 ۳۸۴_پارت#

را به تاراج    میآبرو  یتا خنده ام، باق  دمیرا به دندان کش  لبم

حرکت من  نبود  الزم  اندازه    ینبرد..اصال  به  خودش   ی کنم، 

 نیا  ی برا  یداد...ول  یمن را در عمل انجام شده قرار م  یکاف
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و سر فرصت،   یشک به نحو مقتض   یاش، ب  یهمه حواس جمع

 .کردم یبوسه بارانش م 

مراسم را   یتا باق  میعروس و داماد حرکت کرد  نیماش  پشت

 ی کرده بود و مدام جلو  یپل  ی ..آهنگ شادمیدر خانه برگزار کن

  رون ی دستش را ب  ی..گاهدیکش  ی بلند م  ی برزو، بوق ها  نیماش

راهش را   ی هم از عمد جلو  یکرد..گاه  یم  تشیآورد و اذ  یم

 ...ردی گرفت تا نتواند سبقت بگ یم

عروس  یم- تو  تالف  یدونم  ها..ول  یم  یخودم  که    یکنه  آخ 

اذ ک  تیچقدر  و   ی م  فیکردنش  برسم  شب  اون  به  ده..من 

کنن..فقط بدونم    تمیاذ  رانیل ادست تو رو بذارن تو دستم ، ک 

 ...یمن ش یدائم پ  گهید

از دستش حرص بخورم..حاال خوب که   ایدانستم بخندم    ینم

خوب به   یکشاند..ول  یمن را به خانه م  ان،یچند شب در م 

م را  دائمَش  م  یقول خودش  چرا،  دروغ  هم    ی خواست..من 

غذا   نکهیخواستم..ا بکشم،  نفس  شوم،  بلند  کنارش  روز  هر 
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محبت خرج    می دچار کند، برا  شتر یب  یبخورم، من را به عشق

  کیهر لحظه احساسش کنم، دم دستم باشد و    نکهیا  ،کند

و    ی دور  هیثان امن  و حصار  کنار خودش  بعد  و  من  از  نکند 

که   میداشت   ی ادی ز  ی به خواب روم...ما هنوز حسرت ها  منَش یا

  یو خستگ  میراه بود  ی ...هنوز خسته  میکرد  یم برطرفش    دیبا

  ؟کردم یمادرش ..او را چکار م ینرفته بود، ول رونیامان ب

 [9/7/2021 3:20 PM] 

 ۳۸۵_پارت#

پ   به برا   اده یمحض  اشکان  و  ساسان  جلو   کیتبر  ی شدن، 

آمدند..برزو زودتر دست پشت کمر نیلو انداخت و داخل بردش  

ام را    ینیب  یظی اسپند غل  ی ..بومیبود  ستاده یچنان اما هم   یول

 ...با نگاه خاص اشکان به خودم آمدم یزد ول

 ....باشه نایشما و س  ی روز-
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 ی ز یدانم ساسان باز چه چ   یحال تشکر کردن بودم که نم در

محکم   یپس گردن  کیاش،    جهی گفت، که نت  یم   نایدر گوش س

  ی نگاه م  دنشیشد که نوش جان کرد..داشتم به ساسان و خند

با   نایشدن نداشت که س  الیخ  یکردم که هنوز ظاهرا قصد ب

 ..مخاطبم قرار داد تیجد

 ....زمی تو برو تو عز-

گفتم و خودم را به سالن رساندم..تا آخر شب وضع    ی اجازه ا  با

را    لوفرین  ا،یتوان گفت، من و رو  یشد و م  یمنوال ط  نیبه هم

سر زدن به عروسش   ی ..هر وقت هم برزو به بهانه  میول نکرد

م ا  یداخل  بهانه  به  اذ  یواه  یآمد،  خاطر  به  صرفا    تیو 

ب به سمت  با دست  و   نوازندهشد..  یم   تیهدا  رونی کردنش، 

م اداره  را  مراسم  تر  تمام  چه  هر  قدرت  با  هم    ی خواننده 

زدم..برزو وسط    دیرا د  رونیلحظه ب  کیکردند..از پشت پنجره  

و اشکان و ساسان دورَش را گرفته    نا یبود و س  دنی در حال رقص

  ی نایبه قد و قامتَش..س  د یزدند..نگاهم چسب  یبودند و دست م 
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 راهن یرش بود و پشلوا  ستکه    یمن امشب، با آن فوکول مشک

موها  دیسف اش،    اهیس  ی و  داده  و جذاب    پیخوشت  کیباال 

کردم؛     حیداد..در ذهنم حرف خودم را تصح   یرا نشان م   یواقع

جذاب..خودم به حرف خودم    پِ یمرد مغرورِ لجبازِ خوشت  کی

  ت ی و حساس  یاخالق   اتیخصوص  ی ...من او را با همه  دمیخند

  ق یدوست داشتم و آن دق  ودم،خ  ی از اندازه اش رو  شیب  ی ها

چ م  ی زیهمان  انتظار  از خودم  که  وقت  نیرفت..ا  یبود   ی را 

کرد و من هنوز نتوانسته بودم    یهم داشت طلوع م  دیخورش

 نیخودم تکرار کردم..من ا  ی هم بگذارم، برا  ی چشمانم را رو 

حت را  لجباز  مغرورِ  ب  ی کوهِ  خودش  دوست    شتریاز 

داد، او هم چون من    نشانام    یزنگ گوش  نگید  ی داشتم..صدا

 د،یکش  یبا ناز، سرک م  دیکه خورش  یاز مراسم تا االن  وانه،ید

روز خسته کننده،   کیبعد از    یبوده وگرنه کدام آدم عاقل   داریب

به دلبر    میبهتر است بگو  دیشا  ای  شدیاند  یم  شی ها  یوانگیبه د
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..چه خوب بود دیچی مردانه اش در گوشم پ  ی اش...صدا  وانهید

 .....بود فرستاده سیکه وو

 ...ستیزلفَت صبح کردن، قسمت ما ن ادی یب یشب-

 ....دارد یچرا، دست از سر ما بر نم یشانیپر

  

 نهم_فصل_انیپا#

 [9/9/2021 2:51 PM] 

 ۳۸۶_پارت#

و   ینظر دارم..آشفتگ  ری صبح که آمده، تمام حرکاتش را ز  از

پاچگ رفتارها  یدست  تک  تک  با   شیدر  است..مدام  مشهود 

 ی چنان آن ها را م  یافتد و گاه  یم  ش یدست به جان موها

  ن یقیچه برسد به خودش..به    رد،ی گ  یکِشد که من دردم م

 نی...اسکرستیقرار داده ن   شیرو  شیکه پ  ی حواسش به جزوه ا

  د یدانم شا  یاش را چند بار، روشن و خاموش کرده و نم  یوشگ
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 ا یکنم از حالش جو  یل ماست..دل د  یامیپ  ا یمنتظر تماس  

ر  ایشوم   به هم  ا  یختگینه؟ طاقت  ندارم..بدون  را   نکهیاش 

م بلند  کنم  توجه  برا  ی جلب  آشپزخانه  در  تا  قهوه   شی شوم 

کنم..حت مسئله    یدرست  نشد..چه  هم  رفتنم    ی متوجه 

  ن یشاد و سرزنده را به چن  شهی هم   ی نایتواند س  یم  ،یناکهول

حواسش به من   گرید  یکند که حت  لیتبد  ی آدم دمغ و پکر 

  ی سرش را رو  دم یبه اتاق برگشتم، د  نکهیهم نباشد...بعد از ا

م  زیم فشارش  دست،  کف  با  و  مچاله    یگذاشته  دهد..قلبم 

  زبان شد..ماگ قهوه را کنار دستش گذاشتم و آرام نامش را بر  

 ....راندم

 ....جان؟ نایس-

 ینشان م  شتریب بلند کرد و با همان حال خرابَش که حاال    سر

 ..داد، لب زد

 .....زم یجانم عز-
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شد،   یهم، جانم گفتنش ترک نم  طیشرا  نیدر بدتر  نکهیا  از

  ی نشست..هر چند که تن صدا  میدر رگ ها  یی جادو  ییروین

 ....آزار دهنده بود   میبرا فش،یضع

 واست قهوه درست کردم، بخور تا سرد نشده -

 ....کرد یو پکر، تبسم آرام  دیماگ کش ی به لبه ها  یدست

  ست؟ی ن ی ریمگه خانم غد ؟ی دیتو چرا زحمت کش-

و هوا  ی برا و   یصندل  ش،ی عوض کردن حال  بردم  را جلو  ام 

 ....خودم را لوس کردم

اشکال - واسه عشقم درست کنم،  امروز خودم   یدلم خواست 

  داره مگه؟

 [9/9/2021 2:51 PM] 

 ۳۸۷_پارت#

نگاه و لب   نیباز شد..ا  بایز  یول  فی لبخند ضع  کیبا    شی ها  لب

  ی فهماند، دلش حرف زدن م   ی باز مانده اش، به من م  ی ها



1466 

 

ول ش  ینم  یخواهد  را  قهوه  داشت   ن یریتواند..عادت 

و شروع کردم به هم   ختمیشکر ر  شیبخورد..خودم به اندازه برا

ا بدون  هم  شود،    نکهیزدن..بعد  کنده  او  از  نگاهم   به چسب 

 ...دستش دادم 

 ....بود، دستت درد نکنه  یعال-

ها  پس سگرمه  نم   شیچرا  غم  یباز  چشمانش  چرا    ی شد؟ 

چشم دوخته   شی رو  شیپ  ی کرد؟ به جزوه    یم  ادیرا فر  دایناپ

ول م  یبود،  ا  یقسم  جز  بود،  جا  هر  که  کنار    نجا ی خورم 

دستش گذاشتم تا حواسش به من جلب   ی من...دستم را رو

 ...نگاهم کرد ریشود..با تاخ

 ست یاومده؟ انگار حالت خوب ن شیپ یمشکل-

دست من گذاشت و محکم فشارَش   ی را رو  گرشیدست د  آن

 ....داد
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م- درد  سرم  فقط  ا  ینه،  حالم   یقهوه    نیکنه..اونم  سر  تو 

 ....آوُرد

ا  کی  اگر با  انگشتانم   ی فشار  نیدرصد هم شک داشتم،  که 

به    یداشت متحمل م افتاده...مثل   یاتفاق   دمیرس  نیقی شد، 

ا سفت   ی بچه  شدن،  گم  ترس  از  را  مادرش  دست  که  بود 

زور  ده یچسب م  ی باشد..داشت  فرار    یلبخند  گفتن  از  تا  زد، 

 ....کند

و ناراحت و کالفه    ری فکر نکن متوجه نشدم، چند روزه دلگ-

حر  ی..ولی ا وارد  کردم  باشه،    متیفکر  الزم  اگه  نشم..گفتم 

 ....ام بهیغر یلیخ نکهی مثل ا یول ،یگ یخودت بهم م

  ک ی ییکالمم کار خودش را کرده بود ظاهرا، که با دلجو نفوذ

 ...را باز و بسته کرد و لب زد شی دور چشم ها

اعصابت و به    یخوام الک  یفقط نم  ه؟ یچ  بهیقربونت برم غر -

 ....زمیهم بر
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که   ی چند روزم افتاد..فکر و غصه ا ن یا دنیبه عذاب کش ادمی

 ان ی که م  یدر جانم نقش بسته بود..با بغض  دنشید  ی مدل  نیبا ا

 ...دم یکش  رونی دستش ب  ریجا خوش کرد، دستم را از ز  میگلو

حالت بده که پلک    نقدر یا  نمیب   یم  ی وقت  ،یدرک کن  یتون  یم-

آخه    شم؟یم  یپره، چه حال   یسمت راست چشمت، همش م 

 ....شده پس ی حتما طور ،ینداشت یعصب  کیتو که ت

 یگذاشت..طوالن  شیلب ها  ی بار رو   نیدستم را گرفت و ا  باز

..داشتم پس  دیچشمانش کش  ی و سپس رو   دیمدت آن را بوس

ر از انگا   شیکار من نبود..صدا  دنش ید  ی جور  ن یافتادم، ا  یم

 ..با درد زمزمه کرد یآمد، وقت یته چاه در م

 ......ده روزه برگشته دهیسپ-

 [9/11/2021 3:21 PM] 
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 ....ده روزه برگشته دهیسپ-
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چ   نفسم هر  ا  ی زیرفت...انتظار  جز  داشتم   ی سع  یول  ن،یرا 

 ...رم یکردم کنترل اوضاع را به دست بگ

 .....خوب برگرده -

  ن ییکند، با همان سر پا  جادیدر حالتَش ا  ی ریی تغ   نکهیا  بدون

را    شی که داشت مرطوب شدن چشم ها  یافتاده و دست من

 ....کرد، ادامه داد  یحس م

پ- شب  تشر  شی چند  واسه   یمهمون   ش،ییفرما  فی مامانم، 

بود..خ  بیترت هم    یلیداده  تو  و  من  حتما  که  کرد  اصرار 

مختلط    ی دونستم تو اهل مراسما  ی..بهت نگفتم چون ممیباش

 یمهمون   نیشرکت در ا  ی برا  یل یخودمم دل  یاز طرف   ،یستین

خونه  دمید  ینم برگشتم  و  شب  ول  ی ...همون   ی خودمون، 

رفتم، باهم دعوامون شد و به خاطر خواهر    ششونیفرداش که پ 

از   یعوض  ی حرف بارَم کرد...دختره    یمزخرفش، کل  ی زاده  

ا  ی روز برگشته  خونه    دو  ران،یکه  خودشون   ی ساعتم 

م  ی نبوده..همش خونه   به هم  ازش  خوره    ی ما پالسه..حالم 
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نمسویگ اعصابمه،  رو  کاراش  تموم  تحملش    ی...کال  تونم 

رم خونه   ی تر م  ر ی کنارشون باشم..از عمد د  رمکنم...دوست ندا

هو سر و کله    ه یمثل جن    یکه خبر مرگش خواب باشه، ول 

شدم و از    ر یباهاش درگ   گه ید  شبی...دشهیم  دای اش تو اتاقم پ 

که   ومدیتنم نبود و خوشم ن  شرتمی..ترونیاتاقم پرتش کردم ب

 ااجازه، خودش و انداخت داخل...سر و صدامون، مامان و باب   یب

ب ه  داریرو  بدون  هم  اونا  و  خواستن   یرحم  چیکرد  من  از 

تا صبح نتونستم بخوابم..واسه   خودم...بعدشم  ی برگردم خونه  

 ...کنه االن یسرم درد م نیهم

 ....شد ق ی را باالخره بلند کرد و در چشمانم عم سرش

 یول  ،ینگران نش  یالک  نکهیخواستم بهت بگم، واسه ا  یاگه نم-

 ....گفتم یم نای زودتر از ا دیبازم منو ببخش..با

  دم ی لبخند پاش  شی دور باز و بسته کردم و به رو  کیرا    چشمانم

تک    ان یاش بکاهم..هر چند  خودم دلشوره در م  یتا از نگران
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س م  یعصب  ی ها   ستمیتک  وول  رو  یام  را   ی خورد..دستم 

 ...مالشَش دهم یاش نشاندم تا کم قهیشق

 ...مامانم زنگ زد ،ی بود رونیاالن که ب سویگ-

خودش هم گفتن   ی برابه دهانش چشم دوختم..انگار    منتطر

خواست؟ خواهر    یدانه اش م  ک یراحت نبود..چه از جان پسر  

را چرا    نایسهم محبت کردن به س  یبود، ول  زیشک عز   یزاده ب

ادامه  میکرد؟ به خاطر وجود من؟ به حرکت دست ها یکم م

 ....دادم

 ....و قطع کردم  میایواسه امشب شام دعوتمون کرد..گفتم نم-

 [9/11/2021 3:21 PM] 
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 ی در چشم ها  د ینبا  ،یهمه نگران  نیترس، ا  ،یدو دل  د،یترد

کرده بود، درست نقطه   ریگ  ییزد..بد جا  یمرد من سو سو م

که از همان روز اول به او هشدارَش را داده بودم..چرخش    ی ا
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ا با  شد  زمان  هم  دستم،  پنجره   ستادنیآخر  کنار  و 

ها  حای رفتن..ترج چشم  درون  نداشتم،  نگاه    شیدوست 

داشتم.ا  دیاکنم..ش واهمه  اعماق   نکهیمنم  از  هم  او  نکند 

 ...دلم را بخواند یقیچشمم، حرف حق

به مهوش جون   ی آخه؟ اتفاقا من چند بار  ی و کرد  نکاریچرا ا-

ول زدم  خ  ی زنگ  سرشون  کنم  نداد..فکر  و   یلیجوابم 

 ..میایا دلمم، براش تنگ شده..زنگ بزن بگو مشلوغه..اتفاق

..جفت شانه  ستادیاو هم بلند شد و کنارم پشت پنجره ا  حاال

 ی از اندازه ا  شی ب  یو با نگران  دی را به سمت خودش کش  میها

که    یتکانم داد؛مثل کس  یاز معمول بود، به نرم  شی ب  یکه کم

 ...است  ی ادآوریدر حال هشدار و 

به  یخدا امشب و ول کن..من حس خوب ی محض رضا سویگ-

 ...برو به مهوش جونت سر بزن  گهیوقت د  هیدعوت ندارم..  نیا
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 ی..گوشدمیرا کش شیآخرش را با تمسخر گفت..بازو ی  جمله

 ...چنگ زدم و به دستش دادم زیم ی اش را هم از رو 

 ی..بعدَم برو باشگاه و حسابزمیعز   یخونه بخواب  ی تو بهتره بر-

و   و خشمت  کزور  خال  سهیسر  هفت   یبوکست  کن..ساعت 

 ...ی ایجنتلمن دنبالم ب ی آقا هیمنتظرتم تا مثل 

 ..لبش را باال داد ی اش گرفت و گوشه  خنده

  گه؟ینداره د یراه  چیه یعنی-

 ....سمت در هولَش دادم به

 ...حواست باشه رما،یگ یزنم اشکان، آمارت و م یزنگ م-

 ..دمی شن یغر غرَش را م ی خارج شدن صدا هنگام

 ...ی لجباز..خودت که بدتر ی گه زورگو یاون وقت به من م-

سرم،    ی فکر و سوال که باال  ایدن   ک یرفت و من ماندم    نایس

..به او حق  دندیچرخ  یم  یزمان کودک  ی درست مثل کارتن ها

و دور   یحس منف  نینباشد، خودم هم چن  نیدادم خوشب   یم
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  ی خانواده کنار م نیا قتیبا حق دیبا یرا داشتم..ول ی از انتظار

تمام تالشم   دیا..ب ریجانم بود و از مادرش جدا ناپذ  نا یآمدم..س

چرا ول کن    دهیکردم..عَه! سپ   ی روابطمان م  ی بهبود  ی را برا

 ن ی آمد؟ مگر ا  یبه چشمش نم   نایس  ی نبود؟ چرا پس زدن ها

 است یس نیقیدختر عار نداشت؟ بودنش در خانه اشان هم به 

  ی هم م   دهیسپ  یحت  دیگرفتم، با  یفاصله م  دیمادرش بود..نبا

س   دیفهم و  دائم  نایمن    ک یعمر..  کی  ی برا   م یمه  یانتخاب 

برا س  نکهیا  ی لحظه  اشان   نایاز  خانه  به  ها  شب  خواستم 

اش    یچالش زندگ  نیبا ا  دیاو هم با  ی شدم ول  مانیبرگردد، پش

م  دیگرفت..با  یخو م قرارش،  ی پاکرد،  یاثبات  و    بند یپاقول 

 ...ماند یم

 [9/14/2021 1:22 PM] 
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مجد بزرگ    ی سنگفرش خانه    انیبار دوم، پا در م  ی برا  یوقت

درست کار  نبودم  و   ایکنم    یم  یگذاشتم،مطمئن  نه؟! شک 
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سست   میشد قدم ها  یبه دلم رخنه کرده بود و باعث م  دیترد

بازو  یشود..ب جا  نایس  ی اراده  از  و  زدم  چنگ  ناخنم    ی را 

 ...پوستش افتاد ی رو یخراش

 ...دستت زخم شد د،ی ببخش ی وا ی ا-

 ..ام را باال داد و دلخور نگاهم کرد چانه

از نظر   م؟یبرگرد  ی خوا  یحالت خوبه؟ م  سویولش کن..گ  نویا-

 ...نداره ی رادیا چیمن ه

 ...را به چپ و راست تکان دادم و شالم را مرتب ساختم سرم

 ...مینه خوبم، بر-

به استقبال آمد و آمار همان لحظه    روزهیمحض ورودمان ف  به

 ....داد  نا یرا به س

 ..خانم تو سالنِ مهمان هستن دهی مادرتون و سپ-

 ...و کالفه گفت دیکش ی پوف بلند   دهینام سپ دنیشن با
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 ....نباشه نجای، حداقل امشب و ا یلعنت نیکردم ا یفکر م-

بهتر  خودم ول  ی هم حال  نم  ری مس  ینداشتم  را  شد   یآمده 

با گرفتن دستم، به سالن   نایو س  دمیکش  یقیبرگشت..نفس عم

  ده یکه با ما چشم تو چشم شد، سپ  یکس  نی کرد..اول  تمیهدا

به سمتمان   ی ادیز  ی بود که با پوزخند بلند شد و با سر و صدا

  وش خ  ی ادیقرمز رنگ کوتاهش، ز  ی من! دکلته    ی آمد..خدا

  ی دلبر  نایچشمان س  شی طور پ  نیهر شب ا  یعنیحالت بود..

 ...ختی از فکرش، فرو ر یکرد؟ قلبم حت یم

س- هست  ناینامزد  نم  ؟یتو  تصور  ا  یاصال   ی شکل  نیکردم 

 ...یباش

 [9/14/2021 1:22 PM] 
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وارَش، حال خرابم را خراب تر کرد..کال    ه یپر تمسخرِ کنا  لحن 

 ی بخواهم، رو  نکهیفرستاد و بدون ا  یم  یدختر موج منف  نیا

 ...دیبه دادَم رس نایذاشت..س یم ر یاحواالتم داشت تاث

 ....دهی ره سپ یتذکراتم تو گوشت فرو نم نکهیمثل ا-

مقابلم، به سمت   ی توجه به دختر افاده ا یو ب دی را کش دستم

  ش یروبه رو  ،یکوتاه   یو بعد سالم و احوال پرس  میمادرش رفت 

 ...میو کنار هم نشست

  ی م   گهیشب د  هیوگرنه ما    ،ی مهمون دار   ی مامان نگفته بود-

 ....میاومد

پ  کی  مادرش ظرف  از  انگور،  و    شی رو  شی خوشه  برداشت 

 ...لبخند زد

است..مهمون    دهیسپ  ی خونه    نجا ینکن، ا  دوباره شروع   نایس-

  ه؟یچ
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حساب  جمله که    یاش  آمد  خوش  اش  زاده  خواهر  مذاق  به 

پاها و  کنارش نشست  را    دیسف  ی مغرورانه  تراشَش  و خوش 

زد، بر  ی م دیمرد مرا د ،یچشم  ر یز  نکهیهم انداخت..از ا  ی رو

اش را در    یتوجه به او، گوش  ی ب  نای..هر چند س دمیخودم لرز

  ی که به من آرامش دهد، عکس ها  ی آورده بود و عمدا جور

بود..هر چهار نفر    نییداد و سرش پا  یامان را نشانم م  یجفت

و    ی عاد  زیهمه چ  ییکه گو  میکرد  یوانمود م  ی جور  میداشت

 ....نبود ی طور  نیا کهیشود، در صورت یم یط یمعمول

 ...یکن یساعته سرت و بلند نم  کیکه،  ه یچ نمیبده بب-

که هر دو چند   دیکش   نایرا چنان با ضرب از دستان س  یگوش

قبل، تنها   ی ..مادرش هم که بر عکس سرمیمبهوت ماند  هیثان

واضح   دهیاش از حضور سپ یچقدر شادمان ی..راستدیخند یم

  !بود

 یمن نگاه م  یخصوص  ی به عکسا  یخجالت بکش! واسه چ-

 ...رو یگوش ادی..رد کن بیکن
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ب  الشیخ  نیع با  نبود.  م  یک ی  یکی  ی دیق  یهم   یردشان 

 ....کرد

 ....ی حاال انگار عکس ها ی وا-

 .....خفه شو و بدش به من دهیسپ-

 [9/18/2021 2:22 PM] 

 ۳۹۲_پارت#

 ....خفه شو و بدش به من دهیسپ-

  شخندش،یبود، آن را پرت کرد و ر  ستاده یکه ا ییهمان جا  از

همان لحظه زنگ   نایس  یکرد..از شانس بدَم گوش  یدلم را زخم

..انگار مهوش هم منتظر  ردیخورد و مجبور شد از من فاصله بگ

زد،   دهیکه به سپ  ی زی چشمک ر  کیبود که با    یفرصت  نیچن

 نیکه ا  یباال رفت..تنها ماندن با کس  ی بلند شد و به طبقه  

خواسته    نیرشک آخ  یطور محقرانه به من چشم دوخته بود، ب

  ی خاص مدام رو  ی عشوه    کیخانه بود..دستش را با    نیام در ا
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 ت یقرار است، در نها  دمیفهم  یداد و من نم  یلباسش سُر م

س برسد..حضور  کجا  ا  نایبه  ظاهر    ی خانه    نیدر  به  مجللِ 

  ی به او حق م   ی داد...گاه  یباشکوه، به من اعتماد به نفس م

 ..غبار آلود بماندسرد و   ی فضا نیدادم که نخواهد در ا

نامزد  سوی و راحت کنم گ  التیبذار خ-   ی ل یخ  تیخانم، عمر 

 ....برگرده سمت ما دی آخرش با نایکشه..س یطول نم

 ی ادیحرفش ز  نیا  یخواست..ول  یدهن به دهنش را نم  دلم

از دستش چشم بردارم، به مانند خودش    نکهیگران بود..بدون ا

 ..خونسرد جواب دادم

نگاهت کرد، مال    نایاگه س  زم،ی شما تموم تالشت و بکن عز-

 ....خودت

 [9/18/2021 2:22 PM] 
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آتشَش   ییرا از من نداشت و حرفم گو  یواکنش  نیچن  انتظار

  ن یخودم هم چن   قتای..حقدیصورتَش دو  انیزد که خون در م

بود..از همان بدو    یمگر شوخ  ی را از خودم نداشتم ول  یتوقع

خودش را به من اثبات   ی ظاهر  ی خواست، برتر  یورودمان م

 وانه پر   یب  ی نگاه ها  یآوردم ول  یکند..نسبت به خودم تاب م

گرفت،    یرا نشانه م  نا یاش را که پشت سر هم، قد و قامت س

از    ینم نبود  قرار  مستوانستم...نه!  تمام  بدهم..ما    ر یدستش 

و حاال وقت استراحتمان بود..با آمدن    میبود  دهیرا دو  دنیرس

  یم یداد و سع  یفقط نگاه پر غضبَش را به سمت من م نایس

دختر    نیا  ای...خدادتوجهَش را جلب کن  ،ینیریکرد با خود ش

بود د باز گر؟یکه  با مزه  او  از  از س  ی ها  ی !  و  کناره    نایجلف 

او م  ی...بی ریگ بار   کی  ینشست و حت  یتوجه به من، کنار 

همان موقع   نایگردنش باال آمد..اگر س  ی که دستش تا رو  دمید

  ی شک قلبم م  ینشست، ب  ینم  ی گرید  ی شد و جا  یبلند نم

استادیا ک  نجای...جالبَش  سر   چیه  هبود  و  ها  طعنه  از  کدام 
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آمد و باز به عشوه اش   ی به چشمش نم  نا،یس  ی ها  ی نیسنگ

کرد..با آمدن   یم   ضیداد..کاش ال اقل آن لباس را تعو  یادامه م

رد و بدل نشد..تنها با   یمجد و صرف شام، حرف خاص  ی آقا

دادند که هنوز از   ینشان م  نای به س  ییاعتنا  یو ب  یمحل  یب

د حت   یعصبان  شبیبابت  که  آنجا  شام،   یهستند..تا  از  بعد 

 ...ما نماند شی پ ی ت و لحظه اپدرش به اتاق کارش رف 

شد   ی..چی بار قبال ازدواج کرد  هیتو    دمیشن  سو،یگ  یراست-

  ؟ی که جدا شد

ا  نایس  اخم با  در هَم رفت که من به   دهیحرف سپ  نیچنان 

  ش یفنجان چا  ی ..مهوش هم با کج خند زشتدم یاو ترس  ی جا

سر زمان  هم  و  برد  باال  متوجه    ی را  درست  که  داد  تکان 

ادامه    نایتوجه به حال س  یمنظورش نشدم..ول کن هم نبود و ب

 ...داد یم

 [9/19/2021 3:36 PM] 

 ۳۹۴_پارت#
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 نا یس شهیتعجب کردم..چطور م یلیخاله گفت، خ یآخه وقت-

 ...بار شوهر کرده هینامزد کنه که  یهمه ادعا با کس نیبا ا

 ی ام م  ی آوردند، عاص  ی م  شیرا به رو ه یقض  نی مدام ا  نکهی ا  از

در    ادیرا ز  ی تکرار  ی قصه    نیداشتم، قبالً ها هم ا   نیقیکرد...

شن  نیا از    ی نگاه  می..ندهی خانه  سرخ  چشمان  و  او  سمت 

 نا یبدهم، س  یانداختم و تا خواستم جواب مناسب  تشی عصبان

 ..دی زودتر از من غر

شب تو بغل هر    نکهیبار ازدواج کنه، شرف داره به ا  هیآدم  -

 ...بخوابه یکی

 ....جز خنده و پوزخند نشان داد یباالخره واکنش مادرش

 ....مودب باش نایس-

هم    شی گوش ها  یاز زور خشم دو رگه شده بود..حت  ش یصدا

را    ف یکث   ی باز  ن یزد..چرا اصرار داشتند، با او ا  یم  ی به قرمز
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ا  ی م   تشیحرف ها به هر حال اذ  نیراه بندازند؟ مرد بود و 

 ....کرد

  هستم؟   دهیچرا بهتون برخورد؟ مگه من با سپ-

بلند شد..چرا دست از لمس   ارَشیب شی خود آت ی بار صدا نیا

کوفت   نیا نم  یلباس  بر  م  یاش  کجا   یداشت؟  به  خواست 

 ...را نایس  نکهیبرسد؟ به ا

  ؟ی دیاصال مگه خودش الله، که تو به جاش جواب م-

همه    نیو حقارت، از ا  یهمه پست  نیالل شده بودم..از ا  واقعا

شدن  ر یتحق خرد  ب  یب  یو  که    ش ینماک ی  هیشب   شتریگناه، 

  ده یچسب  میشده بود؛ زبانم به ته گلو  نییتع  شی از پ  ی مسخره  

بگذارم، بلکه آرام    نای س  ی بازو  ی بود..فقط توانستم دستم را رو

م  الیخ  یزه   ی ول  رد یبگ و    یباطل..کاش  ا  زودتر آمد   نی از 

 ....میداد  یمعرکه خودمان را نجات م

 ...دهیسپ  یگ  یم  یدهنت و پر خون کنم، بفهم چ  نکهیقبل ا-
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نبود که،    یرا باال داد..شوخ  شیبلند شد و صدا  ظیبا غ  مادرش

 ...خورد  یداشت بر م زشیعز ی به خواهر زاده  

  تو؟ یکن یم ک ی رو کوچ دهیسپ  بهیغر هی ی جلو یواسه چ-

 [9/19/2021 3:36 PM] 

 ۳۹۵_پارت#

و صدا  نایس بلند شد  پر شتاب  دست خودش   گر ید  شیهم 

برا  نکهینبود..ا نم  ی پدرش  را    زیچ  یلیآمد، خ   یوساطت  ها 

 ...کرد  یثابت م

  ت؟یعوض  ی خواهر زاده  نیا ایاست  بهیزن من غر-

را به سمت   شیشد..بازو  یخواستم دخالت نکنم، نم  یچه م  هر

 ...تا نگاهم کند دمیخودم کش

 ...کنم، تمومش کن و ادامه نده یجان خواهش م نایس-

 ی ..بودیچسب  یلباسم را دو دست   ی   قهیو    دیرس  میجلو  دهیسپ

 ...داد یام را آزار م  ینیعطرش بدجور ب 
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 ....ی   کهیزن  یکن   یم  ییحاال مظلوم نما  ،یرو از ما گرفت  نایس-

س  ی ا  دهی کش  ی صدا  با در    نایکه  کوباند، حرف  در صورتش 

 ...دیدهانش ماس

که   یالقاب  نی..اادیاز دهنت در م  ی بار بهت گفتم، بفهم چ  هی-

بچت   ی بابا  یدونست  ینم  یخودته، وقت  ی   ستهی فقط شا  ی دیم

 ....شی بنداز ی و مجبور شد هیک

و بدنم   دیچشمم درخش  انیاضطراب که اشک م  ایترس بود    از

خ با  گرفت..مهوش  سلرزش  سمت  گفتن  نایشم  با  و   "آمد 

فقط   قهیبه صورتش زد..چند دق   یمحکم  یلیس  "خجالت بکش

صورتش    ی دستش را رو  یبا بُهت، به مادرش نگاه کرد و حت

 ....نگذاشت

 .....سویگ میبر-

 [9/20/2021 2:42 PM] 

 ۳۹۶_پارت#
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را  میو خصمانه اشان، مانتو نهی پر از ک ی نگاه ها ریحرف ز یب

رفتم..آنقدر حالم بد بود که چند    رون یو پشت سرش ب   دمیپوش

 ن یقیبه    د،یرس  یبه کمکم نم  نایبار تلو تلو خوردم و اگر س

 ه یچشمم گر  کی  ن،یشدم..در ماش  یم  نیهمان جا نقش زم

  انگشتان تک تک    ی که جا  یچشمم، نگاه به صورت   ک یبود و  

 یبه نظر م   یبود..هنوز عصبان  انینما  ش یرو  یمهوش به خوب

خواهد   ی داد که نم  ینشان م  شی شدن گلو  نییو باال و پا  د یرس

ا  هیگر به   ده،ی من و سپ  ی جلو  نکهی کند..از  غرور مردانه اش 

  ی تاراج رفته بود، احساس عذاب وجدان داشتم و خودم را برا

ب  نیا بدمیبخش   ینم  جای اصرار  بر  ه ..لعنت   نی ا  ی امن 

 یی چه خواب ها  دهیآمدن...گمانم به کجاها بود و مادرش و سپ

او را    ی طور  نیفرزندش بود و ا  نایبودند..واقعا س  دهید  مانیبرا

را پاک کردم و پر درد لب   میچزاند؟ با کف دست اشک ها  یم

 ...زدم

 ....من  ریهمش تقص-
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 ......سویگ-

تا    یداشتم به عذر خواه  اجیحرفم را تمام کنم..احت  نگذاشت

  ش یکالفه به ر  یشانه ام کم شود..دست  نیاز بار سنگ  یبلکه کم

 ....و با غم گردنش را خم کرد  دیمرتبَش کش شهی هم ی ها

 ....گردم یتو اون خونه بر نم گهیاگه اشکال نداره من د-

چن  دینداشتم..شا  یجواب هم  اولش  اشتباه    ی شنهادیپ  نیاز 

 ....کنم شیَحال، رها نیتوانستم با ا یبود..فقط نم

 ....ام یمنم امشب باهات م-

 ...گرفت شی خانه اش را پ  ری حرف دور زد و مس یب

 [9/20/2021 2:42 PM] 

 ۳۹۷_پارت#

المپ ها را روشن کند،    نکهیبدون ا  یحت  دن،یمحض رس  به

دنبالش    به تنها ماندَنش را حس کردم و   اجیباال رفت..احت  عیسر

عوض، کاب  ز یپرنرفتم..در  در  و  زدم  را  آشپزخانه  ها    نت یبرق 
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شدم که حالش را    ی بهتر  ز یچ  ا یکردن دم نوش    دای مشغول پ

  ده یخر  شهیگذشته چند ش  ی دهد...به نظرم هفته    رییتغ  یکم

ط شدنَش  آماده  تا  را  سالن  عرض  و  کردم..در    یبود....طول 

پله ها و    ی زدم و هر بار، رد چشمانم تا باال  یقدم م  یکیتار

م قد  به وضوح ددیکش  یاتاقش  امشب  را   ده ی..خرد کردَنش 

رفتارها آن  با  هم  سپ  ی بودم،  به هوس  آن    ده،ی آلوده  با  هم 

معامله    نی..چرا ایانی پا  یلیمزخرفش و هم با آن س  ی سوال ها

ق  به اتا   ن یساعت، پاورچ  میبعد از ن  یکرد؟ وقت  یم  نا یرا با س 

د از  ر  دنشیآمدم،  ب  شیدلم  لباس  همان   ی رو   رونیشد...با 

چشمانش گذاشته بود...به   ی و ساعدش را رو  دهی تخت دراز کش

  خته ی آم  ی کنارش نشستم..متوجه حضورم شد و با درد  یآرام

 ..به رنج زمزمه کرد

چ  ی برا- م  یهمه  گ  یمعذرت  خاطر سویخوام  به  ..خصوصا 

 ....ت یحضور خودم تو زندگ
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توانستم   یکرد..حرف که نم  یرا سوراخ م  میداشت گلو  بغض

رو و  فقط خم شدم  که حاال سرخ  ی بزنم،  را  اش    یریشش 

...دستش را برداشت و در دمیداد، بوس  یاز قبل نشان م  شتریب

دق سرخ    ی ها  یشد..مشک  ق ی چشمانم  سرخ  هم  خودش 

گردنَش    رینگاه..دست بُردم ز  نیاز ا  دیبار  یبودند..انگار خون م

قرص مُسکن   کیدم نوش را به همراه    وانیبلند شود، ل  یتا کم

 ..کردم کی به لبانش نزد

فکر نکن   یچی..به هشتمیجا پ  نی..من همیبخور تا آروم بش-

 ..ی چی...به هنایس

زود آرام شد..تا ساعت   یلیخ  ش ی فرو بست و نفس ها  چشم

خواستم تمام   یها، همان جا نشستم و چشم ازش برنداشتم..م

و   زیر  ی خط ها  ی صورتش را در ذهنم ثبت کنم، حت  ی اجزا

ز سرخوردگ   ریدرشت  داشتم..احساس   یچشمانش..احساس 

م  یکس ا  ی که  آخر  عج   نیداند  غر  بیراه  چ   ب،ی و    ی زیچه 
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ول نم  ی روبه    یاست،  شکست   کیآورد...احساس    یخودش 

 ....معلوم است جهینت یوقت  ،ی خورده قبل از شروع باز

 [9/22/2021 7:36 AM] 

 ۳۹۸_پارت#

و دستپاچه لپ تاپم را بستم و برگه    ی فور  لوفر،ین  امیآمدن پ  با

چند    یهول دادم..حت  ی را به کنار  زیم  ی رو  ی ها و پوشه ها

رو  ی بار و  شد  رها  دستم  از   حایافتاد..ترج   نی زم   ی خودکار 

شک   ینگاه کنم؛ ول  نایآخر به س  ی خواست تا لحظه    ینمدلم

ام   یزدگ شتابنداشتم او تمام مدت امروز، حواسش به من و  

دوشم انداختم و بلند شدم، او هم با    ی را که رو  فمیبوده...ک

 ....مکث بلند شد و جلو آمد

 ....هفت هم نشده  هنوز ساعت سو؟یکجا گ-

بزنم، آن هم بدون    رونی زودتر از دفتر ب  ینداشت زمان  سابقه

برا  یتیموقع  یخودش..ول قوا  ش یپ  می که  تمام  بود،   ی آمده 



1492 

 

نم  ی فکر و  بود  انداخته  از کار  را  با  یام  االن  چه    دیدانستم 

تر از اتاق    رید  قه یبه کار ببندم...اگر فقط ده دق  شیبرا  یهیتوج

ب چن   یم   رونی استاد  در  االن   فتادهین  ی ا  خمصهم  نیآمد، 

و  چشمانش  به  کردن  کاربودم...نگاه  سخت   میبرا  ی پنهان 

 یرفت و نفسم به سخت  یم  نیی بود..آب دهانم تلخ و بدمزه پا

ه  یم  رونیب چن  چیآمد..کاش  در  و    طیشرا  نیوقت  گس 

 ....افتادم ینم  ری گ یمزخرف

تو چرا   نم یواست کجاست؟ اصال بگو بب..حسوی با تو هستم گ -

  ؟یشونیامروز از صبح پر 

عقب عقب رفتم و    رد،ی و دستم را بگ  دیایخواست جلوتر ب  تا

 ..را به زبان آوردم د یکه به ذهنم رس ی زیچ  نیاول

  د ی ..ببخشدیخر  میبر  لوفریبا ن  می خوا  ینه...خوبم...فقط امروز م-

 ...ذارم یکه تنهات م

 [9/22/2021 7:36 AM] 
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 ۳۹۹_پارت#

  ک ین یاز اتاق و کل  ی به او ندادم و فور  یعکس العمل  چیه  فرصت

منتظر ماندن   ی به جا  یحالم بد بود که حت  نقدریزدم..ا  رونیب

دروغ   نی..از خودم به خاطر ادمی پله ها دو  ی آسانسور، رو  ی برا

دانستم که بعد   ی...مشهیاز هم   شتریبودم، از مهوش ب  یعصبان

خواهان رو در    گرید  ه محال است ک  ش،یهفته پ   کیاز اتفاق  

با من تماس گرفت و آن   روز ید   یوقت  ی با ما باشد، ول  ییرو

پ  شنهادیپ در  نداشتم  شک  داد،  جو  یرا    ی گرید  ییبهانه 

 مه ینصفه و ن  ی رابطه    نیخواهم، هم  ینم  نکهیا  نیاست..در ع

  روزش ید ی امر ی جمله   یمن هم با آن خانه قطع شود، ول ی 

بودم   داریرا ب  شبی..تمام دتههم، خواب و خوراک را از من گرف

 لکرده یزن تحص   کی  گر،یزن د  کی  نکهیراه رفتم..ا  اطیو در ح

 می را داشته باشد، برا  ی طرز فکر احمقانه ا  نی پزشک، چن   ی 

س خود  که  است  آن  از  تر  دردناک  برابر  هزار    ن یا  نا،یصد 

  ی از همان روزها  ریغ   کهیاد..در صورتد  یرا به من م  شنهادیپ
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  ی پرونده اش را بست و تمام کرد، حت ودش،اول که به قول خ

عنوان نگفت که مبادا من   نیتحت ا  ی زیهم چ  میمستق  ر یغ

مرتکب نشده بودم، من که    یخاطر شوم..من که گناه   دهی رنج

ول  ی کار بودم،  نداده  انجام  اصول  و  اگر   یحت  یخالف عرف 

بود، نه   یم  نای س  ی برا  دیموضوع هم سخت بود، با  نیهضم ا

پارک    کینیتر از کل  نییپا  یرا کم  نشیلوفر ماشی....نگریکس د

 ...کرده بود..با شتاب در جلو را باز کردم و سوار شدم

  ؟ی کرد ری د نقدریتو پس؟ چرا ا ییکجا-

پشت سرم    نایرا نگاه کردم که مبادا س   رونیب بغل    ی   نهیآ  از

ام گذاشتم تا نفسم آرام   نهیس  ی آمده باشد..سپس دستم را رو 

 ...رد یگ

 ....لوین فتیاالن فقط راه ب -

 [9/23/2021 7:00 AM] 

 ۴۰۰_پارت#



1495 

 

که در مورد   یرا روشن کرد..تنها کس  نیو ماش  دیکش  یپوف

موضوع خبر داشت، فقط خودش بود و بارها از من خواست    نیا

توانستم..نه   یشد، نم  ینم  یحرف بزنم...ول  نایدر موردش با س

خواستم او هم چون من، در   یتنها جوابش معلوم بود، که م

بگ قرار  شده  انجام  گذشته    یوقت  رد،ی عمل  کار  از  کار  که 

 ...دستم نشست ی رو لوفریباشد..دست ن

ا- همه    یخ ی  نقدریچرا  م  یتو؟  داره  م  یبدنت    ی لرزه..چرا 

  ؟ی که از اساس باهاش مخالف ،یکن  ی کار ی خوا

...نه رونی هم از درون و هم از ب  دم؛یلرز  یگفت..م  یم  راست

رفت و نه فکر    ی م  رونی ساعت بعد، از مغزم ب  کی فکر اتفاق  

  ن ی دستور مهوش جز توه  نی..ا نایدادنَش به س  حیچطور توض

 ..نبود ی گرید  زیچ تمیکردن به من و موقع

ا- ا  ی چاره  دنبال  نیلو...مهوش  آتو    نهیندارم  من  از  که 

 ی ارزش  چ یه  نایرابطه ام با س   ی ثابت کنه، من برا   نکهی..ارهیبگ

نم م  یقائل  ا  یول  دم،یشم..دارم جون  و    الشیکار خ  ن یاگه 
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داره، بذار همه   یبر م هیکنه و دست از طعنه و کنا یراحت م

هر بار که    یدون  یتو که م  یدونه، ول  ینم  نایتموم بشه..س  یچ

متلک بارونم   ی تماس گرفتم، جور   یباهاش واسه احوال پرس

کردم..درسته که   هیکه تا چند ساعت گر  ه،یقض  نیکرده سر ا

مربوط    ی زایچ  ن یتر  یدر مورد خصوص  دیچرا با  یمادرشه، ول

از من بپرسه    نایدر مورد س  ییسواال  هی  دیبه ما بپرسه؟ چرا با

دهن وا کنه و من و ببلعه؟    نیکه دلم بخواد، همون لحظه زم 

خواد   یکه م  نهیاز ا  ریکنه؟ غ  تیخواد اذ  یکه م  نهیاز ا  ریغ

 ی تحت فشار هست، نم  یکاف  ی به اندازه    نایخستم کنه؟ س

 ن یبشه...شک ندارم هم  هیقض  نیا  ری درگ  ن،یاز ا   شتریخوام ب

که من شناختم، با پسر    یزن  ن یزنه..ا  یم محرف ها رو به اون

  ی رو هم نگه نم  ی خودش هم راحته..حد و حدود مادر فرزند

 ....بذار بشه شه،یمشکلش با من حل م ی نجور یداره..اگه ا

 [9/23/2021 7:00 AM] 

 ۴۰۱_پارت#
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زانو   ی پوشاندم و رو  می..صورتم را با دست هادی امانم را بر  هیگر

کمرم را نوازش    ی را متوقف کرد و رو  نیماش  لوفریخم شدم.ن

  ی قو  یلیخ  د،ی نورد  یکه رگ به رگ تنم را در م  ی کرد..درد

نوازش ساده و چند جمله حرف،    ک یها بود که با    نیتر از ا

زدم،   ی که دست و پا م  یمزخرف  طیشرا  نیدر ا  ی..ولردی آرام بگ

 ...حضورش هم خوب بود نیهم

که   ،ی دی رس  جهی نت  نی..اگه واقعا خودت به اسویآروم باش گ -

 ی ز یچ  گهیمن د  شه،یمشکالتت با مهوش حل م  ی طور  نیا

وقت    چ یدونم ه  یکه ازت دارم، م  یبا شناخت  ی گم، ول  ینم

 ...یکارو هضم کن نیا یتون ینم

 دن یرا کنار زدم..بار  میرا بلند کردم و با دست اشک ها  سرم

 ...نداشت یوقت، تمام چیچشم ها که ه نیا

  ؟ینگفت ی ز یبه برزو که چ  یراست لو؟ین یچرا نگه داشت -
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دروغ  نیبه خاطر شما اول ؟یبرم بهش بگم چ  ؟ی شد وونهید-

که    یهمون آدرس  م،یدیو بهش گفتم امروز..االنم رس  میزندگ

 ....ی گفته بود

رو  با روبه  ساختمان  به  لرز  و  دوختم..اسم   مانیترس  چشم 

از تابلوها    یکی  ی که مهوش گفته بود، رو  ی همان خانم دکتر

خورد..استرس، اضطراب، دلهره، کال تمام حس   یبه چشم م

در تمام وجودم داشتند دست و پا   ا،یدن  ی مشمئز کننده    ی ها

 ...زدند یم

  رم یداخل، من م  ی ..تا تو برسوی نگه داشت گ  ادی ز  شهینم  نجایا-

 ....امیکنم و م یتر پارک م  نییپا ی تو کوچه ها

ساختمان   ی شدم..جلو  ادهیپ  نی تکان دادم و از ماش  ی سر  تنها

  م یو پاها  دیلرز  یم  میخودش را برساند..زانوها  لوفریتا ن  ستادمیا

  دمی کش  قیکرد..چند بار نفس عم   ینم  یجلو رفتن همراه  ی برا

  ن ی نفس آسوده که از ا  کیاز    غیدر  یول  ابد،ی تا حالم بهبود  

به حرکت وا    یبه سخت   را  نمیسنگ  ی بپرد...قدم ها  رونی ب  نهیس
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  دن یکه با شن  نم،یبنش   لوفریبه انتظار ن  یداشتم تا الاقل در الب

 ...قلبم تا مرز سکته رفت ش،یصدا

 ..... سو؟یگ-

 [9/25/2021 6:49 AM] 

 ۴۰۲_پارت#

..نه جرعت به عقب دیهم پر کش  ماندهیذره جان باق  کی  همان

 ی ..قلبم جوردنیقدرت نفس کش  ی برگشتن داشتم و نه حت

داشت..به    میرگ ها  انی ذره هوا م  کیزد که انگار التماس    یم

پایَش که    ی شدم..صدا  یهمان جا تلف م  دم،ی رس  یدادَش نم

سقوط بودم..خودش را به من   ک یآمد، من درست در معرض  

به اطراف انداخت و نگاه    ی..نگاهستادیو درست مقابلم ا  رساند

 ...به من  ی زی سرزنش آم

ا-  ی..من حتی دی و نه مرکز خر  نم یب  یم  ی نه پاساژ  نجایمن 

 ...نمیب یو هم نم  لوفرین
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 یهشدار گونه چرا..به ظاهر خونسرد م  یبلند نبود، ول  شیصدا

 دینگاه انداخت...با یشد از سرخ  ینم شیبه چشم ها یزد، ول

 ..انداختم یزبان از ترس الکن شده را به کار م نیا

  م؟یبعدا باهم حرف بزن شهی...میعن ی..من...نایس-

و همه   دم یزد را د  رونی که با شتاب ب  یبه خدا رگ گردن  دم،ید

د  ی  نشست..قدم  زلزله  به  برداشت،    ی گریتنم  به سمتم  که 

 ..قطع شد  یواقع ی نفسم به معنا

بعدا؟ هم - م  نی چرا  نگران دمیزن  یاالن حرف  شدن    ری..اگه 

  ک ی ..تماس گرفتن و گفتن،  یخواد بترس  ینم  ،ی وقت دکتر

 ...افتاده ر ی ساعت به تاخ

پ  لم یموبا  یگوش و  گرفت  باال  تکان   شیرا  ناباورم  چشمان 

مرتکب شده بودم؟ چطور در دفتر   یحماقت  نی داد..چطور چن 

جواب   دیباام کم بود که حاال    ی چارگیجا گذاشته بودمَش؟ ب

 ...افتاد  نییدادم..سرم پا یرا هم م نینگاه خشمگ  نیا
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توض - واسم  و  کن  نگاه  من  وقت  یبده..م  حیبه  بدونم    ی خوام 

کجا  ،یگرفت  یم ی تصم  نیچن من   نیا  ی من  بودم؟  ماجرا 

  ی بفهمم تو م  ،یلحظه اونم به طور اتفاق  نیتو آخر  دیبدبخت با

 ....بک  میمطب زنان، اونم واسه ترم ی ایب ی خوا

 ....کنم یخواهش م نایس-

سمت، چند   کیام گرفته بود..لحن پر از شماتتَش از    ه یگر  باز

  گر،ینگاه خاص از کنارمان رد شدند، از سمت د  کیکه با    ی نفر

 ی فشار له م  نیبار ا  ریسبب شد طاقت از کف بدهم..داشتم ز

  د؟ید  یشدم، چرا نم

 ...سوی من نگاه کن گگفتم فقط به  -

 [9/25/2021 6:49 AM] 
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بغلم   ری و ز  دیرس  یاز راه م  لوفریکاش ن  نم،یشد بنش  یم  کاش

م وقت  یرا  بود، که  نشده  االن متوجه  تا    ن ی ا  یگرفت..چطور 
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  ش ی او و چشم ها  دنیکند، تاب د  یطور پر از خشم نگاهم م

 ده ی ها فهم  نیقبل تر از ا  یلیبود اتفاقا، خ  دهی را ندارم؟ فهم

 ،یطوالن  یام کند..با مکث  مهیجر  ی خواست به نحو  یبود و م

 ی چشم ها  نی..ادیرس  یبه کمکم م  دیسرم را باال گرفتم..خدا با

ها  زیر ابرو  و  ا  ی شده  غل  نی دَرهَم،  م  ظیاخم  شده   ان یحل 

 یگذرد..گوش  یها از من نم  یراحت  نیگفت، به هم   ی م  یشانیپ

 ...اش، خاکسترم کرد  ید و لحن طوفان ام را به دستم دا

تا آخرش    ،یو گرفت  تیحاال که تصم  ،ی اومد  نجایحاال که تا ا-

 ....تموم شد نا یمُرد، س نایلحظه س نیاز ا ی..ولسوی و برو گ

سرعت   با جلو  یهمان  از  هم  عجله  همان  با  بود،  آمده   ی که 

را از    نیگاز گذاشت و ماش  ی پایش را رو  ی چشمم رفت..جور

از من   یحیتوض  ی حت ا یبزنم و  ش یجا کند، که امان نداد صدا

 ی ورود  ی چند پله    ی عمال پا  د،ی به من رس   لوفرین  یبشنود..وقت

و هم   شتمساختمان، از حال رفته بودم..هم از مطب تماس دا

 ی شده؟! تنها توانستم گوش  یکرد که چ  یسوال جوابم م  لوفرین
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بگو و  بسپارم  دستش  به  بگو  میرا  و  کند  کنسل  را    د ی قرار 

شدم..س رنج  نایمنصرف  من  ا  دهیاز  بدون  ا  نکهیبود،   نیدر 

مس  ینقش  م یتصم باشم..در  چشمم    کیبرگشت،    ر یداشته 

 ی م  ا طرف شماره اش ر  کیچشمم خون..از    ک یاشک بود و  

  ی آمدنش را برا  انی جر  گر یداد، از طرف د  یگرفتم و جواب نم

دنده    ی رو  نایکه س  ین از وقتزدم..اما  یگفتم و زار م  ینیلو م

 ...آمد  یها کوتاه م  ی زود  نیافتاد، مگر به ا  یاش م  ی لجباز  ی 

 [9/26/2021 6:41 AM] 
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خورد تا    یبوق م  نقدریهم زنگ زدم، ا  گریصبح هزار بار د  تا

م قطع  ما  امیشد..پ  یخودش  اگر  تا  شن  لیفرستادم   دن یبه 

  ی آب  کی ت  یرا بشنود، ول  حاتمی همان جا توض  ست،ین  میصدا

داد..شک نداشتم او هم تا االن پدر    یخورد و باز جواب نم  یم

  یو نم  ودبه غرورش هم بر خورده ب  یخودش را در آورده؛ ول

  ماتوم یبه خاطر اولت   شب،یخواست حاال حاالها من را ببخشد..د
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. صبح  نای بودم و حاال امشب هم به خاطر س  دهیمهوش نخواب

ام ..به  نداشتم  ماندن  کل  نکهیا  دیتوان خانه     ک ین یامروز در 

تعر  ز یهمه چ  از گناه مبرا م  فیرا  را    ی خواهم کرد و خودم 

پوش لباس  ا  دمیکنم،  روحم  و  گرفتم..جسم  آژانس  بار،   نیو 

 ییغذا  دیبخش  یرفت..مگر تا من را نم  یم  لیباهم داشت تحل 

 یخواب  یو ب  هی رفت؟ چشمانم از فرط گر  یم  نییپا  میگلواز  

ول   یم م  دیبا  یسوخت،  نگهشان  به محض   یباز  که  داشتم 

افسوس   یعذاب وجدان نجات دهم..ول  نیآمدنش، خودم را از ا

کردن از من..تا    ی دور  ی برا  شتدا  ی بار واقعا قصد جد  نیکه ا

ن نشستم،  انتظار  به  چه  هر  گوشامدیظهر  هم  را   ی..باز  اش 

که بودم،  یپر غم ی جواب نداد و گذاشت، من در همان هاله 

بعد   ی شد! از شهره خواستم قرار ها  ینم  ی طور  نیغرق شوم..ا

موکول کند..اصال تمرکز کار نداشتم   ی گریاز ظهر را به روز د

که با هزار دل    یزدم به مشاوره دادن به کسان یو بدتر گند م

خبر کردم   سیسرو  یتاکس  کی  ی آمدند..فور  یم   نجایبه ا  دیام
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باشگاهش رساندم..ا به  را  از    ینم  گر ید  نجایو خودم  توانست 

پا و آن پا    نیبودم و داشتم ا  ستاده یدر ا  ی من فرار کند..جلو

 به شد و    ادهیپ  نش ی که از ماش  دمیکردم که اشکان را د  یم

 ...سمتم آمد

 [9/26/2021 6:41 AM] 
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گ- م  نجا ی..اسویسالم  م   ؟یکن  ی چکار  که    نا ی س  یدون  یتو 

 ...نجایا ی ایب  ادیخوشش نم

آماده   گریتشر مفصل د  کی  ی خودم را برا   دیدانستم و با  یم

آمدن به ذهنم خطور نکرد..بهتر    نجایجز ا  یراه  یکردم..ول  یم

 ...بود یف یبالتکل نیاز ا

 ی..االن هر غول تشم سایکنار تر وا  میبر  ایتو اصال؟ ب  ییکجا-

 ...رد بشه دیتو با ی از جلو اد،یب رونیکه ب
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خورد، نگاه کردم..مغزم    یچشمم تکان م  ی دستش که جلو  به

دور   یحوصله..کم  یشد..خسته بودم و ب  یم  لی هم داشت تعط

 ...زمزمه کردم  یحال یو با ب  ستادمیتر ا

  ی لطف کن  شهی..مستیحالم خوش ن  یلیخوام..خ  یمعذرت م-

 ...دهیهستم..تلفن هام و جواب نم  نجایمن ا  ،یبگ نایو به س

 ...گرفت یشد و نگاهش رنگ شوخ  نهیبه س دست

تا حاال، مثل    روزی خان از د  نایس  نیکه ا  دیپس بگو با هم قهر-

باهاش دو    سوی..سر جدت گرهیگ  یبا وفا پاچه م  وونیاون ح

بزن، که دست از سر ما برداره،    یکالم حرف درست و حساب

..ساسان  ینگفت  ی ها، نگ  شهیم  ی ن کشخون و خو  نجا یوگرنه ا

 ..ستیمثل من صبور ن 

ا  یم  دلم به  لبخند   نیخواست  رنگشان،   پر  رفاقت  همه 

با اشکان بود، ساسان با همه   ها و بذله   یشوخ  ی بزنم..حق 

و    قیرف   گریشد،د  یم  یکه عصبان  یامان از وقت  ش،یها  ییگو
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نم  قی رف  ر یغ مرد  و  زن  س  یم  نکهیشناخت..ا  ی و   نایگفت 

با آن ها    نکهیترساند، چه برسد به ا  ی است، من را م  یعصبان

 ...کرد یرا هم نم ی زیچ چی مراعات ه گرید

خ- موندم،    التیباشه  امان  در  دستش  از  اگه  باشه،  راحت 

 ..کنم یسفارش شماها رو هم م

 ...به پشت سَرش کرد یو نگاه دیبار بلند خند نیا

که هر جا زورش به  نهیواسش..فقط بدیش ا ی تو که تاج سر -

 یکنه..فقط راست  یم  یتو نرسه، رو گردن من و ساسان خال

با اسم کوچ نبود  باز   ی صدات زدم..نر   کیحواسم   ی رو لوس 

 ...یتَرَم کن چارهیب نی از ا ،یبهش بگ

شکوفا شد..زور گو   میمال  ی به لبخند  میلب ها  گریبار د  نیا

و نفر از آوردن اسمم هم واهمه د  نیکرده بود، که ا  ی خان کار

 یرا راحت کنم، دست  الشیهم نهادم که خ  ی داشتند..پلک رو 

 نیقیوارد سالن شد..به قطع و    یتکان داد و با خوشحال  میبرا
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را    شی ها  تیسرساند..حسا   یخودش را م  ده،ی نکش  قهیبه دق

حت  نیشناختم..هم  یم شد،  هم  زمان  یطور  از  که    یکمتر 

 ..گرفته بودم

  نجا؟یا ی ایبه تو گفته ب یک-

 [9/28/2021 6:43 AM] 

 ۴۰۶_پارت#

  نجا؟یا ی ایبه تو گفته ب یک-

کردم به او و صورت پر از غضبَش نگاه نکنم..به آن لحن    یسع

 ...پر از اخطار که هرگز

 ی ا  گهید  ی چاره    ،ی دیجوابم و نم  یوقت  نکهیاوال سالم..دوما ا-

 ...ی ذار یواسم نم

سمتمان    ینگاه  میزد و ن   رونیاز در باشگاه ب   یوزن  ن یسنگ  مرد

غره   بلندَش   میبرا  ی زیت   ی انداخت..چشم  قدم  چند  و  رفت 

 ...عقب بروم یسبب شد، من هم کم
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خونه و    ی ر  یبرسونتت..م  ادیتا بگم اشکان ب  سا،یجا وا  نیهم-

 ...ی ذار ینم  نجایوقت پات و ا چیه  گهید

اشاره اش که جلو  به ترس  ی انگشت  تکان م  دهی صورت   ی ام 

اهم  بغض   ی تیخورد،  با  کند،  گرد  عقب  خواست  تا  و  ندادم 

 ...دم ینال

ا- از  نزنم،  بهت  تموم حرف هامو  تا  امروز  نم  نجا یمن   ی جُم 

 ...نایخورم س

 ی ..تالشش برادیکش  ی و دست به کمر پوف کالفه ا  برگشت

 یشک نم   یب  یبود ول  یستودن  دنینکش  ادیآرام ماندن و فر

 ...خواهد  یم  ری صورت پر اخم هم، دل ش  نیهم  دنیدانست، د

  د یکه نبا  ی زیمن داغونم..برو خونه و نذار بشه، اون چ  سویگ-

 ...بشه

شده را پر کردم..اشک    جاد یا  ی خودم جرعت دادم و فاصله    به

 ...دیلرز  یبود و چانه ام م دهیرس میتا پشت پلک ها 
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و استرس    الی..از فکر و خ دمی داغونم..دو شبه که نخوابمنم  -

 ؟ ینیب  یکه منو نم  یخودخواه  نقدر ی..چرا استمیروپام بند ن

سراغم و    یکه خواست  یحرفام و بشنو، بعدش برو و تا هر وقت

 .....رینگ

 [9/28/2021 6:43 AM] 
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گونه ام سُر خورد، دستم را گرفت و   ی که رو  ی قطره ا  نیاول

را زد و ابتدا من را سوار کرد   موتیکشاند..ر  نیبه سمت ماش

فور بعد خودش  خ  ی و  آن  از  و  نشست  رُل  فرار    ابانیپشت 

د  ی نطوریکرد...ا جور  را  رفتنش  تعب   ینم  ی گریتند    ر ی شد 

هم به  و  بود،  کرده  بارش  به   نیکرد..آسمان چشمانم شروع 

نم  یراحت م  یدست  یچشم  ریشد..ز  یها قطع  حجم    انیکه 

افتاد    یو باز نگاهم م  دمید  یرفت و برگشت داشت، م  شیموها

 ....فرمان ی گره شده اش به رو  ی به انگشت ها
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گم،   یخودم م  شی هم برخورده..پ  یلی..خسویبهم برخورده گ -

ذره رو قول و قرارم با خودت،   هیمن چقدر گند زدم که تو  

نم باز    ف یمرد ضع  هی  ؟ی فرض کرد  ی ..منو چیکن  ی حساب 

که تو    ارمیم  ادتیخورد،    یبه توق  یالنفس که فردا روز، تا تق

شرا فداکار  یداشت  یطیچه  چه  مثال  من  و    ی و  من  کردم؟ 

 ....بر من ی بر من، وا ی تو؟ وا یشناخت  ی نطوریا

گلو   انیکه م  ی خفه ا  ی ام شده بود، هق هق ها  هیگر  ی صدا

م بودم..به   یسرکوبَش  کرده  فکر  باشم،  نگفتم  کردم..دروغ 

  ی گفت، فکر کرده بودم..ول  یکه او االن م  ی زی از آن چ  شتریب

وقت  یوقت بود،  انداخته  دستم  را  حلقه  حرم،  داد،   یدر  قول 

و دود شد    اآن ه  ی کوه بماند، همه    میپشت و پناه باشد و برا

رفت..نبا آسمان  م  نیا  دیبه  آزار  را   د یداد..نبا  یطور خودش 

به ذهنم راهَش    ی خورد که من حت  ی را م  ی زیچ   ی غصه    گر ید

 ...دادم  یهم نم
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که   یاون شب  ،ی من اومد  ی بار اول خونه    ی که برا  یاون شب-

موند چ  ،ی کنارم  گ  یبهت  فراموش    سو؟یگفتم  حرفامو  چرا 

وقت  ی برا  هیقض   نیا  ؟ی کرد انتخابت کردم    یمن، همون  که 

 گهی..خواستم دیتموم شده بود، خواستم تو هم تمومش کن

که تصورش هم    ی زی ..من با تو بهتر از اون چی بهش فکر نکن

برگشت  یم باز  اول؟    ی سر خونه    یکردم، تجربه داشتم..چرا 

حرف    گه یکه چهار سال د  نیا   ؟ یبهم اثبات کن  ویچ  یخواست

  ی از انتخاب کس   شمیم  مونیپش  نکهی ا  ره؟یم  ادمیامروزم    ی ها

 سو،یو فراموش کن گ  ت یتمومه؟ اون ازدواج لعنت  یکه همه چ

 ....تو رو به قرآن فراموش کن

 [9/29/2021 6:50 AM] 

 ۴۰۸_پارت#

اش مشت محکم  با کوب  یاتمام جمله  فرمان   ی و صدا  دیبه 

 ..من هم اوج گرفت ی  هیگر
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تو، همه چ- با  کردم،  ویبه خدا  که    یول  فراموش  چکار کنم 

خواستم بهت بگم چون دلم   یندازه..نم  یم  ادمیمامانت مدام  

ب  ینم ا  شتریخواد  بگ  نیب  ن،یاز  قرار  نفر  روز  ی ریما دو  ...دو 

بار اول بهم زنگ زد و گفت برم به    ی بهم زنگ زد، برا  ش یپ

م  یآدرس برام  خواه  یکه  نظر  حق   رد،نک  یفرسته..ازم  بهم 

نه، فقط   ایهست    یکار راض  نیدلم به ا  دیانتخاب نداد، نپرس

مدتم، پسرم   نیخواد تو هم  یچون دلم نم  ،ی بر  دیبهم گفت با

  ی مدت چ   نیمنظورش از هم  دمیاحساس کنه..نفهم  ی کمبود

ول س  ی وقت  یبود،  خاطر  به   ی زی چ  گهید  ،ی ریم   نای گفت 

 ....نبود ی ز ی که چ نیدم، ا ینگفتم..من واسه تو جونَمم م

دراز    یاش...انگار دست  یشانیبه پ  یبار ول  نیهم مشت زد، ا  باز

 ی درد م   شی..داشتم پا به پادی کوب  یشده بود و به قلب من م

نبود..لحنش مال  ی و کار  دم یکش تر شد،    میاز دستم ساخته 

 ..خشمش همچنان پا برجا بود یول
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هم روانم به   یکاف  ی ..پشت فرمونم..به اندازه  ری آروم بگ   سویگ-

ر نبود  ختهی هم  اگه  قرآن  ماش  ،ی هست..به  م  نیاالن   یو 

ا تو  ر  نی کوبوندم  نر  لیگارد  رو   زیها...پس  ها  اشک  اون 

 ...یلعنت

..هر چندکه ردیتا آرام گ  دمیقلبم کش  ی رو  ،یرا به نرم  دستم

و به قول خودش    نای س  ی برا  ینداشت، ول  یوسعت اندوهم تمام

غلط   نیا راه  بودم..مهوش  نگران  خراب،  برا  یحال  آرام   ی را 

س چ   نا یکردن  پسرش  بود،  کرده  تر  زیانتخاب   ی م  ی مهم 

  ی ادیز  ی ..خواسته  یهمراه  یدرک شدن و اندک   یخواست..کم

با    یشگیهم  ی دانستم با وجود اختالف ها   یبود؟ هر چند م 

 ..خورد یپدر و مادرش، داشت چوب انتخاب کردن من را م

زنگ زد و آدرس و    تیدکتر به گوش  یکه منش  روزیهمون د-

وجودم خبر دار شد، که کار مامانمه..دکتر    ی ازش گرفتم، همه  

 ن یا  ی..ولشهیمی صم  ی از دوستا  ،ی بر  ششیکه قرار بود پ  یزنان
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 یط یتحت هر شرا  دی..تو باسویکنه گ  یاز گناهت کم نم  ی زیچ

 ...یذاشت یم  انیمنو در جر

 [9/29/2021 6:50 AM] 

 ۴۰۹_پارت#

 ....خواستم یگفتم که من نم-

 ...صورتش رنگ خون گرفت  باز

و منم هزار بار بهت گفتم، نه به مامان من زنگ بزن   یتو گفت-

 ن یا  ی جوابش و بده..اگه مامان منه، اگه من بچه    یو نه حت

ام، م ب  یخونواده  ا  یباش..م  الشونیخ  یگم  توجه    نقدریگم 

فقط خودم و   سویگم گ  یغاز..م  هیصد من    ی نکن به حرف ها 

 آخه؟ رهیخودت..چرا تو گوشت نم

به صلح   یراه  چی ..چرا هدمیکردم و به سمت پنجره چرخ  بُق

 ی مساو  دی با  نایشد؟ چرا خواستن س   یبودن ختم نم  یو آشت
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 لش یبا از دست دادن پدر و مادرش؟ حاال که خالف م  شدیم

  کرد؟ یم  میانجام نداده بودم، پس چرا هنوز دعوا ی کار

..االنم  میروت و بر نگردونا، من هنوز از دستت عصبان  ی نجوریا-

هم نشونت بدم   یخودمون، تا عمل  ی خونه    ی ا ی همراه من م

ا ا   زای چ  نیکه  نداره..بلکه  ارزش  دوزار  کا  نیواسم  مال جا بار 

 ...واست فتهیب

درست    قهیرفت، تا چند دق  یم  تیبه جد  شی بس تن صدا  از

ن به  و  برگشتم  رخَش   میمتوجه منظورش نشدم..هنگ شده 

 یچه خواب   دمیلبش که باال رفت، تازه فهم  ی نگاه کردم، گوشه  

اش   یطانیهمه توپ و تَشر، رگ ش  نی..آقا بعد از ادهید  میبرا

ب به خودش  بود..تا خواست  زده  باال  به    کردمشروع    د،یایباز 

 ...ش یمشت زدن به بازو

د- نکن  موونهیعه  اسویکنما..گ  ی..تصادف   یم  ی نطوری..چرا 

  ؟یکن
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 ...زند  یآتش، فوران م میکردم از گوش ها یم حس

 ی صادر م  دیحاال اُرد جد  ،ی همه تن منو لرزوند  نیواقعا که..ا-

جا   چیخودم، من با تو ه  تییسو   یرسون  یمنو م  نایس  ؟یکن

 ..امینم

 ....آخ-

خورد، اگر   یو فرمان تکان تکان م  دیخند  یفقط م  نکهیا  با

...دستش را کنار دم یکش  یآمد، پا پس نم  یآخَش در نم  ی صدا

 ...داد ی گذاشته بود و فشار م شیگلو

 گهی..دادیفکر کنم داره خون م  ،ی با ناخنت ناکارم کرد  ی زد-

 یدون  ی..میبه داد گردنم هم برس  دیچون با  ،ی ایب شد بواج

  ؟یچکار کن دیکه با

عاقبت من را با   ایاز دهانم خارج شد..خدا  ی حرص آلود  پوف

 ..کن ر ی مرد به خ نیا
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مگه من اونجا رو زدم؟  اصال دستت   نا،یس  یگ  یم  یچرا الک-

 ...نمی و بردار بب

 ،یراه انداخت و به نف  یتخس، نوچ نوچ  ی پسر بچه ها  مثل

 ...سر تکان داد 

ا- با   شه،ینم  میحال  زا یچ  نیمن  که  ا  دیباالخره   نیجواب 

  ی ...پس الکی منو پس بد  ی دو روزه و اعصاب خورد  یدلتنگ

 ...زمی نزن عز ی خودی ب ی دست و پا

رفتم..خدا  عمال اول حساب   ییوا  بود؟    ی با خودش چند چند 

  یی داد، بعد از در دلجو  یزد و حساب کار را دستم م  ی تشر م

که االن آرام تر شده بود و لبخند    نیآمد..هر چند هم   یبر م

 ی نقش م   ش یلب ها  ی رو  زی آم  طنت یهر چند ش   ،یکوتاه  ی ها

داشت..با خودِ غدِ مغرورِ لجبازش،   یخوشحال  ی جا  میبست، برا

 ......آمدم تا مادرش  یبهتر کنار م

 [9/30/2021 6:27 AM] 
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 ۴۱۰_پارت#

باهم    یداشتم امروز را به طوبا سر بزنم...هر چند تلفن  میتصم

 نه یمعا  ی دو بار که برا  یکیاز    ر یبه غ   یول  م،ی در ارتباط بود

هر روز    نکهیبودمش...از ا  دهیند  گریپزشکش آمده بود، د  شیپ

  گر ی کردم..حاال د  یشد، خدارا شکر م  یحالش بهتر از قبل م

شد..آقا   یم  نیسنگ در حال گذراندن ماه ششم بود و داشت  

کرد..هر    یم  ی رضا، همچنان مهربانانه کنارش بود و عشق ورز 

 ی خوب هنوز مراقبت ها  ی دور شده بود، ول  یچند از خطر اصل

امتحانش را که در دانشگاه داد،   نایخودش را داشت..س  ی   ژهیو

ماه بود و    ری..تمیبه دنبالم آمد و با هم به سمت افجه راه افتاد

که حاال    یکوهستان  ی جاده    نی ا  یرفت..ول  یم  یهوا رو به گرم

برا  ی ادیز  ی خاطره ها م  میرا  خاص   یزد، هنوز خنک  یرقم 

 ج یاول به سمت دشت هو  دن،یخودش را داشت...به محض رس

 ...گفت دم،ی علت کارش را پرس ی.وقترفت 



1520 

 

تماشا   نیاول  نجایا- به  و  گرفتم  ازت  و  هات    ی عکس  خنده 

 ...مقدسه  یلینشستم، پس برام خ

قبل تجربه   ی ها  ی از سر  ی خودم هم حس متفاوت تر  حاال

جا  یم به  داشتم  روزها  ی کردم..دوست  ا  ییتمام  در   نی که 

دلخور با  ها،  و   ی کوچه  بزنم  قدم  او  با  شدم،  رد  کنارش  از 

ها را هم    ن یرا به حافظه ام بسپارم..هم  ی تر  نی ری ش  ی خاطره  

به   ول دستم را گرفت و ا  میتصم  نیاز ا  یبه زبان آوردم...راض

باز بود و به   مهی ...در، نمیسکونتمان رفت  ی سمت همان کلبه  

م ندارد..مرا    یدر حال حاضر کس  د یرس  ینظر  آنجا سکونت 

 یهمان تک درخت آن شب، که آسمان مهتاب  ریبه ز  کشاند

 ....زد یم

 ..همون سنگ و بهم نگاه کن ی رو نیبش سویگ-

 [9/30/2021 6:27 AM] 

 ۴۱۱_پارت#
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با همه    ی کار و  دادم  انجام  را  اش   ره یعشقم خ  ی که گفت 

 ی و جلو  دیکش  رونی امان را از دستم ب  ی نامزد  ی شدم..حلقه  

 ....قرارم تاب داد یچشمان ب

هم  ی برا- اول  حضورت   ن یبار  از  قلبم  کردم،  حس  جا 

حبس شد و چشمات منو به   نهیجا نفسم تو س  نی...همدی لرز

به   میعشقم و وفادار  ی برد...حاال من به نشونه    یخال روح  هی

 یسویگ"گم  یکنم و بهت م  یحلقه رو دوباره دستت م   نیتو، ا

 ....."قلبم فقط و فقط واسه توعه ی قشنگم، همه 

 ی قبل  ی زانو زد و حلقه را به جا  میپا  ی را گرفت و جلو  دستم

به سمت خودش در بغلش پرت شدم   دنمیاش برگرداند..با کش

  ی صدا  ی..حتدمی و نفس کش  دم ییو تمام عطرش را با ولع بو

 ن یخدا بعد ا  نکهیداد..ا  یم  ی آرامَش هم به من انرژ  ی نفس ها

مص ج  نیا   بت،یهمه  بود،  گذاشته  راهم  سر  را  شکر    ی امرد 

نقطه،   ن یجا و در هم  نیهم  ی که روز   ی نداشت؟ مرد  ی گزار

ب او  هم  ی جُستم...مرد  ی زاریاز  تا  رفتارش،  سال    ک ی  نیکه 
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آن پسر    گریکه د  ی تا آسمان فرق کرده بود..مرد  نیزم   ش،یپ

 ی کوه قو کیمباالت نبود...شده بود  یب ی و پنج ساله  ستیب

 ....خود ببلعد   در بود نگاهش کنم تا مشکالتم را    یکه فقط کاف

پ  بعدش بهدار  ادهی نوبت  تا  م  ی رفتن  دلم  چرا،    ی بود..دروغ 

اتاق ها   نیاز ا  یک یبا او در     گر،یبار د  کیفقط     یخواست حت

بار من را به شدت ترسانده   کیکه  ییمشاوره دهم...همان جا

و سپس به سمت    میدی چرخ  ی را حساب  ی بود...دور و بر بهدار

فحش   ،یخجالتعذاب وجدان و    چیه  ی...بمیمسجد راه کج کرد

شمرد و    یکرده بود را بر م  چارهیب  یاوشیس  ی که روانه   ییها

 ی چطور دلش م  نکهیگفت...ا  ینسبت به من م  شی از حرص ها

کتک   کیکردن با من، به باد    ی همراهخواسته او را به خاطر  

 گر ی و د  میایتا من از ترس هم که شده، کوتاه ب  رد،ی مفصل بگ

کردنم از او، چطور رگ    ی ارطرفد  نکهیبا او هم قدم نشوم...ا

شده...در    ی کرده و باعث حسادتش م  یم  کی را تحر  رتش یغ

  گر یهم به من فهماند، د  میمستق  رینامحسوس و غ  نیب  نیا
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با    ی روزگار  ی روز   الیو خ  اورمیاسمش را هم، به زبان ن  یحت

 ....مغزم بسپارم ی بودن را، به آن ته ته ها یاو هم کالس

 [10/2/2021 6:35 AM] 

 ۴۱۲_پارت#

  ی رفت، هم زمان م  یمن عقب عقب م  ی طور که جلو  همان

 ی خانه    کی  نجایا  ندهیخواهد در آ  یگفت، م  یو م  دیخند

و دوباره    مییایب   نجایا  م،یبخرد تا هر وقت باهم قهر کرد  ییالیو

ببند  مانیپ رمیعشق  ا  ی   شهی..چون  امان  عالقه  و   نجا ی مهر 

 نکه یلذت بخش بود..ا  ندهیآ  ی اش برا   ی زیبسته شده..طرح ر

د سال  پنجاه  پ  گریتا  تصو  شی را  به   د،یکش  یم  ریچشمانم 

 ی اخت..حرف که مس  یرا از خودش و تعهدش راحت م  المیخ

  ی رنگ  ی ها  دیرا ام  دیسف  ی بود که بوم ها  ینقاش  المیزد، به خ

  چ یه  یکرد، که ب  یرا در ذهنم مجسم م  ی ..شاعردیکش  یم

 ی ا  ازنده..نومیسرود برا  یشعر م  ،ی ا  ه یوسواس و قاعده و قاف

هجا  یم نت  به  نت  هر  از  که  قشنگ   ی ها  ی ملود   ش،ی شد 
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تمام بود..اصال از    ز یزد، همه چ  یکرد..حرف که م  یتراوش م

که به قول خودش من    یتمام شد؟ از همان شب  ز یهمه چ   یک

 یهم نم  یبعد تَرَش؟ فرق  یحت  ای  د،یآن تک درخت د  ریرا ز

تر از   ختخوشب  ایکردم، دن  یم   الیکرد..مهم االن بود که خ

 ...دیو نخواهد د دهیمن ند

قبل    ی ظهر شده بود..مانند سر  م،یدیطوبا رس  ی به خانه    یوقت

دانست نامزد   یشرمنده امان ساخت و ناهار مهمانمان کرد..م 

  ی هست سر  ادمیوصلت خوشحال شد..  ن یو چقدر از ا  میکرد

که    یاول  ی گوشم گفته بود، از همان روزها  ریقبل در تهران ز 

نا به من یمتوجه عشق س  م،یکرد  یبه خانه اش رفت و آمد م

 نکهیشنود...از ا  یخوب م   ی خبر ها  ی دانسته به زود  یم  شده و

لباس  داشتند که تک تک  آنقدر ذوق  بود،  فرزندشان دختر 

را    یکیکدام    نکهیسَر ا  یدادند و گاه  یمان مرا نشان   شیها

گرفت..کاش تمام جر و بحث ها    ی زودتر بپوشد، بحث شان م

زاد  نو  ی ک لباس برای از سر عشق باشد و بس...از سر انتخاب  
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...از ی هفته ا  کی  ی دور  کی  ی باشد برا   ی..از سر دلتنگامدهین

د وقت   ر یسر  باشد،  مرد  گل    ی برا  یآمدن  معطل  همسرش 

نارضا  یدر گلفروش  دنیخر وقت  یتیشده..از سر  باشد،   ی مرد 

ب از جهت  پاشو  ی ماریزنَش  چ  هیتا صبح  کرده...همه    ز یاش 

ش   یوقت باشد،  عشق  سر  ن   لشیاست..دل  نیری از   ست،یمهم 

 ....معلولش مهم است

 [10/2/2021 6:35 AM] 

 ۴۱۳_پارت#

  دختر دوست دارم...؟ هیمنم  یدون یم سو،یگم گ یم-

آنقدر در    ن،یبا طوبا و نشستن در ماش  یخداحافظ  ی لحظه    از

غرق بودم که اصال متوجه صحبتش نشدم..با   االتمی فکر و خ

 ...لب زدم یجیگ

  ؟یگفت ی زیهان؟ چ-
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افزود..ا  دیخند سرعتش  بر  چه    نیماش  نی و  شاهد  جاده  و 

 ...که از ما نبودند  ییصحبت ها

 ی خودت با موها  نیخوام ازت، ع  ی دختر م  هی گم منم    یم-

 ....بلند و به رنگ قهوه

به   ییرو برگرداندم..هر جا  ی نشاندم و فور  شیبه بازو  یمشت

کلمه   م،یام که بود  یدوست داشتن  ی جز آن تخت و آن خانه  

 ..شد  یسبب شرم م میبرا شیها

مورد حرف    نیدر ا  ی زوده بخوا  یلیتو؟ هنوز خ   یگ  یم  یچ-

 ...یبزن

 ییبه قول برزو بچه پر رو  ی همان دنده    ی هم افتاده بود رو  باز

 .... اش

گم، کتکم بزنا...تازه   یم یبابا چرا زوده؟ تو هم من هر چ ی ا-

گ کردم؛  انتخاب  باتایاسمشم  هم  اسمش  مامانش    دی..اول  با 

 ...باشه یکی
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 ..کرد یمگر ول م  یگرفته بود، ول غیحالت ج  میصدا

  نا؟ییییس-

 ی موقع باردار  نمی خواد، بب  یدلم م  نقدر یا  ی...ولنای جان دل س-

 ....هم عجله دارم  یلیدر ضمن خ ؟یش یم یچه شکل

صورتم    ی رو  یدانم ول  یعادت، نم  ا یسر خجالت بود  را از    دستم

ب و  پنجره چرخ  شتریگذاشتم  پر صدا    یول  دم،ی به سمت  او 

تشر  دیخند را هم  اش  لحظه  به  لحظه  تازه داشت    ی م  حیو 

  شتر ینداشت، بلکه داشت ب  ی زدن هم در او اثر  غیج  گریکرد..د

 ....بُرد یکردنم لذت م تیاز اذ

 [10/3/2021 6:17 AM] 

 ۴۱۴_پارت#

خانه    ی ها  موقع درِ  که  بود  فرنگ  ی غروب  توقف    س،ی خاله 

  رون ی را باز کردند و ب  اطیهم، درِ ح  لوفریکرد..هم زمان برزو و ن

بودمشان    دهیند  یشد که درست و حساب  یم  ی آمدند..چند روز 
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  ی برزو کنم، ول   زانی آمد خودم را آو  یو دلتنگشان بودم، بَدم نم

  نیدر جاده، بر ا  آمده  شیپ  ی و حرف ها   نایس  طان ینگاه ش  مین

  مه یببخشم و موجبات جر  شیرا به لقا   ش یباورم رساند که عطا

 ...اورم یخودم فراهم ن ی را برا  ی گرید ی 

  شما؟ دیسالم...چطور-

 ...دی گونه ام را بوس مانه یصم لوفرین

  طوبا خوب بود؟ ؟ی گرد  ی..از افجه بر مسویسالم گ-

هم با برزو خوش و بش کرد..با همه   ناینیلو را دادم و س  جواب

گفت با وجود    ی برزو م  یوقت   گاهشان،ی گاه و ب  ی کل کل ها  ی 

با فشار    یبود که قطره قطره ول  یبرادر دار شده، خوش  نا،یس

گذاشتم   یسَر به سَرش م  ی..هر چند گاهختیر   یجانم م  انیم

م بر  یو  وجود  با  پ گفتم،  تازه  را   هشد  دایادر  خواهرت  ات، 

 ی بود که دستش را دور گردنم چفت م  نجای...اینکن  یفراموش
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  ی خط و نشان م   اهش،یس  ی خان با چشم ها  نایکرد و باز س

 ...دیکش

  م؟یباهاشون بر  ی ا  هیپا  نما،یس  رنی جان بچه ها دارن م  سویگ-

  نا یصورتشان چرخ خورد و در انتها به خود س  انیدر م  نگاهم

 ...دیرس

بخوان تنها برن، ما مزاحمشون    دیهم خستم...هم شا  گهینه د-

 ...میشینم

پرت   یصندل  ی هولَم داد و عمال مرا رو   نیبه سمت ماش  لوفرین

 ...کرد

کنه، من   یتعارف م  شه یهم  سوی خواهشا سوار شو..گ  نا یآقا س-

 ..شناسم یزبونش و بهتر م 

 ..لب زد  یخنده سمت راننده رفت و راض پر

 ...شامَم مهمون خودم م،یبر  نیماش هیبا  یهمگ   دیایپس ب-
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مفرح بود و باعث شد از اول تا  ی کمد  کیاشان    یانتخاب  لمیف

و برزو    نا یس  ی ها   طنتیها و ش  تی..اذمیفقط بخند  لمیآخر ف

 نقدر یآورده بودند..ا  ری گ  یرا حساب  لوفریهم بماند که من و ن

و تخمه هم به خوردمان دادند، که به قول    وهیو آبم   پسیچ

موکول    ی گریشب د  بهنماند و قرارَش    یشام باق  ی برا  یلینیلو م

 .....شد

******** 

 [10/3/2021 6:17 AM] 

 ۴۱۵_پارت#

رفتم و بعد از مدت ها   اط یاز نماز صبح، خوابم نبرد..به ح  بعد

نامه باعث شده    انیپا  ی شروع به ورزش کردم..گرفتار  ،یلتنب

برج   نایقیام برسم..  یشخص  ی کدام از کارها   چیبود نتوانم به ه

..همه دمیکش  یم  یبه آسودگ  یشد و من نفس   ی تمام م  گرید

مانده    یاش باق  یافرا انجام داده بودم و فقط صح  شیکارها  ی 

نامه    انیپا  ی ...نمره  شدی بود که آن هم امروز و فردا انجام م
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وضع در  م  یلیخ  تم یام  داشت..اگر  باالتر  یاثر   ن ی توانستم 

را    ی دکتر  ی نبود که دوره    دیرا جلب کنم، بع  دیاسات   تیرضا

ا از ا  نیبتوانم بدون آزمون در  ادامه دهم و چه    ن یدانشکده 

تر از من    ری چند ماه د  نای.سانداخت.  یمرا جلو م  یبهتر که کل

ارائه م  انیپا   ی داد و هنوز در حال کار کردن رو  ینامه اش 

سراغش    اد یهم از زمان عقدش تا به االن ز  لوفری مطالبَش بود...ن

 ی سرَش به گشت و گذار با برزو گرم است..ول   ی نرفته  و حساب

کرد..او    اهداز من دفاع خو  ریماه تاخ  کیبا    اد،یبه احتمال ز  ایرو

عروس تدارک  در  حساب  یهم  و  هست  م  یاش   یمشغول 

 شان یها  دیاز خر  یو بعض  دیآ  یمحسن به تهران م  یزنَد..گاه

ندارد و    لی کنند..فعال قصد ادامه تحص  یم  هیجا ته   نیرا هم

م کار   یدلش  به  مشغول  اصفهان  همان  موقتا  خواهد 

د و خودش را به گل شده بو  اطیشود..آفتاب مرداد ماه پهن ح

مفصل   ی تاباند، که داخل رفتم و صبحانه ا  یها و درختان م 

 ی هم شد و وقت  نیکنم..هم  ریرا غافلگ   ایتا رو  دم ی اپن چ  ی رو
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ب   ی شگیهم  یزد، متعجبانه نگاهم کرد و با لوس  رونی از اتاق 

 ...اش گفت

ب  هیخداروشکر  - و    داریروز  برا   هیشدم  من صبحونه   ی نفرم 

 ...ثبت کنن میباشه بگم تو تقو ادمیآماده کرده بود..

  ؟ی مسخره ا یلیخ  یدونست یم-

 ی دست و صورتش را بشورد، رو   یحت  نکهیرو نرفت و بدون ا  از

لقمه، به   نیکنار اپن نشست و هم زمان با گرفتن اول  یصندل

 ..دیسمتم چرخ 

 ...نظر لطفتونه شما-

در حال چشمک زدن بود..با   ،یعسل   ی ام رو  یگوش   ی   صفحه

استاد، سر  دنید را وصل کردم..از من خواست    عینام  تماس 

جا به  دفتر خودش   کی  ک،ینیکل  ی امروز  و  دانشگاه  به  سر 

  ی برا  ری نان و پن  ی گفتم و با عجله چند لقمه    یبروم..چَشم

 ......فتم یخودم گرفتم تا زودتر راه ب
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 [10/4/2021 6:13 AM] 

 ۴۱۶_پارت#

و به خاطر تابستان خلوت بود و فقط   شهیر عکس هم ب   دانشگاه

 ی گریکار د  ایواحد تابستانه    دی که شا  یانیدانشجو  ی سر  کی

زدند..خودم را به طبقه    یچون من داشتند، در محوطه چرخ م

  ا ی شد که پور  شتریب  یدوم و دفتر استاد رساندم..تعجبم زمان  ی 

د  یاوشیس محض  به  و  بود  نشسته  دفتر  در  جا یهم  از  دنم 

ن  اد یکوتاهمان ز  یبرخواست..احوال پرس ..به دی نجامیبه طول 

کم همچنان    ینظرم  رفتارش  و  بود  شده  قبل  از  تر  چاق 

  نجا،یآمدنم به ا  ریبه د  ری محترمانه و متواضعانه بود..به خاطر د

 ....بودمَش دهیشد که ند یم ی دی مد ی مدت ها

  ح ی تونم علت دعوتم رو توض  یهم اومد، م  سویه گخوب حاال ک-

  ی ژورنال خارج  هیدانشکده در نظر داره، واسه    تیریبدم...مد

تر اتفاقا جزو مهم  زم   نیکه  تو  ها   ی روانشناس  ی   نه یژورنال 

 م یاز اون مقاله رو من تنظ  یارسال کنه...بخش  ی هست، مقاله ا
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شما دو نفر   ی خوام به عهده    ی رو م  گرشیکردم و بخش د

کنار اسم من، نام شماها هم بُرده خواهد شد   ی طور   نیبذارم..ا

بود   نیپله صعود..علت انتخاب شما دو نفرم، ا  ک ی  یعنی  نیو ا

دوم گروه    ایاول و    ی رتبه    یبا اختالف کم  اد،یکه به احتمال ز 

 ...دیش یخودتون م

 ...صورت دو نفرمان چرخاند  ی مکث کرد و نگاهش را رو   یکم

تونم رو کمک شما دو نفر حساب باز    یمن م  ه؟ینظرتون چ-

  کنم؟

انتخاب  یاوشیس بحث  و  موضوع  مورد  در  و  شد   ی خوشحال 

شروع به صحبت کردن با استاد کرد..من هم خوشحال بودم 

با   یرا داشتم و از طرف  یاوشیکار با س  ی دغدغه    یاز طرف  یول

  میدر موردش در ذهنم بود، تصم   نا یکه از س   یی ها  تیحساس

  ی افجه که خبر  ی ....همان روزهاکرد   یسخت م  میرا برا  ی ریگ

 .....کرد، حاال که یم  ینبود، آن طور بداخالق نمانیب
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  سو؟ی گ  هینظر تو چ-

هم منتظر به دهان من چشم دوخته   یاوشیتنها استاد که س  نه

 ..بود..صادقانه جواب دادم

اگه اشکال نداره تا فردا نظر    یاستاد..ول   هیرینظ  یب  شنهادیپ-

 ...بهتون بگم مویقطع

 شه یفرصت ها هم  نیخوب فکراتو بکن..از ا  ینداره..ول  یاشکال-

 ...ادینم  شیپ

 [10/4/2021 6:13 AM] 

 ۴۱۷_پارت#

آمدم..اصال   رونیمشوش ب  ی و با فکر  کردم  یاستاد خداحافظ  از

نامه ام را نشانَش دهم..مطرح کردن   انیپا  ی رفت نسخه    ادمی

ا  ی موضوع  نیچن ر  ی روزها   نیدر   ینم  نا،یس  یختگیبه هم 

  نه؟ ایبود  یح ی دانم کار صح

 .....م؟ی؟ ....خانم فه میخانم فه-
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 ی و او را که با گام ها  دمیچرخ  یاوشیمکرر س  ی صدا زدن ها  با

 ....دمیبلند خودش را به من رسانده بود، درست پشت سَرم د

تبردیببخش- بهتون  وقت  کی....خواستم  با   دمیفهم  یبگم..از 

 ....بودمتون دهیند د،ینامزد کرد نایس

م  به برا  ک یتبر  نیا  ی کم  دیرس   ینظر  و    شیگفتن  سخت 

 ...لب زدم تیاهم یمهم هم نبود..ب میبود..چندان برا میحج

 ....دیممنونم..لطف دار-

 ...پا و آن پا کرد  نیهم ا باز

هفته  - س  ی البته  خود  د  نای قبل،  پ  یول   دم،یرو   ام یاحتماال 

 ...منو به شما ابالغ نکرده  کیتبر

حوصله اش را   یدارد، ول  ی چه دل خجسته ا  میبگو  خواستم

که باز ادامه    رمی نداشتم...سر تکان دادم و خواستم راهَم را بگ

 ....داد

 ....از اقوام یکیاتفاقا منم عقد کردم، با -
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ا  کیتبر از  از    یم  دیبابت خوشحال شدم..شا  نیگفتم و  شد 

استفاده    نایکردن س  یراض  ی متاهل شدنش برا  ی   نهیگز  نیا

بزرگ شدن بود و او   در دلم در حال  یکوچک  ی کرد..دلهره  

خداحافظ قصد  عال  یاصال  موضوع  و  مقاله  اش   ینداشت..از 

کردم،    یکه آن لحظه فکر نم  ی ز یزد و من به تنها چ  یحرف م

سرش باالتر آمد و   دمیمقاله و موضوعش بود..ناگهان د  همان

 ....زد دیپشت سَرم را د

 ...جان اومده دنبالتون نایس نکهیخوب مثل ا-

شد که با اخم   یینایس  خکوبی برگشت و م   اریاخت  یب  نگاهم

و چشمان  ییها م  یدرهَم  آتش  آن  از  به    د،یبار  یکه  دست 

 ....کرد یمن را نگاه م ب،یج

 [10/6/2021 5:40 AM] 

 ۴۱۸_پارت#
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شد که با اخم   یینایس  خکوبی برگشت و م   اریاخت  یب  نگاهم

و چشمان  ییها م  یدرهَم  آتش  آن  از  به    د،یبار  یکه  دست 

جدا    یاوشیکرد..تا خواستم زودتر از س  یمن را نگاه م  بیج

 ...دیرس  کمانیشده بود و نزد ریشوم، د

  ک ی تبر  میجان؟ باالخره خودم به خانم فه  نایحالت چطوره س-

 ...ی اوردیگفتم..شما که حق رفاقت و به جا ن

که معلق در هوا مانده بود و نگاه سرد و    یاوشیدست  س  به

دندان   شیابرو  ی تاکیزدم..  زل  نایخشک س با  و  داد  باال  را 

 ...شد یاوشیچشمان س خیمشده، دیکل ییها

هم دوست ندارم    گهیبا تو نداشتم و ندارم..د  یرفاقت  چیمن ه-

 ...ستیرفتارم ن  ی رو ینیوگرنه تضم  نمتیدور و برش بب 

 ی اوشیشدم..س  یلحن و رفتارش از خجالت آب م  نیاز ا  داشتم

سمتم انداخت و سرش را تکان   ینگاه  مین  ،یحرف  چ یبدون ه

 ...را به سمت خروج کج کرد  رشیداد و مس 
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 ....ی چه کار نیا نایس-

 ..اش گذاشت ینیب  ی را رو  دستش

 ...یکن میعصبان  شترینکن ب ی ...کارشیه-

بازو  سپس قدرتمندش  دست  سمت   میبا  به  و  گرفت  را 

و طاقت فرسا بود که    ادیکشاند..فشار دستش آنقدر ز  نگی پارک

 ...اراده آخَم در آمد یاز درد صورتم جمع شد و ب

 ....دستم نایس-

 ... دیتوپ  ی را باز کرد و با تند  نیماش در

 ...نیبرو بش-

که بغض فروخورده ام   دم یاز نگاه حق به جانبَش ترس  چنان

را با عجله دور زد و پشت فرمان    نیبود راه باز کند..ماش  کینزد

آن را کند که نفسم بند آمد...آنقدر    نیاز زم  ی نشست و جور

بد مستول  ی حال  جانم  ا  یبر  تصور  که  بود   د یشا  نکهیشده 

 ...سخت نبود  ادیکارمان به تصادف بکشد، ز
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  هان؟ ؟ی کرد یهِر و کِر م  یچ کهیمرت نی دو ساعت با ا-

 ی برا  یبست ول  خی  مینا عادالنه اش خون در رگ ها  قضاوت  از

دردناکم را مالش    ی نکند، همان طور که بازو  ی رو   شی پ  نکهیا

 ...دادم، با درد لب زدم یم

 یباهم حرف م  یچه طرز حرف زدنه؟ بذار آروم ش  نیا  نایس-

 ...میزن

لرزه   میبلکه تک تک سلول ها  ن،ینه تنها کاب  ادشیفر را به 

  ز یر  زیشده بود، ر  رهیکه بر من چ  یانداخت..قلبم از غم تلخ

 ...ختیر می پا ن ییشد و پا

 دم،یزنم..با چشم خودم د  یمن هر جور که دلم بخواد حرف م-

  گه؟ید یبگ ی خوا یم یچ  د،یداد یدل و قلوه م  دیداشت

را مرطوب کرد..امروز چِش    سی خ   میها  چشم شد و صورتم 

 یو از سوزاندنَم لذت م  دیکش  ی به جانم م  تیشده بود که کبر

 ...برد
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گ- توام  بده..نکنه    سو؟ یبا  قد  ادیجواب  افتاده   میخاطرات 

 ...دیبود

 [10/6/2021 5:40 AM] 

 ۴۱۹_پارت#

از گل    روز یشدم که تا د  یدهان  ی   ره یو ناباور، خ   اوردم ین  طاقت

 ...گفت و حاال  ینم نازک تر

 ....نایس یمعرفت یب یلیخ-

ناگهان  کی  در سر  یحرکت  راست   نیماش  ع،ی و  به سمت  را 

  غ یترمز نشاند..از ترس ج  ی را رو  شیکرد و با شتاب، پا  تیهدا

حال امروزم، دلش   چیه  یاز ته حنجره ام برخواست ول  یفیخف

نم رحم  به  ماش  یرا  در  به  ترس  شدت    ن یآورد...از 

 ی اش مرا رصد م  ی بود و با نگاه برزخ  ی..آنقدر عصباندمیچسب

رود..بعد    یباال م  میکردم هر لحظه دستش برا  ی که فکر م  کرد
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کرد و بعد   یهم، ابتدا حرصش را سر فرمان خال  قهیاز چند دق 

 ...دیدردناکم را سمت خودش کش ی بازو

 .......گفتم به من نگاه کنسویمنو نگاه کن گ -

کردم    یم  یکه به جانم نشسته بود و داشتم قالب ته  یلرزش  با

ها  ی شدم..صدا   رهیبه چشمانش خ  بود..باز   میاشک  آمده  در 

 .دیپر یهم پلک راستش م

  نم ی بب  گهیبار د  هیفقط    گه،یبار د  هیاگه فقط    ،یعل  ی به وال-

دونه   یخدا م  ،ی ریراه م  ی پسره دار  نیا  یچند قدم  ی تو  یحت

  ؟ی دیکنم.فهم یبدتر از امروز م ی کار

 ی نگاهش نکنم..سر  شدیآمد..کاش م  یباال نم  یبه خوب   نفسم

 ...تکان دادم تا دست از سَرم بردارد میبه عنوان تفه

 ....دمینشن-

 م ی و صدا  دی..ملتمسانه لبم لرز  ندازَتَمی کرده بود به سکته ب  قصد

 ...دی دردناکم به گوشش رس ی از ته حنجره 
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 ....چَ..ش..م-

را رها کرد..ضربان   ریز  ی ا  خوبه با شتاب دستم  و  لب گفت 

م بد  داشتم   یقلبم  دوست  بزند..فقط  داشتم  شک  زد..اصال 

راحت شوم.. دست جلو فضا  آن  از  تا   ی زودتر  گرفتم  دهانم 

نشود..نم  میصدا ا  یبلند  بهانه  دهم..به   ی خواستم  دستش 

جلو کردنش  ترمز  ماش   ی محض  از  و    دمیپر  رونیب   نیخانه، 

فرمان هم نتوانست مرا به عقب   ی رو  شیمشت زدن ها  ی صدا

 ی با آن چشم ها  دنمیکه از د  ایباز گرداند..بدون توجه به رو

بود، به اتاق رفتم و در را قفل کردم و همان   دهی پف کرده هراس

 ...ام بلند شد هیگر  ی جا پشت در افتادم...تازه صدا

 [10/8/2021 6:35 AM] 

 ۴۲۰_پارت#

اتاق ب  سه مگر به ضرورت..سه روز    امدم،ین  رونی روز است از 

بر حالم فقط   یاست  تلفنم را خاموش کردم و به سوال ها مبن 

 ...جواب دادم  کی
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 ....نیخوام تنها باشم، هم یم-

کند چه شده و همان جواب   یم   ی ری گی پ  لوفری روز است ن  سه

  شتر ی ام و از خودم ب  دهیکند..از همه بر  یم  افتیرا در  ی تکرار

جا  زانمیگر کاش  م   ییو  پناه  آنجا  به  خودم  از  که   یبود 

معرفتش   یدلتنگ خود ب  ،یدلشکستگ  ی که با همه    نیبُردم..ا

در کشور، به   یرسم  لیچند روز تعط  نیداد..ا  ی بودم، عذابم م

روبه رو    نا یمن اجازه داد تا مجبور نباشم به دفتر بروم و با س

توان   یناراحتم، ول  التی تعط  نیاز ا  ،ی شوم..به طرز احمقانه ا

به من    ی راحت  ن یرا هم ندارم ..چطور توانست به هم  دنشید

دو هزار  بار از خودم    ی است که روز  یسوال  نیتهمت بزند؟ ا

 ایشود..رو  یم  ر یاشکم سراز  رهوباپرسم و پشت بندَش د  یم

آورد و بعد همان طور دست نخورده بر    یغذا م  ینیطفلک س

چند قاشق در دهانم    اد،یبا فر  لوفرین  گریگرداند...امروز د  یم

راه   د،یگو  یبه برزو م  نکهیبر ا  یکردنم مبن  دی چپاند و با تهد

اعتراض گونه  م  یهر  بست..همه  ب  یرا  حالم  که   ی دانستند 
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ب   ات یخواستم وارد جزئ   یخودم نم  ی ول  ستین   نایا س ارتباط 

زده    یبه من چه حرف  نَم،یتر  زیگفتم عز  یم  دی شوند..چطور با

مانند   م   کیو چطور  در  زده  نفس   انیگنجشک سرما  حُرم 

آمد که نگرانش    ینجاتم نداد..از خودم بدم م  یول   دمیلرز  شیها

ا بودم..از  م  یشانیپ  نطوریا  یوقت  نکهیشده  نبض  زد،   یاش 

 ی شده که حالش دگرگون است..از خودم عصبان  ی خبر  احتم

خواستم تا با آغوشش آرامم   یبودم که مسبب حال بدم را م 

که    یکند..آخر او خودش هم درد بود و هم درمان...به راست

ها  یب  دیبا به صفت  هم  را  خودخواه  م  شی معرفتِ    ی اضافه 

 .....کردم 

  

 ز یسوپرا#

 [10/9/2021 6:13 AM] 

 ۴۲۱_پارت#
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 ه یچهارم به استاد زنگ زدم؛ هم خبر انصرافم در مورد ته   روز 

را به    ی مقاله را دادم و هم از او درخواست کردم تا دو روز  ی 

  ی دهد..هر چند جا خورد و ناراحت شد ول  امدنین  ی من اجازه  

د  دنبالم آمد و اعالم کر   لوفرینکرد ..بعد از قطع تماس ن  ی اصرار

برزو آمده و بهتر است من هم به جمعشان اضافه شوم تا شک  

عالمت   یام، کل  دهیچشمم و رنگ پر  ریز  ی نکند...هر چند گود

حال قبول کردم...قلب و   نیدر ع  ی انداخت، ول  یسوال راه م

کل  ی همکار  میپاها نداشتند،  را  که    یالزم  کردم  التماسشان 

ساعت رو  یچند  دندان  چ   ی را  همه  تا  بگذارند  تمام    زیجگر 

شود..به اتفاق نیلو از پله ها باال رفتم و به محض ورودم سَر هر  

رنگ به لب   ی..توانستم فقط کمدیسه نفرشان به سمتم چرخ

کنم ..از    یسالم و احوال پرس  ی رنگم بپاشم و تصنع  یب  ی ها

رو کنار  رو  ایعمد  روبه  روز  ی و  ..چند  نشستم  تلفنم    ی برزو 

بود بود  خاموش  نکرده  صحبت  نزدمیو  ب  کشی..اگر    ی بودم، 

م ها  نم یج  نیس  ستخوا  یشک  نگاه    ر ی ز  ی کند...متوجه 
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متفرقه با   ی با حرف زدن ها  یاش به خودم بودم، ول   یچشم

نشده   ی کردم طور  یوانمود م  ی الک  ی ها  فیو تعر  اینیلو و رو

نامه است    انیاز اندازه و پا  شی ظاهر داغانم، نشان کار ب  نیو ا

 یشد حت  یرفتم و تا آنجا که م  یم  شیهم داشتم پ  ..خوب

نمیمستق نگاهش  ول  یم  خاله   یکردم  غفلت  از  شام  از  بعد 

که در آشپزخانه بودند، استفاده کرد و من و   ا یو رو  سی فرنگ

کشاند..جور   لوفرین اتاق  به  س  ی را  به  دست  خشم   نهیبا 

حد تا  هم  نیلو  ندارم  شک  که  کرد،   ده یهراس  ی براندازمان 

 ....بود

ه- ا  چیخوب..بدون  اضافه  بب  ی حرف  شده    نمیبگو  چت 

 ...سویگ

کردم    یمصنوع  ی شل شده بود..خنده    میاسترس دست و پا  از

 ان یکار و درس را تکرار کنم، م  ی و تا خواستم باز همان جمله  

 ..دی حرفم پر
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 ی فکر م   یعنی  ؟ی گولم بزن  ی خوا  یکه م  یمگه با بچه طرف-

  احمقم؟  نقدریا یکن

 ..کرد  لوفرین خیسپس غضب آلود نگاهش را م و

چ- بگو..محاله  نداشته   ی زیتو  خبر  ازش  تو  و  باشه 

 ....یبهم دروغ بگ  ی نخوا گهیتو د  دوارمی..امیباش

 [10/9/2021 6:13 AM] 

 ۴۲۲_پارت#

نگاه  لوفرین درگم  ز  یسر  داشتم  که  انداخت  من  نفوذ   ری به 

کردم که بتواند مانند    یدعا م  دیشدم..با  یچشمان برزو ذوب م

چ  شهیهم وگرنه  کند،  دادن   حیتوض  ی برا  ی زیآرامَش 

 ...نداشتم

  ش ی کم بحثش شده..پ  هی  نای..خوب با سستین   ی زیچ   زمیعز-

 ...هیعی طب گه،ید ادیم
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قاب   یقدم را  صورتم  و  داد  باال  را  برداشت..سرم  جلو 

گذاشت که   شیبازو   ی ، هم زمان دستش را رو  لوفریگرفت..ن

را راحت   الشیداد و خ  نشیپلک زدن آرام، تسک  کیبرزو با  

 ...تر شده بود میساخت..حاال لحنَش مال

م- ن  یراست  بپ  ی خوا  یم  لوفر؟یگه  و  تا    چونمی برم گوشش 

  بچه پر رو؟ نینکنه ا تت یاذ گهید

 ..و با عجله گفتم تند

 ...به اون نداره یخودم بود، ربط ر ینه داداش..اصال تقص-

بار دست من  نی ا لوفر یقانع شده باشد که ن دیرس  ینظر نم به

 ...کرد ت یهدا رونیو مرا به ب دی را کش

 ...زنم ی جون..من خودم با برزو حرف م سویتو برو گ-

داد، اشکم   یبرزو ادامه م  گرید   یبودم..کم  یممنونش م  دیبا

آن آغوش    یخواست، ول  ی..دلم بغل کردنش را مختیر  یم

کرد، در حال حاضر برزو نبود؛   یکه قلبم طلب م  ی مردانه ا
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به دست انداختن دور   ی معرفتش بود که حت  یخود مغرور ب

توانستم از سر   ی کرد..کاش م  ی گردن برادرم هم حسادت م

تالف   ی جبازل ب  یو  برزو  بغل  از  امشب  شده،  که    رونیهم 

 ....شد یشد؟ نم ی..دلم خنک ممیاین

  سو؟یگ-

برنداشته،   میصدا  دوباره  را  آخر  قدم  شدم،  مجبور  و  زدم 

  ی که ازدواج کرده بود، در نگاهم آقاتر م  یبرگردم..چقدر از وقت

آورد؛ مبادا از سر انتقام    ی در م  ی نشست..دلم دوباره داشت، باز

 ....دفعه نه نی! الاقل ای به سمت تنها برادرت پرواز کن

من حساب   ی رو  یتون  یم  یداشت  ی الزمه دوباره بگم، هر کار-

 ...سویگ ی هر کار ؟یباز کن

 [10/10/2021 6:17 AM] 

 ۴۲۳_پارت#
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 ی اش، رو  یمهربان  ی برا  ی دلم گرم شد و لبخند  تشیحما  از

نشاندم..فور  فرنگ   ی لبم  خاله  خداحافظ  سیاز  و    یهم  کردم 

رو از  کل   ستادهیا  گرید  یبرگشتم..کم  نییپا  ایزودتر  بودم، 

لو م را  ب  یوجودم من  تا صبح  بودم و   داریداد...آن شب هم 

و تا مغز   شدیشروع م  می..کالفه بودم؛ درد از کف پاستمیگر

م م دی رس  ی استخوانم  نم  ی..هم  هم  و   ی خواستمَش 

  ی داشت من را از پا م  یخواستم..هم ناراحت بودم و هم نگران

...شا گوش  دواریام  دیانداخت  روشن شدن  به محض   ،یبودم 

  ب ی فراز و نش  ی.زندگفرستاده باشد.   ییدلجو  ای  ی عذر خواه  امیپ

  د یبا  ی رطو  نیخواست کوهَم بماند؟ ا  یم  ی طور  نیداشت..ا

شده بود؛ البته    مانیکردم؟ دعوا  یدلم را به حضورش خوش م

که فقط از سمت او بود..تا توانسته بود، به من تاخته   ییدعوا

 ی ضربه فن  شیبوکس، با حرف ها  نگیر  ی بود و من را گوشه  

 ی م  یمانیپش  ی در راستا   یحرف  ای  ی اگر جمله ا  یکرده بود، ول

نبودم..شک نداشتم از   ی دلخور  ن یزد، حاضر به ادامه دادن ا
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ب  نیا بعد  پ   شتریبه  به   یآمد..زندگ  یم   شیهم  فقط  که  را 

ند  ی روزها وقت   دهیخوش  که  چند  ب  ادمی  یبودم..هر   ی به 

افتاد، چشمانم قطره    یم  یاوشیاش در مورد من و س  یانصاف

گذرانده   ی ها  هی شد تمام ثان  ی...چطور م دیبار  یقطره خون م

 یناحق  نیو حکم به چن  پاردبس  یشده با خودش را به فراموش

از ک  گذاشته   شد؟یحرف زدن جرم محسوب م  یدهد؟ اصال 

توض چن  یم   حیبود،  در  من  حاال  و  برزخ   نیدادم..نذاشت 

 ....زدم  یدست و پا م یسوزناک

 [10/10/2021 6:17 AM] 

 ۴۲۴_پارت#

سقف بودم   ی   ره ی تخت، خ  ی شده بود و من همچنان رو  صبح

اس  لب  ای..رودنی چشمم هم ناتوان شده بود از د  یحت  گریو د

  ی کار دارد، خداحافظ  رونیب  نکهی را برداشت و با گفتن ا  شیها

که به او انداختم، به گمانم نشانه   یکرد..بلند شدم و نگاه سرخ

داد و    تکانافسوس    ی به معنا  ی جواب دادن گرفت که سر  ی 
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دق از چند  از خارج    ی صدا  قهی بعد  نشان  در،  بر هم خوردن 

که در شکم جمعشان کرده    ییزانو ها   ی شدنش داد..سرم را رو

پ همهمه  مغزم  در  باز  و  گذاشتم  سدیچی بودم،    ن یا  نای..چرا 

تر و زود رنج تر شده؟ چرا زود از کوره در    یها عصب   ی آخر

پلک    دنیآن پر  ست؟ ین  میرود و فکرش با من و حرف ها  یم

چرا بودن با من آرامَش    ؟یروزها چ  نیا  یراستش که شده دائم

که تا هر جا شده و توانستم، دل به دلَش داده   یکند؟ من  ینم

که گفت خسته    یکه گفت درکم کن و درک کردم..من  یام..من

از   غم آلودَش    ی ها   هیثان  ی   هیو شدم پا  ییعمر تنها  کیام 

 .....که ی..من

آمد..دست از افکار آزار   یم  اطی گفتگو از ح  ی روز صدا   وسط

پرده را که کنار    ی دهنده ام برداشتم و از جا بلند شدم..لبه  

در حال صحبت بود، ضربانم    لوفریکه با ن  نایس  دنیزدم، از د

باال رفت و نفسم به سمت تنگ شدن رفت..از همان دور هم 

س  یم و  خمار  و  نشسته  گود  به  را    رخشتوانستم،چشمان 
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حاال که   یخواست ول  ینش را مدهم..دلم طلب کرد  صی تشخ

آمادگ  نجایا نداشتم...سر  یبود،  را  او  با  به   عیرو در رو شدن 

رو در،  به  پشت  و  برگشتم  دراز کش  ی تختم  با  دمیآن  ..انگار 

افتاده باشم، پلک ها هم    ی را محکم رو  م یخودم هم سر لج 

شد و    یمنصرف م  ،مثال خواب بودنم  دنیبا د  د یفشار دادم..شا

عطرش   یو پخش شدن بو  ی در ورود  ی فت...صدار  یم  نجایاز ا

در    ،یو تلخ  یداد داخل آمده..بزاق دهانم به سخت   ینشان م

 ی تلخ  ی خودش به اندازه  یدانست تلخ یحرکت بود..کاش م

باز کرد و   مهی ..در نستین  نی عطرش، دلنش اتاق را کامل  باز 

شود..از تکان   یم  کیدگفت که به من نز  یم  شی قدم ها  ی صدا

چند   نیکنارم نشسته..بغض تلخ ا  دمیخوردن تشک تخت فهم

فشار آورد و    می گلو  ی روز، محکم تر و با صالبت تر به دهانه  

و   ی دلتنگ  هیشب  ی ...درددیچ یدر تمام تنم پ  ی احساس درد بد 

ا  ،یآزردگ   دیشا  ای مرز  تا  را  قلبم  داشت   ی م  ستادنیکه 
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که    ی افتاد...زلزله ا  یاتفاق متنم    مداشت در تما  ی بُرد...زلزله ا

 .....منبعش معلوم نبود

 [10/11/2021 6:12 AM] 
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م  ی ا  زلزله اتفاق  تنم  تمام  در  ا  یداشت  که   ی افتاد..زلزله 

 ...منبعش معلوم نبود

ا   ینم- که    نقدریدونستم  به    ی روز  هیترسناکم  بدنت  تموم 

چون خودمم، شرم    ،یکن  یخاطر من بلرزه..خوبه که نگام نم

کردم    مهی..از همون روز، خودمو تا پنج روز جردنتیدارم از د

فقط واسه    نجامیو نه صداتو بشنوم..اگه االن ا  نمتیکه نه بب

 یببخش..م نمکه بگم منو به خاطر حماقت بچه گا نهیخاطر ا

  ی نذاشتم ول  یباق  یعذر خواه  ی کردم که جا  ی کار  هیدونم  

 یبد   ی ..همون روز و شب قبلش، دعواسویدست خودم نبود گ

  یی ایبا پور دمیاومدم دانشگاه و د  یبا مامان و بابام داشتم..وقت

 ؛یزن  یحرف م  ی دونم، دار   یکه حسش و در مورد تو م  یهست
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کنم..منو ببخش..هر چند    یدارم چکار م  دمیشدم..نفهم  وونهید

که    یرتیواسه غ  نیاز ا  شتریمنو ب  یسخته..ول  ی لیخ  دنمیبخش

پنج روز ،    نینکن...که تو ا  هیشد، تنب  دا یاز کجا پ  یدون  ینم

 گهیکه د  ینیپدر خودم و در آوردم.. ا  یکاف  ی خودم به اندازه  

 ....داغون هست یکاف ی خودش به اندازه  شت،یاالن اومده پ

 دن یشن   ی برا  یاز دلتنگ   ش،یام گرفته بود..از بغض صدا  هیگر

نثارم    ییبه خاطر آن داد ها  یحت  ش،یصدا ناروا  که آن روز 

 ....دیرس  یسخت به نظر م  میگفتن هر کلمه برا  یکرده بود، ول

گوشم..فحشم   ی زیچ  هی  سو؟یگ- تو  بزن..بزن  داد  بگو..پاشو 

 ...شمیم وونهیباهام حرف بزن..دارم د یبده...ول

رمَقم رفته بود..قبل   یخواست ول  یرا م  زهایچ  ی لیگفتن خ  دلم

هم نداشتم، چه برسد به غذا   دنیاز آمدنش،  جان نفس کش

به تک تک سلول    ش،یطور با زخم صدا  نیخوردن و حاال که ا

بودم    ینمانده بود..راض  یابدا توان  گر ید  د،یپاش  ی زهر م  میها

و او را    نمیپنج روز را تنها خودم به غصه خوردن بنش  نیکه ا
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و ضع  نیا ناالن  قلدر  نکهی..انمینب  فیطور  و    ی با  بلندَم کند 

  ش،ی چند روز پ  ی سویاالن بشوم همان گ  نیدستور دهد، هم 

م  شتریب خوش  مذاقم  ا  یبه  تا  قو  نکهیآمد،  کوه   ی بخواهم 

 ...نمیطور شکسته و خرد شده بب نیام را ا   یشگیهم

اش را به رخ   یصوت  ی که لرزش تارها  انیع  یشد و با غم  بلند

 ..لب زد د،یکش یم

پنج روز کم بوده    نیاز نظر تو ا  دی..شادمیباشه بهت حق م-

وقت خواست م  یواسم..هر   ، بزن  زنگ  فقط   یدون  یبهم  که 

 ...تماس توام هیمنتظر 

 [10/11/2021 6:12 AM] 
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و برگشتم؛    اوردمی..طاقت نسمت در رفت  نشیسنگ   ی قدم ها  با

ها روز   ی زی اش چ  دهی خم  ی شانه  بخواهد..پنج  دلم  نبود که 

 ....هم بود  ادیهر دومان ز ی بس بود..برا
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 ......نا؟یس-

 د ی شن  یاز ته چاه در آمده ام را بشنود ول  ی نبودم صدا  مطمئن

 نیبزند، سرش را به سمتم چرخاند و ب   یحرف  نکه یو بدون ا

ها اشک  ها   م،یبرق  اشک  زد..حاال  پلک  رو  ی آرام  هم    ی او 

ا  نیصورت روان بودند..نفر با  نی به  باز   د یساعت و لحظه که 

 ....دمید یحالَش را م  نیا

 .....خوام....ازَت.....بترسم یمن...نم-

گام بلند برداشت و مرا که باز لرزم گرفته بود، به حصار   چند

با همان اشک    شد،یداشت گلستان م  ای..دندیتنگ آغوشش کش

 ....ختیر یآتش تنم م ی که داشت رو ییها

سرت   گهید  دمی...قول م دی...غلط کردم ببخشسوی غلط کردم گ-

م نزنم..قول  د  یداد  که  من    ی کار  گهیدم  از  که  نکنم 

 ....بهت دمی...قول میبترس
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 یرا بوسه نشاند..نم  میموها  ی دانم چند بار تکرار کرد و رو   ینم

از جا نذاشت  و  فشرد  به خودش  را    م یدانم چند ساعت من 

راض  بخورم؛ هر چند که  ا  یتکان  به   ،یحبس خانگ  ن یبودم 

ا  یراض به فرو خوردن  ا  یعطش پنج روزه...ول  ن یبودم   نیبا 

خودم   قبلچند وقت    نیکه هم  ی افتاده بود، به شعر  ادمیحال  

....خودم دهیارسال کردم و گفت، تا صبح از لذتَش نخواب  ش یبرا

 ....را به گوشش چسباندم  میو لب ها دمیباال کش  یرا کم

 .....ترسم مُرده باشم یدر آغوشت، آنقدر آرامم که م_"

 ...آرامش را ندارد نی جسمم توان حجم سنگ  انگار

 بازوانت محکوم کن  انی به حبس ابد در م مرا

در آغوش تو، نه خواب ها جرعت کابوس شدن دارند، و نه    که

 "....اتفاق ها شهامت بد افتادن

 [10/12/2021 6:21 AM] 
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  ؟یکن یم  ی طور نیچرا ا  زم،ی عز سویگ_

  م ی زانو ها ی و خودم را رو دمیسر دردناکم کش  ی را رو دستانم

 ....خم کردم 

م- نرم یم  یدارم    ادم ی..فکر کنم کال  ستی..اصال دست خودم 

 ....چکار کنم دیرفته با

  "و با گفتن  دیبه دور و اطراف، دستم را کش   یاجمال   نگاهک ی  با

 ..میاز سالن بزرگ کنفرانس خارج شد "ایبا من ب

 ...شهیشروع م گهیساعت د  میکمتر از ن ؟ی کن یچکار م-

به    یب مرا  اعتراضم،  به  خال   کیتوجه  را    یکالس  در  و  برد 

را پشت    یصندل  کی بود که به نظرم،    ی محکم کار  ی بست..برا

تمام   یبودم که معن  خته ی و به هم ر  ران یدر گذاشت..آنقدر ح 

استوار، سمتم آمد    ی کارها در نظرم پاک شده بود...با قدم ها

 نهیس  ی   هفسق  انی م  ییجا  قی..سَرم دقدی و مرا به آغوشش کش
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و صدا بود  بهتر  ی اش  قلبش،  را    ایدن  یقیموس  نیضرباهنگ 

 ...زد یرقم م میبرا

  ن ی..بهتری د  یدفاع رو ارائه م   نیمن مطمئنم امروز، تو بهتر-

 رت یدونم تموم سالن در ح   ی..من مییتز دانشجو  نیو کاملتر

با تعجب   دیمونن و اسات  یکاملت، انگشت به دهان م  حات یتوض

 ...شن  یم رهیبه تو خ

و با هر    دیکش  یکمرم م  ی را با هر جمله، ننو وار رو  دستش 

  ق ی کلمه عشق و اعتماد به نفس را باهم و هم زمان به جانم تزر

 ..کرد یم

از همون جا   هیکن...فقط کاف  دای ..باورت و پسوی گ   ینیتو بهتر-

کن  نگاه  من  انرژیبه  دن   ی ها  ی ..تموم  با    ایمثبت  بغل   هیرو 

م  برات  دعا   تتیفرستم..االن همه دارن واسه موفق  یآرامش 

ن  یم برزو،  مادرت،  رو  لوفریکنن...پدرت،  دکتر   ی..حتایو 

سی دیحم کوه  اصال  ناتی...خصوصا  پشتته...من  نگران   که 
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اضطراب    نیچون بهت اعتقاد دارم..پس تو هم تموم ا  ستمین

 ...دور زیرو بر  یالک ی ها

بخش    کینگاه مواجَش، آرامش تنها    انی و در مبلند کردم    سر

 ...از حالم شد یکوچک

 ...نایدارمت س ی روز نیچه خوبه که چن-

اش زد و پر غرور زمزمه    نهینه چندان آرام به س  ی ضربه    چند

 ...کرد

 ...زنه، کوهت پُشتته یم  نیا یتا وقت-

قلب   ی برا  ی امبریپ  نایمعجزه کرد..س  شهیمثل هم  ش یها  حرف

  ن ی مرف  نیآمد..معجزه اش هم  یو روح تشنه ام به حساب م

  ی بفهمم در تن و بدنم م  نکهیکالمش در جانم بود که بدون ا

 یام کرد و قلبم گرم شد...وقت  یشان ینشست...بوسه اش را مُهر پ 

..با چشم  شدیمشاهده م  ی ادتریز  ت یجمع  میبه سالن برگشت 

سوم نشسته بودند و    ف یکه در رد  دمیرا د  ایو رو  لوفریبرزو و ن
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ها نگاه  م  شان یبا  را  د  نایس  ی ..صدادندییپا  یمن  در   گر یبار 

 ...گوشم نشست

 ....عشق جان یموفق باش-

 [10/12/2021 6:21 AM] 
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هم    یحال  نیطرف و ا  کی قبلَش    قه یچند دق  ی حرف ها  تمام

..حاال  گریطرف د  کی که با نگاه و پلک زدنش به من غالب کرد،  

با دست به من   ی دیاو هم رفت و کنار برزو نشست..دکتر حم 

 ...شدم کشی اشاره زد و نزد

  ؟ی ندار  یمرتبه؟ مشکل ز یهمه چ-

که نشات    ینیر ی تکان دادم و حاال با غرور ش  یرا به نف  سرم

 ..گرفته از حال خاصم بود، لب زدم

امروز    دوارمیهاتون ممنون..ام  ییراهنما  ی همه    ی استاد برا-

 ....سر بلندتون کنم
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کُتَش کرد...از او هم، اعتماد به نفس و خود   بی را در ج  دستش

 ...دیبار ینسبت به من م ی باور

 ...شه یطور م نیدونم که هم یم-

دادم بدون عجله، کارم   حیسِن گذاشتم و ترج   ی آرامش پا رو   با

پروژکتور    دئویببرم..لپتاپم را روشن کردم و هم زمان و   شی را پ

و رو   دمیکش  یقینفس عم  قه،ی هم، روشن شد..بعد از چند دق 

اسات دانشجوها  دیبه  و خ  ی و  در سالن، سالم    ر ی حاضر شده 

 ی که رو  ییها  ماکو شده ام در سالن و چش   ی مقدم گفتم..صدا

م کم  د،ی چرخ  یمن  شد  ها  یسبب  بلرزد..جمالت    میزانو 

 یدر نم  ییام را تمام کرده بودم و حاال از من هم صدا  ییبتداا

 یبود که در آن لحظه به گوشم م   ی زیآمد..کوبش قلبم تنها چ

افتاد که با   نایچرخاندم و چشمم به س  ی خورد...سرم را تا حد

ها آرام    ی انگشت  اش،  شده  م  ی رومشت  ضربه    ی قلبش 

 ...گشت یبر م میزد..انگار  جان گرفتم..قوت داشت به پاها
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درمان شناخت    یاثر بخش  یمن، بررس  ی نامه    انیموضوع پا-

در افراد مبتال به   یو اختالل افسردگ  یبر گذر هراس  ،ی رفتار

 ....است ی ماریب نیا

تُپق به کارم ادامه   ی همان طور مسلط و بدون ذره ا  انیپا  تا

شده بودم    دیاسات  رتی دادم..متوجه چشمان مشتاق و پر از ح

 ی دو نفر از آنها سع  یکیکرد..  یعالقه مند م   شتریمن را ب  نیو ا

  یکند، ول  جمیو گ   ندازدیب  شی سوال ها  ی کرد مرا در چاله  

که با هر سوال    داشتممورد مطالعه و پژوهش    نی من آنقدر در ا

م  نیآنها، چند را خودم مطرح  به هر کدام    یسوال  و  کردم 

 ..کردم یم لشانیتحل هی جداگانه نه تنها پاسخ، که تجز

 ....بود ی عال میخانم فه  دیخسته نباش-

  ق ی تمام سالن بلند شدند و با تشو  ،ی حرف استاد باقر  نیا  با

  یمرا به وجد آوردند..آنقدر زمان دست زدن ها طوالن  شانیها

را در    ی حلقه شده از شاد  ی م اشک هاتوانست  ی شده بود که م
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به   یبه خوب  میچشم ها نگاهم  حس کنم، هر چند که فقط 

 ....دی درخش  یبود که از همان جا هم م نای س ی ها یمشک

 [10/13/2021 6:14 AM] 
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  ت ی ام اضافه کرد..جمع  یبر خوش  نیکامل را گرفتم و ا  ی   نمره

 جان یاز ه   لوفریو ن  ایگفتند و متفرق شدند..رو  کیتبر  یکی  یکی

پا بند نبودند و مدام به به و چه چَهشان به راه بود..برزو    ی رو

 ...دستم را گرفت و جلوتر آمد

 ...پس دیداشت ی...چه توقعگهیخواهر منه د-

کرد و    یبراندازم م  زشی آم  نیکه با نگاه تحس   یی نای س  نا،یس  و

آهسته اش   ی رفت..حرکت لب ها  ی لب قربان صدقه ام م  ریز

 ...شتر یرا دوست داشتم، برق آن نگاه ها و چشم ها را ب

  م؟یخانم فه-
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..در  دمیمثل برق گرفته ها از جا پر  یاوشیس  ی آشنا  ی صدا  با

اخم س رفتن  پهلوها  نایهم  افتادن دستش که  نشانه   میو  را 

را سمتم گرفت و به   یکرد..دسته گل  ریگرفته بود، حالم را متغ

 ...متواضعانه مرا مخاطب قرار داد  شهیمانند هم 

تبر- بهتون  عال  یم  کیواقعا  کنم    دی..بادیبود  یگم،  اعتراف 

  گه،یاز سمت د  رتونی نظ  یطرف و دفاع ب  هیموضوع جالبتون از  

حدشو انتظار    ن یتا ا  یول  دیدونستم خوب  یکرد..م  ریمنو متح

 ....نداشتم

ا  صلهیف  ی برا به  باعث    شی ها  فیتعر   نیدادن  کدام  هر  که 

شد، تند ازش تشکر کردم    یم  نا یرگ گردن س  کیزدن    رونیب

صورت  در  حت  که ی؛  بود  چشم    یحواسم  در  چشم  او  با 

 ..اضافه کردم ی محکم کار ی طور برا نینشوم..هم

 نا یس  ی ها  یها و دلگرم  تیاگه حما  یاز لطف شما ممنونم ول-

 ....تونستم بگم  یکلمه هم نم  ه یمن امروز    نیقیجان نبود، به  
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  ی ما دور بماند ول  ی نبود که از چشم همه    ی ز یچ  پوزخندش

ا  شتریب با گفتن  بعد، دفاع    ی او هم هفته    نکهیادامه نداد و 

هم از  را  ما  و  م  نیدارد  دعوت  فاصله   یاالن  ما  از  کند، 

س مشت  شدن  باز  نفس  نایگرفت..متوجه  و  به    یشدم  که 

 ...نامحسوس خارج کرد ی، ول یآسودگ

  ی ..همگمیهم که رفت..بهتره زودتر بر  یشگیخوب مزاحم هم-

لواسون...ا  دیامشب مهمون من با  سویگ  ت یموفق  نیباغ    د ی رو 

 ...میری جشن بگ

غ   همه بل  ایاز رو  ریبه  تا    طی موافقت کردند..او عصر  و  داشت 

بر م  دنیزمان رس  اصفهان  به  گشت..هر چند که   یدفاعش، 

 ی گریعلت د   دی هم مز  زییاش در پا  ی تدارکات مراسم عروس

 ی رفتن بود...از همان جا با بچه ها تا زمان شب خداحافظ   ی برا

ها و چند    گلتمام    نای...سمیرفت  نیو باهم به سمت ماش  میکرد

گرفته بودم ، در صندوق عقب   هیکه به هد  یشکالت   ی بسته  

هنوز در دستم معطل مانده بود    یاوشیاشت ...دسته گل سگذ
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خواست دوباره به سو تفاهم بندازمَش...متوجه سر    یو دلم نم

 ..کم رنگ به سمتم آمد یام شد و با حرص یدرگم

 ...بده به من، برو سوار شو نویا-

 [10/13/2021 6:14 AM] 

 ۴۳۰_پارت#

  م ی چشم ها یبرو برگرد انجام دادم ول یخواسته شده را، ب کار

  ی دسته گل را به جا  ،ی کرد..در کمال ناباور  ی ، او را رصد م

صندوق عقب در سطل زباله انداخت و انگار تازه حالَش بهتر 

 ی نازک لبخند داشت خودش را نشان م   ی شده بود که رگه ها

 یالیخ  یو ب  ی داد....دستش را تکان داد و در کمال خونسرد 

 ...شد و استارت زد نیسوار ماش

  جشن دو نفره؟ هی ؟یناهار توپ موافق هیخوب با -

ا  کمربندم  و بدون  از کارش دلخور    نکهیرا بستم  نشان دهم 

 ...شدم، گفتم
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 ....گهید ه یهمون خرج جشن شب کاف-

هوس آلود نگاه   ز ی چشمک ر  کی به سمتم برگشت و با    کامل

 ..کرد ر یهمچنان مبهوتم را غافلگ

خانم،   سویگ  مییمهمون شما  یک ی  نی..ادیاون که مهمون من-

  ؟ی در بر  رشی از ز ی خوا ینکنه م

باز هم چشمک  آرام شکوفا شد.  یمن هم به تبسم  ی ها  لب

خ  ی زیر وارد  و  کرد  پرتاب  سمتم  وقت  ابانیبه  که    یشد...تا 

من خود بهشت   ی برا  ایدن  د،یخند  یخوب و سر حال بود و م

اخم آلودش، امان از آن    ی ها  هی امان از آن ثان  ی بود؛ ول  ییایرو

نم  یرتیغ مدت  ی که  چرا  ب  یدانستم  ه  شتریهست،   شه یماز 

خواست از دستش    یجور موقع ها دلم م  نیشود..ا  یم  کی تحر

 ره ی ر از آن داو به دو  ابمیب  یدنج و خلوت  ی فرار کنم، گوشه  

را تنها بمانم...تنها بمانم تا آرام    یوحشت آورَش، ساعت  ی ها

ها  رد یگ لبخند  همان  با  بعد  آسا  ی و   م یَدایپ  ش،یَمعجزه 

که   یکه، آن  ی...به شرطکباشَ  میَ قا  ی بود، باز  یجالب   ی کند...باز
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تمام سوراخ سُمبه   ،یکن  یخودت را دور از چشمش پنهان م

کند..که اگر    تی دایزود پ   یلیات را از بَر باشد و خ  ییتنها  ی ها

م  رید گم  را  خودت  هم  خودت  من..نم  یکن   ی شود،    ی و 

 ...خواستم دوباره گم شوم

 [10/14/2021 6:12 AM] 
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مورد    ابانیدانست خ  یکه م  عصریدنج در ول  ی با یسالن ز  کی

م ام  تمام خستگ  یعالقه  تنها  نه  را   نیا  ی ها   یباشد،  مدتم 

بد   ی تا حد  ی نا یباورم رساند که س  نیشست و بُرد، بلکه بر ا

شناسد و هنوز قصد   یمن را م  ی روزها،  قلق ها  نیاخالق ا

پ ندارد..من  را  کردنم  ها  ش ی گم  پ  ی چشم    دا ی پ  ی دایاو، 

  ر ی بودم..گارسون سفارشات را گرفت و از ما دور شد..دستم را ز

 ..انه زدم و نگاهش کردمچ
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ول  یدونم هر چ  یم  نایس- ازت کمه،  م  یتشکر کنم   ی دلم 

تکرار کنم که بودنت باعث خوب بودن حال    نوی ا  هیخواد هر ثان

 ....االنمه

کم  دستش  و  گرفت  را  دستم  دو  هر  و  آورد  باال  فشار    ی را 

پلک هم   یکرد ...حت  یجا نگاه نم  چیداد...جز به چشمانم، به ه

داشت که   یسکوتش ناگفته ها در پ  یزد..ساکت بود ول  ینم

کردم..او هم به مانند  یخواندم و از بَر م یخط به خطش را م

  گر یکدیمال    ،خدا   ی از روز ها  ی روز  نکهی...از ادی ترس  یمن م

که من هر شب قبل   یوَهم داشت...درست مثل حس  م،ینباش

داشتم... وحشتناک    کی خواب  آور  اوهام  با  حس  بار  هر  که 

و   یعصب  ستمیمهوش، کل س  ی دو پهلو  ی حرف ها  ی ادآوری

مهلک که تا صبح به جانم    یکرد..سم  یم  ر یقلب و جانم را درگ

که به    ی..ادامه دار بود تا وقتشدیمغزم م   ی افتاد و خوره    یم

  ی تمام منف   دنشیآمد..د  یرفتم و به استقبالم م  یم  کینیکل

کرد   یعطرش خاطر نشان م  ی بُرد...بو   یم  نیرا از ب   ایدن  ی ها
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  ی از سر گذرانده شده، جز توهم  االتیهنوز هست و خ  نایکه س

 ....ستینبوده و ن ی زیتلخ چ

و   طانیش  ی نایآوردن غذا دستم را رها کرد و باز همان س  با

 یام، گمان م  ی پر سر و صدا شد..تا قبل از ورودش به زندگ

  ی م   الیخود آدم باشد..خ  هیشب  یکس  د،یکردم جفت آدم هم با

ن با  شکستم  علت  ا  نیهم  مایکردم  ها   نیبود؛  خط    ی همه 

ب  یتفاوت با من خ  نایما وجود داشت...س  ن یکه    فرق   یلیهم 

آسمان...ول  نیزم  ی فاصله    هیشب  یداشت..فرق کار   یتا  بلد 

 ا ی.برسد.  میبه داد غم ها  یشود و ک  ی جد  یدانست ک  یبود..م

به   شیها ی با مسخره باز ی طور نیدانست اگر ا یمثال االن م

 ز ی سر ر  میاشک ها  گر،ید  یقیتا دقا  زد،ینر  ی جانم خنده و شاد

 ..کند یم

 [10/14/2021 6:12 AM] 
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 م یو برا  دمید  یآن غم مجهول پشت هر پلک زدنش را م   من

را   میبلند ترس ها  واریواضح نبود..او هم البد، د  شیباز معنا

اند که با هر واژه   دهیبود که چطور پشت قلبم صف کش  دهید

....بماند میریناپذ  ییخواست به من اثبات کند، ما جدا  یم  ی ا

و ناخوداگاه   مکن  یگاه عادت نم  چیه   شیکلمه ها  یکه به بعض

باعث   شتریحال هم ب  نیشود...هر چند هم  یگونه ام سرخ م 

  ی خداداد  ی بایز  ی تابلو  نیبه ا  شتریشود و من ب  یخنده اش م

 ...بود یخوب ی اندازم...معامله  ینگاه م

از ج  دهیبشقابم رس  ی ها  مهین  به   ک یشلوارش    بی بودم که 

ب زدیکش  رونیجعبه  رنگش  سرخ  نواز   ی ادی..مخمل  چشم 

ن تا  را  و سرش  گرفت  به سمتم  دست  دو   ن یی پا  مه یبود...با 

 ...آورد

 ی جانم با عشق...به مناسبت گرفتن کارشناس  سویبه گ  میتقد-

 ...ارشدش
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گرفتن از او، مزه    هیشده بودم..آخر هد  ریغافلگ  یواقع  ی معنا  به

 .. داشت نیریسا ی ها هیفراتر از تمام هد ی ا

 ....ازم  ی ریگ ینمدستم شکست..-

و    مشریبگ  دیبا  دمی...آنقدر هول شده بودم که نفهمدمیخند

 ...مرد مغرور و حسودم بروم  ی بعد قربان صدقه 

 ...متیقشنگه و البته گرون ق یلیخ نیا-

ز   حاال دست  که  بود  او  خ  رینوبت  و  بگذارد    ره یخ   رهیچانه 

 ....کند میتماشا

 ....قهوت  ی موها ی تک تک تارها ی فدا-

داد..از    ینظر م  م یطور با صراحت در مورد موها  نیهم   شه یهم

 ی دانستم کس  دی در دلم نشست که بع  ینیریحرفش چنان ش

که    یافشان  نیکامم را تلخ کند..به انگشتر نگ   گریتوانست د  یم

هو    کیشدم و دلم    ره ی خورد، خ  ی چرخ م  میانگشت ها   انیم

 ..کردن خواست یطانیش
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  خواد؟ یدلم م یاالن چ یدون یم-

 ....تکان داد  فی را باال داد و سرش را ضع شی ابرو ی تا کی

 ....بلند یلیبزنم، اونم خ غیخواد ج یدلم م-

بلند شد و با   هیبعد از چند ثان  یگرد شد..ول   شی چشم ها  ابتدا

 ...خنده لب زد 

تو    غی..کل تهران با ج رهیآبرومون م  نجایپاشو پاشو..که االن ا-

 ....کنن زلزله اومده یفکر م چاره ی، اونوقت مردم ب لرزه  یم

 [10/16/2021 6:19 AM] 
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تو    غی..کل تهران با جرهیآبرومون م  نجایپاشو پاشو که االن ا-

 ..کنن زلزله اومده یفکر م چاره یلرزه، اونوقت مردم ب  یم

که در صورتش گفتم، اصال اثر گذار نبود و تا    "ی واقعا که ا"

معا  نیماش رو  ی ها  غیج  بیاز  بر  نطق   ی من  تهران  گسل 

 ...کرد
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که از    ییجا  هیبرمت    یبعدا م  ،یباش  یحاال اگه دختر خوب-

 ..نترسه ی هات کس غیج

  ی حالت نازک تر  میرا به حالت قهر گرفتم و به صدا  صورتم

 ....دادم

که خ- ب  یلیواقعا  و  ا  یلوس  منایس  ی مزه  دلم  االن   ی ..من 

احساس،    ی   هی لتخ  ی گفت برا  یم  ی دیخواد..اتفاقا دکتر حم

 ...هیهم راهکار خوب یلیخ

متفکر ها    ی و ادا  دیکش  لشیبی دستش را به پشت س  یشینما

 ....را در آورد 

شرط کوچولو  داره، قولش و    هی   یکه هست ول یراه کار خوب-

 ...برمت یاالن م نی حله هم ،ی بد

پلکش افتاده بود، نشان    ی که گوشه    ی زیر  ی و چروک ها  خط

 دنی نخند  ی داد به شدت در حال کنترل کردن خودش برا  یم

 ..است
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 ...خودمون ی خونه  ی ایامشب بعد باغ، ب-

 .میبود برا دهیزدم، باز خواب د  یحدس م دیبا

دکتر حم- اصال  کنم  نخواستم..فکر  ا  ی دی اصال  تو    ه ی  نیهم 

 ....مورد اشتباه کرده

ب  ی ها  خنده را  فرصت طلبِ  درآورد.  شتر یقاه قاهش، حرصم 

را به سمت پنجره چرخاندم    می بود...رو  ی سو استفاده گرِ ماهر

 ..شدم نهیو دست به س

 ...برمت االن یم ؟یکن یحاال چرا قهر م -

را کم  یقیدقا ذهنم  توانستم  و من هم   ی به سکوت گذشت 

 ی رود، ول  یم  ری از کدام مس  قی دانستم دق   یمنسجم کنم..نم

را روشن از    زهای چ  ی سر  کیسکوت،    ی خواست به جا  یدلم م

از آن فضا شوخ و فان فاصله گرفته   ی او بپرسم..حاال هر دو 

 ..میبود

  م؟یحرف بزن  شهیم-
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آخرش    یادامه، ول  ی دو دل بودم برا  یکرد..کم  دیی نگاهش تا  با

  ؟یکه چ

  ؟ ی تو به من شک دار-

 [10/16/2021 6:19 AM] 
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م   نگاه را  دلخورش  و  جد  خیمتعجب  با  و  کرد   ت یچشمانم 

 ..گفت

ا  ؟یزن  یکه م  ه یچه حرف   نیا- اعتماد    ی نقدریمن  تو  به  که 

 ....دارم، به خودم ندارم 

 ..لب جنباندم  دیترد با

 ....پس چرا-

 ...ادامه دادن را از من گرفت فرصت

که من هزار بار ازت   شهیپ  ماهک یاگه منظورت اتفاق    سویگ-

 ...گم یبهت م نویهم ا گهیهزار بار دعذر خواستم .
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  ن ییبه سمت پا  یصندل  ی دادم و رو  رونیآه مانندم را ب  نفس

 ...ام شد یپشت  ی  ه یسُر خوردم و سرم تک

  ی کنم..خوب وقت  یبود قالب ته  کی امروز دوباره با اخمت نزد-

دونم چه    یکنم..نم  یدست و پامو گم م  ،یکن  ی م  ی طور  نیا

نم  ی کار ناراحت  یبهتره،  باعث  که  کردم  چکار    تیفهمم 

..خوب..درکت ی ول  ،یخواد از من برنج  یشده..من اصال دلم نم

 ...کنم یهم نم

  ی وار رو  هیرا کم کرد و آرنجش را تک  نیسرعت ماش  کالفه

 ...گذاشت  شهیش ی کنار

د  هی- مسئ  گه یبار  گفتم،  بهت  تو   ی له  هم  من، 

 ...شناسم ی....من هم جنس خودم و بهتر ماستی..پوریستین

 ...برد تا جمله اش تمام شود نییرا چند بار باال و پا  دستش

  ی ..چرا مجبورم مستین  یهم کالس  هیبه تو، نگاه    اینگاه پور-

  اقرار کنم؟ ی زیچ  نیبه چن یکن
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ادامه   گرید  یچند باز هم نتوانستم حرفش را هضم کنم ول  هر

زمان   دیبا  دیهم ندادم..دلم طاقت دلخور بودنش را نداشت..شا

گفته بود ازدواج   یاوشیدادم...س  یمورد م  نیبه او در ا  ی شتریب

مرد بود    نا یس  ی ...ولدمید  ینم  ینگران  ی برا  یل یکرده و من دل

  ی به من، البد اجازه نم  و ا  یقبل  ی از دانستن عالقه    رتشی و غ

ا  دیرا باور کند..شا  قتیداد حق موضوع   نیبهتر بود در مورد 

حل    مان یبرا  هیقض   نیا  دیکردم..با  یخاص، با استاد صحبت م

 ....شدیم

 [10/17/2021 6:28 AM] 
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  ادها یهم خارج از شهر نبود و فر  اد یکه ز  یبه کوه  دنمانیرس  با

رفت...خودش هم   ادمیگفته شده از    ی حرف ها  میها  غیو ج

با هم مسابقه گذاشته    یزد و حت  غیمن ج  ی چند بار پا به پا 

نمانده    یدر حنجره ام باق  یزده بودم که جان  ادی..آنقدر فرمیبود
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  ک ی   ی نا نفس زنان پایرفت...س  یم  لیبود و توانم داشت تحل 

 ...افتاد نیبزرگ، زمتکه سنگ 

الاقل به من رحم کن..گلوم   ،یکن  یاگه به خودت رحم نم-

  شد مسابقه آخه؟ نمیسوزه...ا یداره م

 ...غر و لندش، از خنده روده بُرَم کرد 

 ..به من چه..مگه مجبورت کردم..خوب نزن-

از اعماق    گریبلند د  غیج  کینکردم و    ییچشم غره اش اعتنا  به

 ی گوشش نشست، ول   ی وجودم سَر دادم..باالفاصله دستش رو

..از جا بلند شد و با ستیدر کار ن  یشدن  ال یخ  یب  د ید  یوقت

 ...دیحرص دنبالم دو

 ....رمت یدعا کن فقط نگ-

م  دم،یخند  یم نفس  ج   ینفس  باز  و   یم   غیزدم 

 یبرا  ییواقعا نا گریرا چنگ زد، د می...دستش که پهلودمیکش

 یسع  نکهیبود و ا  دهیادامه نبود..هنوز خنده از لبانم پر نکش
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  ی جا خوددار باشد، بر خنده ام اضافه م  ن یکرد حداقل در ا  یم

 ...کرد

خندم ، اونم    ی...به هر حال شب که بشه، منم م زمیبخند عز-

 ....خانم  سویبلند گ

موضعم   دشیتهد از  آمدن  کوتاه  باعث  نتوانست  هم 

  ن یو تا خود ماش  دیپشت کمرم چرخ  شود...دستش حلقه وار

لباس هم، آن    ضیتعو  ی تا زمان رساندنم به خانه برا  یو حت

بود..  دیتهد هفت  ساعت  قرارمان  هم  بود...باز  برجا  چقدر پا 

ام با   یشگیهم  دار ید  ی عدد و ساعت بودم؛ وعده    نیعاشق ا

 ....نایس

.**************** 

 [10/17/2021 6:28 AM] 
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فرق داشت...استاد به    شهیو حال امروزم، در دفتر با هم  حس

بدانم،   نکهیتابلو سفارش داده بودند و بدون ا  می برا  نایهمراه س

لحظه   کیوارد شدم،    ینصب شده بود...امروز وقت  ی دم ورود

چ شوک  م  ی ز ی از  داشتم  زدن   ادیفر  ی آماده    دم،ید  یکه 

 با یز  ی خط  با که وسطش    ییبا اطراف طال  یمشک  ی لوبودم...تاب

 ...نوشته بود

 ی و دانشجو  ین یبال  یکارشناس ارشد روانشناس  میفه  سویگ-

 ....ی دکتر

  ی تر در پرانتز )مشاوره در تمام امور روانشناخت  زی ر  رشیز  و

جا  گری(...د سع  هیگر  ی واقعا  کنترلش    یداشت..اصال  بر 

بود   ی لحظه ا  نی هم  یکارشناس  کیمن از ترم    ی .آرزونداشتم.

افتخار چن با  ن  ییتابلو  نیکه  با  ازدواج  با   ما یداشته باشم که 

 .....حاال یسپرده شد ول  یکامال به فراموش 

 ....تو، خانم دکتر دی ارینم فیتشر-
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  ی کج که حباب ها   ینامش را مزه مزه کردم....با گردن  یخوش  با

 ...خورد  یچرخ م میدر پلک ها ی شاد

 .....نا؟یس-

 ....شده بود  زی وجودم از حضورش لبر تمام

 ...تو استاد منتظرته  ای...مبارکت باشه...بنایجان دل س-

اهدا  نم دستمال  با  را  پا    ییصورتم  محض  به  و  گرفتم  اش 

ها زدن  کف  با  سالن،  به  مواجه    ی گذاشتن  شهره  و  استاد 

 ....شدم

  !بگم؟ دیبا یدونم چ ی..اصال نمنیاستاد خجالتم داد-

ا  چند لبخند کنارم  با  و  آمد  به سمتم  با همان   ستاد ی قدم  ؛ 

در ظاهر و باطنش    شهیراسخ که هم  یستادگیابهت، با همان ا

 ...بودم دهید

 ی کن و تالش کن آدم ها   شرفتینگو..فقط تو کارت پ  ی چیه-

 ..رون یدفتر خوشحال برن ب  نیاز ا ی شتریب
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کوتاه   ی گرداند و چند ضربه    نایسَرش را به سمت س  سپس

 ...به شانه اش زد

س- شماست  نوبت  کن  نایحاال  تالش   نی چن  ،یخان...خوب 

 ..ی ریگ یم هیاز من هد ییتابلو

 ...دیو با طنز خند دیبه پشت گردنش کش یدست نایس

 ....آخه  ستمیزرنگ ن  سو یمن مثل گ-

به اتاقش    "کنم پسر  یخودم درستت م  "نکهیبا گفتن ا   استاد

تنها   ی از خنده و شاد  ینیحجم سنگ  انیبرگشت و ما را در م

 ...گذاشت

 [10/18/2021 6:29 AM] 

 ۴۳۷_پارت#

و دو    ی نیریپُر شبشقاب    کیوارد شدنم به اتاق، شهره هم،    با

 ...رفت رونی و ب دیچ  یعسل زیم ی فنجان قهوه رو 

 ....رو تابلو دیزد یرو نم ی دکتر ی دانشجو گهیکاش د-
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را   یبزرگ  ینیریمبل رها کرد و ش   نی اول  ی خودش را رو  راحت

کامل در دهانش گذاشت و با لذت شروع به خوردن کرد..من 

 ...هم مقابلش نشستم

 یضرب رفت  هیکه...شما    میجون...بعدم دروغ نگفت  سویعُرفه گ-

ب و  د  ستیباال  م  گهیروز  شروع  هات  ا  شهیکالس    ن ی..زود 

  ک یمطب ش  هیخودمه با    ی پا  تیبعد  ی تابلو  ،ی ری مدرکتم بگ

 ...تر

برداشتم و    ینیر یش  ک یخوردنَش، من هم    یمدل  نیهوس ا  از

 ...زدم یگاز کوچک

که چقدر مشتاقم    یدون  یمنتظر دفاعت هستما...م  ؟یتو چ-

 ....نمت ی اون باال بب

حواله   یمحکم  یو بوسه    دیلبانش کش  ی را غنچه رو  دستش

ش و  گرفت  ام  خنده  حرکتش  داد..از   میگلو  انیم  ین ی ریام 

همان  دیپر با  و  شد  باز..بلند  فنجان   ی ها  ی مسخره  معمول 
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نزد لبانم  به  را  ا  ریکرد...درگ  کیقهوه  دار  م  نکهی و   ی خودم 

 ند،و او اصرار داشت خودش، دهانم کُ   رم یخواستم فنجان را بگ 

ام بلند شد...در واقع از دستش نجاتم داد...کوتاه   یگوش  ی صدا

جستجو کردم    فمی..در ک دیمغرورانه عقب کش  یآمد و با ژست

 ...تماس را وصل کردم عیشماره سر دنیو با د

  سالم آقا رضا..حال شما؟-

 ...دیبار یترس و وحشت م شی سالمم را نداد..از صدا جواب

..طوبا حالش بد شده،  دیتو رو خدا به دادم برس  میخانم فه-

برنش اتاق عمل   یم  گهیساعت د  کی..تا  مارستانیآوردمش ب

ن  خوب  گر  ست،ی..حالش  رفته    یم  هیمدام  فشارش  و  کنه 

 .....باال

کرده   خیاش بدنم    ی..از شوک خبر ناگهانستادمیشدم ا  بلند

ابرو م  نایبود..س   یگفت، چ  یهم بلند شده بود و با چشم و 

  شده؟
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  امک ی کنم..فقط آدرس و پ  ی..من االن حرکت مدینگران نباش-

 ...دیکن

ک  یگوش  هنوز که  بود  نشده  قطع  کامال  دستم  را   فمیدر 

 ..گفتم نایو به س  برداشتم

 ....بدو عجله کن -

دو  دنی د  از سرم  پشت  ماش  دیحالم،  تا    ز ی چ  چ یه  نی و 

کردم    یگفتم و به خدا التماس م  یلب ذکر م  ری ..مدام زدینپرس

 ...فتدین ی اتفاق بد

 [10/18/2021 6:29 AM] 

 ۴۳۸_پارت#

  ی کرد از راه ها  یکردم، سع  ف یتعر  نایس  ی را که برا  انیجر

  ی هم دست ها   ی استفاده کند..گاه  دنیزودتر رس  ی بُر برا  انیم

فشرد و با نگاهش من را به آرامش   یسردم را م  ی مشت شده  
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م اتاق   دم،یرس  یخواند...وقت  یفرا  به سمت  را  طوبا  داشتند 

 .دم یبردند ..اول دکترش را د یعمل م

 ....مونده یباق گهیشده خانم دکتر؟ هنوز چهل روز د یچ-

مادر    عتریهر چه سر  دیداد که جفت بچه جدا شده و با  حیتوض

بود و هم زنده ماندن کودکش، کم  داد..احتمال   نیرا نجات 

اش شده بود..به سمت تختش رفتم و دستان    یتاب  یباعث ب

 ...سرد و لرزانش را گرفتم

قو- داد  ی طوبا  قول  من  به  به ی باش..تو  دو  هر  شد  ..قرار 

راض خدا  وقمیباش  یمصلحت  قولته..با..االن  به  عمل   دیت 

 ...یخودت و بهم اثبات کن

 ..د یشن یرا نم می کرد و انگار اصال صدا یم هیگر

نم- کن..تورو   یمن  دعا  بمونم..برام  زنده  دخترم  بدون  خوام 

 ....خدا برام دعا کن،  بدون اون برنگردم
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  شه یدر ش  ی   رهی خراب، خ  یرا بُردند و من وسط راهرو با حال  او

 نا ینوشته شده بود، )ورود ممنوع(..س  شی شدم که بزرگ رو  ی ا

 ..دیدستم را گرفت و به سمت خودش کش

باش..ب  زمی عز  سویگ- م   ی همه    ن،یبش  ایآروم  داره   ی بدنت 

 ....لرزه

سرد نشستم،   ی ها   مکتین  ی سِر  ی کرد...رو  یاصال کار نم  فکرم

بود که قرار بود با مرگ دست و    ی مادر  شیتمام دلم پ   یول

حت کند؛  نرم  م  یپنجه  سالمت  به  بود    یاگر  ممکن  ماند، 

  نینبود که به ا  یتیکودکش را از دست بدهد...طوبا در موقع

چن  ی زود برا  یشکست   نیمتحمل  با    نیهم  ی شود...اصال 

ول  یفعل  ی اردارب نبودم  موافق  و   دهیچرخ  ری تقد  یاش  بود 

موقع  دهیچرخ در  من  حاال  و  نم  یتیبود  که  داشتم   ی قرار 

  نکهی فرزند؟ از ا  ایدر  کدامشان دعا بخوانم! ما  ی برا   دیدانستم با

 ا یرود، ناراحت باشم    یشود و به هوا م  ی تمام زحماتم دود م
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گشت    یبر م  شتهگذ  طیبه شرا  یاتفاق  نیکه با کوچکتر  ییطوبا

  شد؟ یوخامت حالش،  بدتر از سابق م  دیشا یو حت

 [10/19/2021 6:20 AM] 

 ۴۳۹_پارت#

پشت سَرم ، در دل فقط   واریبه د  هیرا بستم و با تک  چشمانم

  ی از خود امام رضا سالمت هر دو را آرزو کردم؛ به حرمت لباس

تبرک کرده بودم، به خاطر دل شکسته و پر    شیکه خودم برا

در خارج شوند...در   ن یسوز مادرش خواستم هر دو با هم از ا

دهد   ی دلدار  ادانست من ر  ینم  نایس  ر،ی آن دو ساعت نفس گ

  ی و از خدا کمک م  ختیر  یبند اشک م  کیآقا رضا را که    ای

هر دو را با هم از دست بدهد..او هم تا    دیترس  یخواست...م

بود، کم مراعات حالش را نکرده    دهیلحظه کم زحمت نکش  نیا

 ی امروز   ی نوش جان کرده بود، برا  هیبود، طعنه خورده بود، کنا

ا از  با دل شاد  اگر ما آدم ها    ،ی..به راستشودخارج    نجایکه 
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و کنا نداشت   گرانید  ی ها  هیترس حرف ها  ا  م،یرا  حد   نیتا 

  م؟یشد یم تیاذ

دانم ساعت چند شده بود که پزشکش خارج شد..اصال   ینم

توان سوال    یغم..حت  ایبخوانم    ی توانستم از چهره اش شاد   ینم

گذرا به هر سه نفرمان،    یکردنمان هم نبود که خودش با نگاه

 ...به حرف آمد

فعال داخل دستگاه    یحال طوبا خوبه..دخترش هم خوبه ول-

به   نجایداره..از ا  ازین  ژه یو  ی مونه..چون به مراقبت ها  یم  یباق

 ...دست خداست گهیبعد د

شکرش   ی جا هم جا  نیدادم..تا هم   رونیب  یرا به آسودگ  نفسم

ابتدا  یباق همان  به    شیبود..از  بودم...طوبا  سپرده  خدا  به  را 

آم هوش  به  پرسمحض  را  نوزادش  احوال  برا  دیدن    ش ی که 

صحبت ،آرام گرفت..با آمدن مادرش   یرا گفتم و با کم  انیجر

افجه و تثب از   روزترکَش کردم...  گریشدن اوضاع، د  تی از  پر 
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دلواپس  و  ترک  یدلهره  حال  در  سرم  و  بودم  گذرانده    دن ی را 

 ....مرا به خانه رساند و خودش به باشگاه رفت نایسبود.

با    کارم  به طوبا سر زدن و صحبت کردن  روز  هر  بود،  شده 

دخترَکَش که  یاو..هر چند خودش بعد دو روز مرخص شد ول 

هفته تحت مراقبت بود و    کینامش را تابان گذاشته بودند تا  

کرد...حاال کارمان شده بود با طوبا پشت   ی سپر  مارستانیدر ب

خ  ستادن یا  شهیش تابان  به  ز  رهی و    د یسفو    بایشدن...دختر 

 ی آن دستگاه ها هم، به ظاهر سخت نفس م  ریکه ز  یپوست

 ...دیکش

 [10/19/2021 6:20 AM] 

 ۴۴۰_پارت#

برا  چشمم زبانم  و  بود  تابان  م   ی به  غم دی چرخ  یطوبا  ..با 

 ی شک داشتم که حرف ها  یحت   یکردم و گاه  ینگاهش م

  ایگفت نوزادش لب مرز است..  ینه..دکتر م  ایشنود    یمن را م

 ...نکرده ییخدا ا یشود و  یصد درصد خوب م
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م  یحت که  روز  به  بود...روز  دردناک  هم  گذشت   یتصورش 

در سکوت به درد   یشد..مستاصل گاه  یوابسته اش م  شتریب

کردم نه    یفکر م  ن یسپردم و به ا  یو دلش با تابان گوش م

 زانیتواند، م  یم ن  ایدن  نیدر ا  یعلم  چیکه ه  ی تنها روانشناس

کند..زبانم در   ی ر ی همه وقت، اندازه گ  نیاندوه طوبا را بعد از ا

مدت برزو   نیاش کوتاه بود..در ا  ی مادر  ی   زهیبرابر عشق و غر 

آقا رضا    اریمعرفت به خرج داد و خانه اش را دربست، در اخت

داد..ا قرار  طوبا  هز  ی کس  نجایو  و  نداشتند  هتل   ی   نه یرا 

برزو هم چندان    ی ..هر چند براشد   یتمام م  ن یسنگ  شانیبرا

  ن یو به قول خودش، ا  اندم  یم   لوفر ین  ش ی بد نبود، شب ها پ

که با ترس   ی ...بعد از ده روزدیچسب  یم  یلیخ  ی اجبار  قیتوف

تابان ، همگ  یو دلهره ط با مرخص شدن  امروز    ی شده بود، 

 ی آرزو و دعا  یو او را با کل   میدیکش  یبه آسودگ  یامان نفس

  ک ی شهره    یخسته بودم ول  نکهی..با امیخانه اش کرد  یراه  ر یخ

  ی شد نروم...حدود ساعت ها   ی و نم  بودقرار مشاوره گذاشته  
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هم باشگاه   نای..سدمیهشت بود فکر کنم، که داغون به خانه رس

راست به   کیخواست    ی..دلم مامدیمانده بود و امروز دفتر ن

اعصابم را    ،یزنگ گوش  ی سمت تخت بروم و بخوابم که صدا

و به    دمیترس  یزنگ بود، م  ی صدا  یاز هر چ  گریمختل کرد...د

 ......افزود یوحشتم م

 [10/20/2021 6:31 AM] 

 ۴۴۱_پارت#

 ی و به وحشتم م  دمیترس  یزنگ بود، م  ی صدا  یاز هر چ  گرید

 ....افزود

 ...لوفریجانم ن-

 ...زد یگرفته م یکم یحت  ایانگار بغض داشت و  شیصدا

 ...نجات بده  وونتیبرادر د  نیمنو از دست ا  ایب  سو؟یگ  ییکجا-

  ز یکه همه چ  روزید  ن یآب دهانم را قورت دادم..تا هم  ینگران  با

  چه شده بود؟ کبارهیظاهرا رو به راه بود..پس به 
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  ؟ ییشده مگه؟ تو کجا یچ-

تا   نمیش  یجا م  نیکافه، دعوامون شد..االنم، هم  میاومده بود-

 ...من معلوم بشه فیتکل دی..امشب بای ایتو ب

به    دمینفهم شتاب  با  را  خودم  و  کردم  عوض  لباس  چطور 

که داده بود، رساندم..دل تو دلم نبود؛ نکند اختالفشان    یآدرس

کافه    یباشد..وقت  ی جد رس  ی به  نظر  همه   دم،ی مورد  آنقدر 

..آخر االن وقت  دیسوت و کور بود که دلم لرزو    کیتار  شیجا

  یفیرا باز کردم...نور ضع  ی کردن نبود..با ترس در ورود  لیتعط

 ...خورد یاز وسط سالن به چشم م

 ....خانم دییبفرما-

 ..دمیدار به سمتش چرخ شخوانیپ ی صدا با

 ...لهیانگار تعط یقرار داشتم ول یبا کس نجایمن ا دیببخش-

ز  لبخندش ب  ی ادیانگار  بود..تعجبم  لب   شتر ی دوستانه  و  شد 

 ...دمیگز
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 ...باال هستند، منتظر شما-

چه مدلش   گرید  نیترس در جانم النه کرد..ا  یکم   مینگو  دروغ 

را متوجه شد   می در نگاه و ضعف در پاها  دیبود؟ به نظرم ترد

 ..لبش گفت ی که با همان لبخند گوشه 

  د؟یستیخانم ن سویمگه شما گ-

  یدانست هم مبهوتم کرد و در دلم فحش  یکه نامم را م  نیا  از

داده..اگر    بهیفرد غر  کی  هیدادم که چرا اسم من را    لوینثار ن

باال    یکرد...به آهستگ   یم  امت یق  د،ی فهم  ی م  نایس را  پله ها 

 ..و برزو را صدا کردم  لوفریرفتم و ن

  د؟یی نجایداداش؟...شما ا لوفر؟ین-

 [10/20/2021 6:31 AM] 

 ۴۴۲_پارت#

ثان  ی کسر  در صدا  دمینفهم  ه،یاز  با  که  شد    ه یشب  ییچه 

 ت یبمب، همه جا روشن شد و من با جمع  ای  ی زی چ  دنیترک
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برا  ی ادیز که  شدم  رو  م  میروبه  تولد  تولد   یآهنگ 

  ی م  تاریگ  گریخواندند..اشکان و ساسان هم، همراه با دو نفر د

دهانم نشست..از شوک   ی اراده باال آمد و رو  یزدند..دستانم ب 

 ستم یزبان در دهانم قفل شده بود و س   دم،ید  یکه م  ی زیچ

گذراندمشان    یتک از نظر م ام به گمانم از کار افتاد..تک  یعصب

ها گلوله  ب  ی و  خ  یاشک  را  صورتم  کرد..با   یم  سی محابا 

..در دیکه مرا از پشت بغل کرد، سرم چرخ  نایبرخورد دستان س

 ...رفتگ یام شدت م  هیکرد و من گر یگوشم آرام نجوا م

جان...ا- عشق  مبارک  تالف  یمهمون  نی تولدت  و   ستیب  یبه 

 ...پارسال وریپنجم شهر

  ی و به سخت  دی آ  ی م  رونی دانستم به زور ب  یکه م   ییصدا  با

 ..شود، لب زدم یم دهیشن

 ...ی قهر کرد ،ی ددر آور ی خودت بچه باز -
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شد،    یبه خودش فشرد و من دعا کردم که کاش م  شتریب  مرا

 ..شدم ینگاهش حل م انیدر م

کردم..ا- جبرانش  ساله    ی برنامه    ن،یروت   گهی د  نیحاال  هر 

 ...من ین ی زم ی فرشته 

تدارک شده بود که   با،یشده و ز  ی زی برنامه ر  ز ی همه چ  آنقدر

ا  ینم کلمه  چه    ی محبت  نیچن  ی   ستهیشا  ی دانستم 

 نا یقطع شد و من با فشار دست س  ی لحظه ا  ی است..آهنگ برا 

نیلو و بغل کردنش در گوشش    کیوارد جمع شدم..موقع تبر

  ..پچ زدم 

  که با برزو دعوات شده، آره؟-

 ...دیو با ناز گونه ام را محکم بوس دیخند

 ....شو یشاک شونیبود، از ا تونینامزد گرام میتصم گهید-

  نیا  تیدانشگاه و کالس خودمان، جمع  ی از بچه ها  ی تعداد

شدند    یم  ی نفر  ستی دادند که حدود ب  یم  لی را تشک  یمهمان
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به تعداد انگشتان   دیشد گفت تعداد پسر ها شا  یکه البته م

گفتند    کی ..اشکان و ساسان هم تبردیرس  یدست هم نم  کی

آهنگ مورد نظرش را شروع به نواختن    نا،یو به درخواست س

  م یکه بارها، هم خودش برا  یشگیهم   ی کردند...همان آهنگ ها

شن تولدش  در  هم  بود،  کرده  در   دهیارسال  هم  و  بودم 

شاد  دی...شانیماش آنچنان  نم  ی آهنگ  نظر  ول  یبه    ی آمد 

حسادت  توانستم برق    ی پر احساس و عاشقانه بود که م  نقدریا

و    نمی اطرافم بب  ی در دختر ها  نا،یس  ی را، به هنگام زمزمه ها

 یرا بشنوم...من ول  دیرس  یبه گوشم م  زیر  زیکه ر  ییطعنه ها

که با   رم،ینظ  یمرد ب   ی تماما چشم شده بودم در برابر جذبه  

ت ج  دیسف   شرتیآن  نم  یخ ی   نیو  بر  من  از  نگاه    ی اش، 

من و   گریکه د  م،یشو  یکیشد آنقدر باهم    یداشت...کاش م

  اه ی س  ی خواب ها  مانی..تاحسد روزگار برانباشد  نمانیب  ییتو

م ندینب بود،  زده  زل  چشمانم  در  که  لحظه  همان   ی..کاش 



1602 

 

مواجش، غرق شوم..مگر عشق   ی ها  یتوانستم تا ابد در مشک

  است؟ ی گری د زیجز همان لحظه، چ

 [10/21/2021 6:37 AM] 

 ۴۴۳_پارت#

  طنت یشد..ساسان ش  یلحظه هم قطع نم  کی  یحت  یقیوسم

  ما یبا ا  یکرد و چند آهنگ با مضمون خاص خواند و هر از گاه

س به  اشاره  م   نای و  م   یچشمک  تکان  را  گردنش  و   یزد 

گل    میچقدر باعث خجالتم شده بود، بماند..گونه ها  نکهیداد..ا

  ی م ها    ی دور و بر  ی باعث خنده    شتریب   نیانداخته بودند و هم

امشب درکم    نای نبود که س  بیخودم..عج   ی بودم برا  ی شد..نوبر

 ..کرد یم

م- بس  پس    ایخودندنتو    ی منشور  نیا  یکن  یساسان  بازم 

  ؟ی خوا  یم یگردن
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  یگاه  یداد و حت  یو انگار نه انگار، ادامه م  دیخند   یم  ساسان

 ..گفت یبلند م  ی با صدا

 ..گه یم نایاز زبون س د،یجاشو گوش کن نیا-

م  و همان قسمت  به خواندن  آخر س  یشروع    نا ی کرد..دست 

بلندگو را ازش    یبا شوخ  یول  ت،یو ظاهرا با جد  اوردیطاقت ن

به پشت   یگرفت و محکم پشت گردنش کوباند...ساسان دست

 ..را باال داد شی لب ها ،یو با مسخرگ دیگردن دردناکش کش

خودمون بود،   نی قبالها ع  ؟ی پسر کرد  نیچکار ا  سویگ  یآبج-

 ...از دستمون در رفته گه یآدم شده، د ی ادیحاال ز یول

رس  موقع شمع  کردن  کس   ده یفوت  هر  و    ی م  ی زیچ  یبود 

 ..گفت

بشمار - چند  کن....تا  چ  میآرزو  ها؟.....آهنگ    یبچه 

 ......بزنم؟......کاله و بذار سرت 
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س  یول و  برزو  خواستم  فقط  ط  نایمن  دو  هر  کنارم  از  رف 

مستندیبا دلگرمم  داشتم شمع   ی..حضورشان  دوست  و  کرد 

ششم  ستیب  ی ها فوت    نیو  کنارشان  در  را  تولدم  سال 

خودم حک شده    ی از عکس ها  یکی  ک،یسطح ک  ی کنم...رو

س که  همان  گوش  نا یبود،  گراند  گذاشته    یبگ  هم  اش 

 ..بود...اشکان بلند گفت

 ....معکوس..ده..نه..هشت..هفتخوب بچه ها شمارش -

  دند یو سوت و هورا کش  غیو من فوت کردم...همه ج  شمردند

ها    ه یگرم شد...حاال وقت هد  ک،ی و باز، بازار بوس و بغل و تبر

 ...سرش برد و اعالم کرد ی دستانش را باال نا،یبود که س

 ..شهیباز نم یکس چ یخودم، مال ه  ی  هیهد ریغ-

 [10/21/2021 6:37 AM] 

 ۴۴۴_رتپا#
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همه    "ی او"ی صدا ها،  بچه  به   ی بلند  شکافت..برزو  را  فضا 

 ...پشتش زد و با تمسخر مخاطبش قرار داد

 ....ی چه کرد نمیخوب حاال رو کن، بب-

..متوجه ستمیمن خواست چشمانم را ببندم و پشت به او با  از

  ی ول  زدی آو  یگردنبند، به گردنم م  هیشب   ی زیبودم که دارد، چ

اش    ییبایچشمانم را باز کردم و با آن روبه رو شدم، از ز  یوقت

حواسم باشد، تمام چشم   نکهیو بدون ا   دمیکش  یفیخف  غیج

کردم..وسط   ابما ثابت است، خودم را به بغلش پرت  ی ها رو

بود که داخل آن عکس من و   یی طال  دیخورش  کی  رش،ی زنج

خ  نایس و  قشنگ  بود..آنقدر  شده  نم  رهی حک  که    ی کننده، 

بردارم...م آن چشم  از  ز  یتوانستم  پول  بابَتش    ی ادیدانستم 

ز مدت  حتم،  به  و  م  ی اد یداده  سفارشش،  زمان   ی از 

 ی دا اش بود، باز هم ص  نهیس  ی گذرد...همان طور که سرم رو 

 ...ساسان آمد
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  نجا یا  یگن آهنگ فالن نخون...ناسالمت  یاون وقت به ما م-

وا  عذب  م  دیکنمراعات    ساده،یجوون  خواد    یبابا...دلمون 

 ...خوب

در خاطرم ثبت شد..بعد از صرف    یخوب و فراموش نشدن  شب

کردند و رفتند و من ماندم و  یخداحافظ  یو شام، همگ کیک

به   نهیدست به س  بش،یکه با همان رخ جذاب دل فر  یینایس

 ...زده بود  هیتک نش یماش

  ه؟یاالن وقت چ-

باز هم    یبود ول  ادم یبه ندانستن تکان دادم.. هر چند    ی ا  شانه

بزنم..هر چند   ی خبر   ی خودم را به ب  نکه ینداشتم جز ا  ی چاره ا

ا  ی باز  نیشد و من در ا  یبود که موفق م  نایس   نیآخر کار 

هم  س  یباختم...ول  یم  شهیناعادالنه  به  من    ی برا  نایباختن 

بُرد  نیریش هر  از  م  ی تر   حساب  وقت  یبه  شمان چ  یآمد؛ 

دو م دو  ا  یمحجوبش  چاره  تسل  ی زدند،  برا  می جز    م ی شدن 

 .....ماند ینم
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 ۴۴۵_پارت#

  ی تر  ینارنج  ی رنگ و بو  نایمن، امسال در کنار س  ی بایز  زییپا

خودم را به مانند همان برگ خشک شده   گرید  نکهیداشت..ا

  ر یی ام تغ   یزندگ  ری مس  ی عنیکردم،    ی درخت احساس نم  ی پا  ی 

ر  ی بود..جور  افتهی دانشگاه   ی زی برنامه  به  بودم که هم  کرده 

 ی برا  یبرسم، هم به دفتر کارم و مشاوره و هم بتوانم وقت خال

س با  کرد    نایبودن  باشم...اصرار  د  ک یداشته  وقت   گر،یماه 

اش را    ی و نتوانستم علت پا فشار  میکن   دیرا تمد  تمانی محرم

مراسم   ی زد...ازبرگزار  یبفهمم..دوست داشتم حرف از عقد م

زدن   کیروزها حالش چنان آشفته است و ت  نیا  ی...ولیعروس

را    هیقض  نیا  دمیند  سبشده، که منا  شتریپلکش ب  ی گوشه  

..مامان و بابا هم  رفتمی بکشم و به ناچار درخواستش را پذ  ش یپ

را به    زی ل، همه چنگران شده بودند، هر چند از همان شب او

  ی از رفتارها  ی باز ته دلشان دلخور   یخودمان موکول کردند ول
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ها،    شی چند روز پ  نی زد..هم  ی موج م  نا،یسرد پدر و مادر س

تماس   من  با  دلواپس  گرفت بابا  برا  ش ی ها  یو  عمال  بر    میرا 

 ..زند  یهنوز در گوشم زنگ م ش یشمرد...صدا

و تنها اومدنش، سخت    نایجان، اگه در مورد س  سویگ  نیبب-

با محرم شدنتون موافقت کردم، فقط   ی نکردم، اگه فور ی ریگ

 دایازش شناخت پ   یکاف  ی به اندازه    یبود که، گفت  ن یواسه ا

 ی رو موکول کردم به طرفدار  ممیتصم   ی ..فکر نکن همه  ی کرد

ر  د  ماین  خاب بار در مورد انت  هی من و مادرت  برزو..  ی کردن ها

خواستم باز همون روزا واست تکرار    ی..نممیحقت اجحاف کرد

شرا به  بسته  و  پدرت  عنوان  داشت  ی طیبشه..به    ی لیخ  ،یکه 

بار، بدون دخالت ما    نینگرانت بودم و هستم...فقط خواستم ا

 یعاقالنت اعتماد داشتم، ول   ی ..به تو و رفتارها ی ریبگ   میتصم

کنم دوباره من و   یروزا عذاب وجدان دارم..حس م  نیبازم ا

 .....بار با عقب نشستنمون نی...ا میکرد  یمادرت کوتاه
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و    دم یشن   یشکسته شده اش را م  ی سخت بود که صدا  چقدر

که گرفته    یمی از خودم و تصم  یتوانستم درست و حساب  ینم

کنم..نگران دفاع  طب  یبودم،  و  جا  به  با   یبود..مشکل  ی عیاش 

اند   نایس او و رفتارها  ن یاشتم..در  با   ش یمدت گذرانده شده، 

  ی ها حت   اهم  نی خو گرفته بودم..اصال وابسته اش شده بودم..در ا

اش    ی برخورد  نیکوچکتر گذشته  به  برگشتن  از  نشان  که 

بودم..او خوب بود، البته خوب که در حقش   دهیداشته باشد، ند

کوچک ناراحت کننده    ی بود..برخورد ها  یاست، عال  یکم لطف

برا   ی ا هم  طب  شیپ  مانیکه  بود،  دوران    نیا  یع یآمده 

جبران   یپ  رد  ی بود که فور  نیاش ا   ی رفتار  تیمز  نیبود..بهتر

م بر  ها  یخطا  قلق  هم  بود..م  شی آمد..من  آمده   یدستم 

کند..خط   یاش م  یعصبان  یحت  ایناراحت و    ی ز یدانستم چه چ 

خط   کیشناختم و دورَش    یرا م  شیها  تیقرمز ها و حساس

 ...بودم که مبادا به آن ممنوعه ها وارد شوم دهیبزرگ کش 

 [10/23/2021 6:23 AM] 
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 ۴۴۶_پارت#

جواب تلفن    یامان، خانواده اش بود..مادرش حت   یاصل  مشکل

مامان   ی مسئله را برا  نیا  دیداد..چطور با  یمن را هم نم  ی ها

 رند؟ی مجد تماس نگ  ی با خانه    گریدادم که د  یم   حیو بابا توض

گفتم هنوز که هنوز است، مادرش با طعنه و    ی م  دیچطور با

سخت تر بود،   اباب  ی برا  حشیبا من برخورد دارد؟ توض  ر یتحق

نشست...گفت به من و  یچون باز، داشت به مالمت خودش م

نم من  و  کرده  اعتماد  پش  یانتخابم  را  او    مان ی خواستم 

طوبا   دنی خبر رس  ش،ی قسمت تلفن چند روز پ  نیکنم....بهتر

آقا رضا به مشهد بود..تابان کم جان گرفته بود و تا هوا    یو 

تا نذرش را ادا کنند و سرد نشده، او را به مشهد برده بودند،  

  المیآن ها شده بود و خ زبانیچه خوب که پدرم بزرگوارانه، م 

ساخت...س راحت  بابتشان،  از  د  ست یب  نایرا  دفاع   گریروز 

ر به هم  علت  قبوالندم که  م   یختگیداشت..به خودم    ی اش، 

 ان یماجرا باشد..بعد از تمام شدن پا نیاز استرس ا یتواند ناش
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اش،   م  ک ینامه  م  ی روز  حرف  او  با  مفصل  و   ی نشستم 

رس  گریزدم..د رو  ده یوقتش  که  در   ی اهایبود  بسته  نقش 

 ....میکن یذهنمان را عمل 

ساعت پنج امروز، کنسل کرده و افتاده   ی جان، مراجعه    سویگ-

 ..یباش انی...گفتم در جرگهی واسه دو روز د

آور   از جمع  مشغول  و  کردم  تشکر   می ها  لیوسا  ی شهره 

 یخانه رفتن و کم  حمی نداشتم، ترج  ی شدم..حاال که برنامه ا

  ی ماند، من هم کم  یباشگاه م  نا یکه س  ییاستراحت بود..روزها

م  یب ساسان   یشدم..ول  یحوصله  و  اشکان  به  حال  هر  در 

ا بودم،  ها  نیسپرده  برنامه   ش ی برا  یمتنوع  ی روزها 

دورهم...نندیبچ و    ب یترت  ی مجرد   یچند  حال  تا  دهند، 

تغ  ا  رییاحوالش  نم  نیکند..با  در    یوجود  را  خودش  و  رفت 

 ی آمد..نگاه فرار  ی همان باشگاه حبس کرده بود..دفتر هم کم م

هم که بود، دلم   ی وجود، هر بار  نیاش را دوست نداشتم...با ا
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که قرار   ییرفت ..چشم ها  یپر نورَش م  ی آن چشم ها  ی برا

 ....خانه امان را روشن کند  د،بو

 [10/25/2021 6:28 AM] 

 ۴۴۷_پارت#

رو  فمیک  بند تنظ  ی را  گوش  می شانه  که  زنگ   یکردم  ام 

  رون ی ام ب  زه ییبافت پا  ب یخورد..هم زمان بلند شدم و آن را از ج

سطل آب سرد،   ک یمادرش، انگار    ی شماره    دنی..با ددمیکش

خال   ی رو آخر  نیشد..اول  یبدنم  تماس   ی بار  نیو  من  با  که 

 خودمگشت که خواسته بود،    ی بر م  یگرفته بود، به آن زمان

برا زنان   نی هم   ی را  دکتر  به  شده،  که  هم  ماه  چند 

به   شتر یکه در چند روز گذشته ب  ی دستور  ی بسپارم...جمله ا 

چند ماه؟ چرا در    نیکنم..چرا گفته بود هم  یمفهوم آن فکر م

تار نبه    خیآن  رو  دهی شی ندیعمق آن    ی صندل  ی بودم؟ مجدد 

نا مفهوم بود،   می که علتش برا  ی نشستم و با ترس و دلهره ا

 ....را صاف کردم و اتصال را لمس نمودم میصدا
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  سالم مهوش جون، حالتون چطوره؟-

شوک را هم متحمل   نیجواب سالمم را نداد و من دوم  یحت

 ...شدم

خونه   ا یب  گهیساعت د  کی..تا  نمتی امروز بب  نی خوام هم  یم-

 ...ما ی 

 ...گرفت انیجر میدر گلو یتلخ آب

  افتاده؟ یاتفاق-

 ..پوزخند زد خبندانش،ی همان لحن سرد و  با

  ی ایخوام ب  یپسرم افتاده..م  یوقته تو زندگ   یل یاتفاق که خ-

 ...بفهمه نایس نکهی بدون ا نجا،یا

  ست،یو نا مفهوم جوابش را دادم..اصال درست خاطرم ن  جیگ

دانم او قطع کرده بود و بوق  یبکار بردم، فقط م ی چه کلمه ا

پ   یپ  ی ها م  ،یدر  چنان  م  میها  یحلزون  انیهم   ی سوت 

نمدیکش و  بود  به س  ی..دلم آشوب  نگفتنش  کار    نایدانستم، 



1614 

 

  بد بطل زنانه    یمناسبات  دیشا  نکهینه؟ با فکر ا  ای هست    یدرست

 ی دلم گذاشتم و به او خبر ندادم...ول  ی پا رو  م،یکه تنها باش

...از دیخروش  یچگونه م  میدانست که خون در رگ ها  یخدا م

نبود که   ی مسئله ا  نیو ا  دمیترس  یبا او تنها باشم، م  نکهیا

مسببش    ده یکتمانش کنم...درست بعد از آن شب دعوا، که سپ

کردم مجدد نقشه  یخدا م ابود، پا به آنجا نگذاشته بودم...خد

راه بود...رفتن و   نیاز ا  ی زینباشد..کاش گر  انیدر م  یشیو نما

داد...من به آن ها خواه ناخواه    یاندازه، آزارم م  ک ینرفتن به  

نم و دلم  بودم  ما گ  یب  نا،یاست سخو  یوصل    ر یگناه وسط 

 ...فتدیب

 [10/25/2021 6:28 AM] 

 ۴۴۸_پارت#

درخواست    ی فور آژانس،  ب  نیماش  کیاز  اتفاقا  و   یکردم 

کرد..عج  یمعطل سوارَم  الع  ب یهم  طرفه  به  آنکه  هم    ینیتر 

امروز تهران   کیبزرگ خانه اشان بودم...تراف  ی دروازه    ی جلو



1615 

 

بود؟   دهی رس  نجایبه ا  ریالس  عیسر   نقدریا  نیکجا بود، که ماش

ضعف در   ابه زحمت خودم را صاف و سر پا نگه داشته بودم ت

آن  ره یمن چ به  فشردم،  که  را  در   ینشود..زنگ  دم  را  خودم 

کرد   تیهدا  ی..من را به سالن اصلدمید  روزهیو مقابل ف  ی ورود

 ..بلند نشود، آرام پچ زد شیکه صدا ی و جور

  ؟یینجایدونن شما ا یآقا م-

که   آنقدر بود،  نشسته  عرق  به  کمرم  پشت  و  دستان  کف 

خان را؟ ته    دیسع   ایگفت    یرا م  نای...سدمیمنظورش را نفهم

بود...تا   ی از ترحم و دلسوز  ینگاهش را دوست نداشتم..موج

مهوش با همان   ست،یسوال چ  نیخواستم بپرسم منظورش از ا

شد و با دست   ریا سرازاش، از پله ه  یشگیغرور و نخوت هم

دور شود..نگاه سرد و منجمدش، تمام بدنم   روزهی اشاره زد که ف

لحظه از آمدن بدون   کیبست..  یخی  ی را به رگبار گلوله ها

امروز من را له    ن یقیزن، به    نی شدم..ابهت پوچ ا  مان یپش  نایس

  ش یبه تن کرده بود و موها  یاه یکرد...لباس دامنه دار س  یم
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قبل، به سمت باال جمع شده بودند..بدون   ی ها  ی بر عکس سر

  ر ی جا گ  یسلطنت  ی نفره    کیمبل    ی تعارف کردن به من، رو

 ...شد و کالمش را آغاز کرد 

که اومدم دفترت هم بهت گفتم، من اهل   ی خوب...اون روز-

 ...سر اصل مطلب رم یپس م  ستم،ی ن ینیمقدمه چ

لحظه دست   کی قورت دادم، دل آشوبه    یا به سختدهانم ر  آب

شروع   ار ی اخت  یب   میداشت و باعث شده بود، پاها  یاز سرم بر نم

ا کند..جو  لرزش  نم  جاد یبه  ها  یشده  خبر  گواه    ی توانست 

روباشد.  یخوب ..نشستن  ی ..من هم  از    یمبل نشستم  که کم 

 ...سقوط نداشت

تموم شده..به خودشم گفتم، االنم   نایتو و س  ت یمدت محرم -

 ....تموم شده  ی باز  نیگم...از نظر من و پدرش وقت ا  یبه تو م

  ما بود؟ نیعشق ب ،ی منظورش از باز ؟ی تنگ شد..باز نفسم

 [10/26/2021 6:49 AM] 
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 ۴۴۹_پارت#

  ما بود؟ نیعشق ب ،ی از باز  منظورش

ا- و  اول هم مخالف بودم   نکهیبه خودتم گفتم..ا  یعلن  نویاز 

  ت ی و محرم  ی تو اومد و قرار نامزد   ی سرخود به خواستگار  نایس

ا باز  نیو  نشونه    ی مسخره  گذاشت،  رو  ما   تیرضا  ی ها 

به    دینبود..با رو  پدرش  خودم،  پسر  کنم    ی سر  کیاعتراف 

و    دیشن  یم  دیکه نبا  ی کرده بود...موارد  دیتهد  ی مسائل کار

بود..برگ برنده رو دست گرفت..وگرنه محال بود که ما   دهیشن

حال همون وقت هم  نیدر ع  ی..ولمیبا پدرت حرف بزن   یتلفن

  ال ی..خ  میشناس  ینم  تیرابطه رو به رسم  نیبهش گفتم که ما ا

مدت حساب کار دستت    نیو تو ا  ی دار  ییکردم هوش باال  یم

 ال یخ  یزه  یول  رونیب  ی ر  یپسر ابله من م  یو از زندگ   ادیم

تونه   یتو، از کجا م  طیبا شرا  ی.زنی باطل.....البته حق هم دار

کس    دیتور کنه..شا  تیموقع  نی و با ا  ی پسر اسم و رسم دار
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جا  ی ا  گهید م  ی هم  بهش  بود،  نم  دیچسب   یتو  ولش   یو 

 ...و ما به سالمت  ر یتموم شده..تو به خ  یحاال همه چ  یکرد..ول

نداشتم..نفسم با هر دم    دنیبلع  ی هم برا  یآب دهان  یحت  گرید

 ان یآتش روشن کرده بودند، م  ییسوخت و گو  یم  یو بازدم

رو  نهیس نشست..  ی ام...دستم  دروغ    نایس  یعنیقلبم  من  به 

 ...گفته بود؟ امکان نداشت...به زحمت لب زدم

 ....فهمم شما یمن نم-

 ...تو حرف من نَپَّر خانم..هنوز جمالتم تموم نشده-

 ی داشتم، رو   امدنشیدر ن  یموقعش، اشکم را که سع  یب  داد

ها تحق  قایچکاند..دق  میگونه  علت  چه  من    یم  رمیبه  کرد؟ 

خانواده    کیدانشگاه بودم..من دختر    کی  ی نمونه    ی دانشجو

  ی تنها عشق زندگ  نا،یمحترم بودم...من به اقرار و اعتراف س  ی 

  انم یاطراف از یلی خ  ی خودم، که برا ی اش بودم...من نه تنها برا

 .....زن متکبرِ مقابلم  نیو محترم بودم و حاال ا  زیعز
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نظر من، سپ - از  نم  ی برا  ده یهنوز هم  ما  و  مناسبه   ی پسرم 

 نا یاز اول به س  نو ی...امیریتو رو به عنوان عروسمون بپذ  میتون

،   میدیم  تیمدت رضا  نیما بعد از ا  نکهیا  الیبه خ  یگفتم ول

 ی در عمل انجام شده قرار بده..ول  کار خودشو کرد، تا مثال ما رو

ه  گهیمن د نم  چی به  اجازه  مسخره    ی رابطه    نیا  مد  یوجه 

 ..یخودت ازدواج کن هیشب یبا کس دیکنه..تو با دای ادامه پ

شد؟ حاال    یم  یمن چه کس  هی بودم مگر؟ شب  یچه کس  من

 نکه ی..باور ا  دیلرز  یباران چشمانم، فک و شانه ام هم م  ریغ

قابل هضم    میرو دست خورده باشم، برا  نایمدت از س  نیتمام ا

سوزاند   یمن را م  شتریفکر در حال حاضر ب   نی و درک نبود..ا

ها حرف  س  ی تا  به  ها  نایمادرش...من  حرف  و  قول    ش،یو 

ا در  را  من  نظر  او  و  بودم  کرده  م  نیاعتماد  خاص    ی مورد 

 ..دانست

 [10/26/2021 6:49 AM] 

 ۴۵۰_پارت#
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  د ی با هم خوش بود  ی بسه..چند روز  د،یکرد  یغلط تا حاال هر  -

هم که بگذره، راهت و به    موندهیمدت باق  نی...ادیو لذت برد

د مورد  لقمه    ی ا  گهی سمت  من،  لوح  ساده  کن..پسر   ی کج 

 ...واست بود..بهت از قبل هشدارشو داده بودم یبزرگ

مثل رعد و برق با  ی زیزد..چ ینبض گرفته بود و بانگ م  سرم

انداخت و   یکرد و مرا ته دره م  یاز جانم عبور مهر کالمش  

ا اول  از  ا  یشد..ول  یکار تکرار م   نی دوباره  در مغزم   ی جمله 

 "شد..  یها بولد شده بود و مداوما تکرار م  نیا  ی از همه    شتریب

 ..."به من دروغ گفت نایس

  چه خبره؟ نجایا-

انتها،   یب  ی بلند  کیاز    یو انگار کس  دمیاز جا پر  ادشیفر  با

کشاند..جلو دره  ته  به  را  را   میپا  ی من  دستم  و  زد  زانو 

من...ف حال  مثل  درست  نبود،  خوب    روزه یگرفت..حالش 

 ...خبرش کرده بود البد
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  ؟ی مامان تو چکار کرد-

 ی انداخت و با ناخن ها  ی گرید  ی پا  ی رحمانه پایش را رو  یب

م  کوریمان ..چطور  رفت  ور  اش  ا  یشده  ب  نیتوانست   ی طور 

 ..را تماشا کند رانیو من و ندیو خونسرد بنش  الیخ

کردم..گفتم خودت بهش   یاز روز اول م  دیکه با  ی همون کار-

مدت   ی رفت  ،یرو به روش کن  قتیبا حق  نکهیا  ی به جا   یبگو، ول

 ...ی کرد دیو تمد

 د یجوش  یاز معده ام م  ی..آب تلخدمیکش  میگلو  ی را رو  دستم

بزنگاه    یآمد، ول  یو باال م  یگشت..فکر م  یبر مدرست سر 

دن که  آنقدر  فلکم،  و  سوار چرخ  م   شی پ  ایکردم   یچشمانم 

..به من دروغ گفته  دمید  یرا تار م  نا یاز همه س  شتری..بدیچرخ

ا م  قتیحق  نیبود،  سرم  به  را  خودش  محکم   ی مزخرف، 

 ...دیکوب

 ...زمی حالت خوبه؟ با من حرف بزن عز سویگ-
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 ی سُر دادم و با ته مانده    نایمهوش و س  نیدرد نگاهم را ب  با

 ..من نبود  ی جا گری د نجایجانم، از جا بلند شدم..ا

 ....بدم حیبذار واست توض سویگ-

 [10/27/2021 6:32 AM] 

 ۴۵۱_پارت#

 ان یدر دهانم به جر  یوقت آب  چی خشک شده بود..انگار ه  دهانم

چ  فتادهین توض  ی زی باشد...چه  من   یم  حیرا  زدن  گول  داد؟ 

فکر نکردم و    ی زیکه جز به او و قلبش، به چ  یاحمق را؟ من

سست بود،   میطور، به گناه نکرده متهم شدم..قدم ها  نیامروز ا

 ...آمد یمهوش هم چنان با اقتدار م ی صدا یول

که با    گهی..دو روز دنایتموم بشه س  یجا، همه چ  نی بذار هم-

 ...رهیم ادتیروزا  نیا ،یازدواج کن دهیسپ

را لرزاند، دل من    یبه آن بزرگ  ی هفت ستون خانه    ادشیفر

 ..خودش را داشت  ی که جا
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آشغال ازدواج    ی   ده یهم با اون سپ   رم ی بس کن مامان! اگه بم-

کرد  ینم بد  نم  چی...هی کنم..باهام    چ ی بخشمت..ه  یوقت 

 ...وقت

خانه    ی افتادم تا خودم را به دروازه    نیبار با زانو به زم  چند

  گر ی قصد من د  ی آمد، ول  ی از پشت سرم م  شیَپا  ی رساندم..صدا

پر از خواهش    یکرد و با لحن   ر ی ماندن نبود..مچ دستم را اس

 ...لب زد 

 ...یدون ینم  وی..تو همه چمیبذار باهم حرف بزن سویگ-

 ده یبر  دهیشدم..بر  رهی و با درد به صورتش خ  دمیرا کش  دستم

 ..حرفم را به خوردَش دادم 

 ...ینیب یمنو نم  گهیخورم د یم ،قسمی ا یاگه دنبالم ب-

 ...درست مثل تمام بدنم د،یلرز  یم شیصدا

ن- خوب  مستی باشه..باشه..حالت  برسونمت..قول   دمی..بذار 

 ..ی طور نی ..فقط نکن با خودت اشمینگم، خفه م یچیه
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زد، به   یشده بود را پس زدم..قلبم نم  ی ا  هیکه ثان  ییها  اشک

 ..زد  یخدا که نم

 ....خوام صداتو بشنوم ی و نه م نمت،یخوام بب ینه م-

گفتنش، به گوشم   سویگ  سویگ  ی رو هم، صدا  ادهیاواسط پ  تا

ن  یم طاقت  ام  کنار    اوردینشست..معده   ی باغچه    کیو 

دل و روده ام باال آمد..کاش همان جا،   اتیتمام محتوبزرگ،

م نم  یجان  را  فردا  و  گوشدمید  یدادم  زحمت  را   ی...به  ام 

و بدون احساس خجالت از نگاه عابران، نقش    دمیکش  رونیب

را گرفتم و    لوفرین  ی ..شماره  دی د  یشدم..چشمانم تار م  نیزم

را شرح دادم..چقدر   تمیبا گفتن چند کلمه، موقع  ی به سخت

دانم؛   ینم  دند،ی د نفر در حال گذر، حالم را پرسگذشت و چن

  گر یهم افتاد و د  ی رو  میپلک ها  لوفرین  نیماش  دنیفقط با د

 د؛ یچ یسرم پ  ر رعب آور د  ی ..باز هم همان صدادم ینفهم  ی زیچ

 .....به من دروغ گفته بود نایس

 [10/27/2021 6:32 AM] 
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 ۴۵۲_پارت#

 .........چشماتو باز کنسوجانی...گسویگ-

قدرت    یول  دم،ی شن  یم  کباری  قهیبود که هر چند دق  ییصدا  نیا

نداشتم..انگار   را  و   ی رو  نیسنگ  ی وزنه    کی پردازشَش  سر 

نداشتم؟   دنیخورد...چرا قدرت نفس کش  یام به چشم م  نهیس

غر  کیدرون   م  بیخال  پا  و  تکان    یدست  قدرت  زدم..نه 

باز   میخواست چشم ها  یخوردن داشتم و نه اصال دلم م را 

کابوسکنم ب  ی..از  در  م  ی داریکه  را  واهمه    د،یکش  ی انتظارم 

همه درد،   نینبود تا من را از حجم ا یکس گرید نکهیداشتم..ا

ک به  دهد..از خودش  م   ینجات  پناه  کجا  هم   یو  باز  بُردم؟ 

پلکم تکان خورد و با باز    ،یسخت  جمله اش را تکرار کرد..به

اتاق م  سبب شد   ونشست    میچشم ها  انیشدنش، تمام نور 

آمد و جمله    یحرکت چند جفت پا م   ی دوباره ببندمَش..صدا

بود..مجدد تالش کردم..انگار    یکه نشات گرفته از نگران   ییها

ب بار   ی شتریضربان  بود..چند  آورده  هجوم  نبضم  و  قلب  به 
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بسته کردم تا توانستم، کامل باز نگهشان   را باز و  میمردمک ها

بود که آن لحظه درست   ی زیچ  ن یسقف اول  ی ها   یدارم..مهتاب

از بودن سرُم در رگ   دم ید  یو حساب و سوزش دستم نشان 

 ...داشت فمینح ی ها

  حالت بهتره؟  زمیعز-

انگار داغ تمام حرف   د،ی چرخ  شی دردناکم که به سمت صدا  سر

شن  ییها برا  دهی که  دوباره  ها  میبودم،  شد..چشم   ی تازه 

حال من، حال   ی داشت ،ول  ادشیز  ی   هیسرخش نشان از گر

  یی و صدا  د یدادنش نبود..گردنم به جهت مخالف چرخ  ی دلدار

  ار حد گرفته بود، برزو را خطاب قر  نیدانم چطور تا ا  یکه نم

 ...داد

 ..نمشیخوام بب ی..نمرونی از اتاق بفرست ب نویداداش ا-
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خودش را جلو   لوفر یهر سه رد و بدل شد..ن  نیمعنادار ب  ینگاه

اش، دستم را در دست گرفت..حق   ینیب  دنیو با باال کش  دیکش

 ...آور بود هیکند، روزگار من گر هیداشت گر

دعواتون   ؟یگ  یم  ی دار  یچ  یفهم  یم  سویگ- بازم  اگه 

 ....شده

 ..ندادم ادامه دهد مهلت

 ....کنم یداداش خواهش م-

 [10/28/2021 6:43 AM] 

 ۴۵۳_پارت#

خودش،    نایبلندم از بُهت خارجشان ساخت و س  ی   هیگر  ی صدا

و به دنبالش،    دی کش   یرفت..برزو هم، پوف  رونیو کالفه ب   یعصب

  شی دروغ ها  انیتوانست جر  یاز اتاق خارج شد..االن چطور م 

  ی مدت باز  نیگفت در تمام ا  یکند؟ چگونه م   فیرا از اول تعر

تمام   نمانی ز بیکرد، همه چ   یعنوان م   یام داده؟ با چه لحن
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  ن ی اول  ی و برا دمیسرم کش ی رنگ را رو دیسف ی شده؟ پارچه 

برا ا  هی...علت گرستمیخود خودم گر  ی بار،    ی برا  ی ام لحظه 

از دست دادنش...من چطور  ی برا  ی بود و لحظه ا شی دروغ ها

 ی من چگونه م   ی برا  نایس  یب  یتاب نداشتنش را داشتم؟ زندگ 

شد پرستار را صدا   مجبور  لوفریکردم که ن   هیگذشت؟ آنقدر گر

 یخودم بر نم   ی از عهده    گر یبزند..او که خوب بود، خودم هم د

 .....آرام بخش، دوباره به خواب رفتم   قیآمدم..با تزر

 یبود..به زور قرص و آمپول م   نیهم  هفته حال و روزم  کی

شدم..حاال همه    ینم  نایس  دنیلحظه حاضر به د   کیو    دمیخواب

که    ی زیموضوع قرار گرفته بودند و آن چ  انیدر جر  شیکم و ب

م  شتریب ا  یآزارم  تا حد  نیداد،  م  نایبه س  ی بود که   ی حق 

  م یکند، تنها  یمرور زمان حالم را بهتر م   نکهیدادند...با فکر ا

...درد دوست میا ی درد جان فرسا کنار ب  نیگذاشتند، تا بلکه با ا

 ی طرف عذاب بود و درد پنهان کار   کیاش از    ی داشتن و دور

از   د  کیاش،  دروغ گریطرف  از  که  بودم  گفته  او  به  ..بارها 
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و    خبر داشت  ما یبرزو و ن  ی تلخ دروغ ها  ی ...از تجربه  زارمیب

بود چه بر سر روزگارم آمده    دهیزد..د  مباز از همان موضع، آتشَ

 ی ادی معامله را با من کرده بود..مگر توقع ز  نی و خودش هم

طلب کرده    ی گر ی د  زیچ  یداشتم؟ مگر جز صداقت و رو راست

ا خوره    نیبودم؟  بود،  شده  ها  م  ی فکر  را  روحم  و   ی جان 

  ی دلم م  ی مهوش را کجا  یو متن  یصوت  ی ها  غامی..پدیخراش

هنوز خ نمک   الشیذاشتم؟  مدام  انگار، که  بود  نشده  راحت 

کرد،    یکه قطار م  ییو با کلمه ها  دی پاش  یم  قمیزخم عم   ی رو

فکر   نا یبه برگشتن و بخشش س   ی ساخت، لحظه ا  ی وادارم م

  راه یبد و ب ی در آن حالت اسفناک هم، دلم برا ینکنم..من حت

انتخاب،    نیسوخت..اگر تاوان ا  یبست، م  یم  نایکه به س  ییها

دادم؛    یشکل ممکن، پس م  نی که داشتم به بدتر  بودمن    ی پا

دانم   یداشت... نم  ی کاش دست از سر تنها پسر خودش بر م

داد   یرا نشان م  یاز چه فصل  ی چه روز   میتقو  ایروز چندم بود  

را    میکه پاها  یتاسف وار، به من   یکه برزو وارد اتاقم شد..نگاه
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گوشه   همان  و  انداخت  بودم،  کرده  جمع  شکم  وار  ید  ی در 

 ....هم داشت  ینگران ی..نگاهش تلخ بود، ولستادیا

خواد بچه   یخوام.. دلم م  یازت م  ی زیچ  هیخواهر من، امروز  -

 ...ی اریکنار و نه ن  ی رو بذار ی باز

 [10/28/2021 6:43 AM] 
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لب    ی د که رومدت فقط،سکوت بو  نیرا ندادم..مطابق ا  جوابش

آمد، هق هق   یم   رونیکه از من ب  یینشست..تنها صدا  میها

شن  یشبانگاه  ی خفه   و  خواندن  از  بعد   ی ها  امیپ  دنیام، 

ها همان  بود؛  کس  یی مهوش  خودم،  جز  خبر    یکه  آن  از 

 ..نداشت

بذار    رونه،ی ب  نایهان؟ س  ،ی خودت و عذاب بد  ی خوا  یم  یتا ک-

تصم  ادیب بعد  کن  گوش  هاشو  بزنه..حرف  حرف   میباهات 

 ...ریبگ
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خبر داشتم ..تا حد مرگ از او دلشکسته   مانمی خود سست ا از

چشم و نگاهش، ناک   ی با همان جذبه  دمیترس ی م یبودم ول

کرده بود؛    زممی پنوتی نفوذ کالمش، ه  نیبا هم  ی اوتم کند..عمر

خودش   ناینشان داد س  ی در ورود  ی خواستم..صدا  ینم  گرید

آمده..لعنت  یب داخل  هم  ی بو  ی اجازه،  از    ترزود   شهیعطرش 

 ...دی رس یخودش م

  ؟ی تنهامون بذار شه یبرزو م-

 ی صدا  نیا  ی به من، که دلم داشت برا  ایدن  ی ها   نینفر  تمام

 د یکش  یمُرد..برزو آه سوزناک  یشکسته اش، م  ی تکه تکه شده  

دلم نلرزد،   ی درصد نکه یا ی رفت..برا  رونی حرف از اتاق ب یو ب

 ت یجد  میگذاشتم و تالش کردم، در صدا  میزانوها  ی سرم را رو

 ..موج بزند

 نمت؟ یخوام بب   ی مگه بهت نگفتم نم  نجا؟ یا  ی اومد   یچ  ی برا-

 ...مغرور، دست از سرم بردار  ی آقا گهیبسه د
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که    نیآمد..از ا  ی جلوتر گذاشت و کاش نم  یکردم قدم   حس

شانه   ی ..دستش رودیا کنترل کنم، تمام بدنم لرزنتوانم خودم ر

به شدت   رد،یام نشست و تا خواست سرم را به سمت باال بگ

از جا بلند شدم و تا آنجا   یناتوان  ی دستش را پس زدم..با همه  

 ..فاصله گرفتم شد،یکه م

 ...زمی، عز سویگ-

بار قرار    نیام نشاندم تا ادامه ندهد..ا  ی نیب  ی دستم را رو  ی فور

حماقت    گاهَش،یگاه و ب  ی ها  "قربونت برم  "و    "زمیعز"نبود با  

 ..جا بس بود  نی را از خودم نشان دهم..بس بود، تا هم  ی شتریب

تموم    یو همه چ  ییواسه مظلوم نما  ی ای بارم م  نیفکر نکن ا-

ه هم ب  گهیدروغ هات حالم د  دنیممکنه..از شن  ری ها..غ  شهیم

بگو چطور    نیصدات هم هم  دنیخوره..از شن   یم طور..فقط 

  ؟ی ..بگو چطوری بد ی احمق رو باز ی منِ ساده  یتونست

 [10/30/2021 6:18 AM] 
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 ی م  دهیاز من نداشت..رنگش پر  ی و احوالش، دست کم  حال

  ن ییکه تند تند باال و پا  ،یناراحت  ایاش از خشم بود    نهیزد و س

از همان اول    دی مسبب امروزمان، خودش بود..با  یشد. ول  یم

راحت تر    میگفت..دل کندن آن روزها برا  یرا م  زی کار همه چ

جمله ام   یول  وختس  میو زهر مار بود..گلو  اهی امروز س  نیاز ا

 ...کردم   لیرا تکم

و داره..حق   اقتتیکه ل  یخاص  ی همون دختر خاله    شیبرو پ-

 ...با مامانته...برو و حرفشو گوش کن

راهم را سد کرد و مچ هر    ی از اتاق خارج شوم که فور  خواستم

از حد مجاز باالتر رفته    گرید  ش ینمود..صدا  ری دو دستم را اس 

 ...بود

..من مجبور بودم، چرا سویگ  اریجلوم ن  گهیاسم اون کثافت و د-

  ی کردم راض   ی ..هر کار یخواست  یمنو بدون اونا نم  ؟یفهم  ینم
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فقط،م  یمنطق  لیدل  چینشدن..ه نبود،  کار  گفتن،   یدر 

اذ  تی دور  گهینه....د گفته   یم  تمیداشت  راستشو  کرد...اگه 

خواستم   یم  نم  ،یجواب بده..در ثان  ؟ی موند  یبودم، تو باهام م 

بدم    یکن  یمدت با وجود تو، تالشمو ادامه بدم..فکر م  نیتو ا

ببرمت خونه    کی اومد که    یم خودم؟   ی باره عقدت کنم و 

محرم فقط  االن  گذاشتن  فکر   تیشرط  احمق  من  و  ساده 

وفق بدن...خودت تو   طمیخوان خودشونو با منو شرا  ی کردم، م

نشد..منم   سو،ینشد گ   ی من زورم و زدم ول  ،ی د یمدت د  نیا

 .....خواهشا نویقصه..بفهم ا نیوردم تو اخ ی باز

م  ی م  داد تکانم  و  م  یزد  م  یداد..داد  و  مثل    ی زد  خواست 

ها  شه یهم درد    ش یحرف  بقبوالند...دستم  من  به  زور  به  را 

ول بود  ب  یگرفته    ی تا حد   شی..صدادیکش  یم  ر یت  شتریقلبم 

 ...افول کرد

خودت..تا هر وقت   ریغ  یچیه  ست؛یبرام مهم ن  یچیاالنم ه-

نم  ی جلو  یبگ نزن،  امیچشمات  ماه   ماه،ک ی..باهام حرف  دو 
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  ی به جون م  ،یکه تو بگ   یو مجازات  مهیکنم..هر جر  یتحمل م

 ...سویبا خودت نکن گ ی نجوری خرم...فقط تو غصه نخور، ا

 د یرحم شدم..نبا  یرا از فشار دستانش جدا ساختم و ب  دستم

 ی تلخ کنار م  تی واقع  نیزودتر با ا  دیماند..هر دو با  یمنتظر م

 ...میآمد

وقت- م  یفقط  خوب  د  شه یحالم  زندگ  گهیکه    ی نباش  میتو 

 ....نایس

 [10/30/2021 6:18 AM] 
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بو  خودم گرفت..من  آتش  شن  ی جگرم  را  قلبم    دم،یسوختن 

 یطور..حت  نیرا هم، هم  میخرد شدن تک تک سلول ها  ی صدا

آن   یبه انجماد رفت ..نبضم کند شد ول  میخون هم در رگ ها

  ل ی به روحم تحم  ی تر  نینگاه هاج و واج مانده اش، درد سنگ

 ه و مات بودنش استفاده کردم و دستش را ب  جی کرد...از گ  یم
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طاقتم طاق شد و   دم،ی..در اتاق را که کوبدمیکش  رونیسمت ب

 ..زدگوشم زجه   شیهمان پشت در، سُر خوردم..دلم پ

  ؟یچرا دروغ گفت ؟یچرا دروغ گفت -

ا  قلبم و  بود  شده  مال  لگد  غرورم  را    نیو  برگشتن  مسئله 

برخورد کرده   زانیآو  یزن  هیکرد..مهوش با من شب  یناممکن م

 ی بود که قصد داشتم از پسر ساده اش، سو استفاده کنم..کس

آن حرف ها،   ی کرده..جا   لیکه مدت ها خودش را به او تحم

.من بر اساس قول و  شد.  یوقت خوب نم  چیشد، ه  یخوب نم

  ت یرضا  الیراه گذاشته بودم..من به خ  نیپا به ا  نا،یاعتماد به س

 نیداده بودم..حقم ا  تیحرمم  نیپدر و مادرش، دل به ا  ینسب

 ....نبود ی انصاف یهمه ب

د  چند هم  ی گر یروز  به  ناگز  نیهم،  من  و    ر یمنوال گذشت 

د بودم..حاال  دفتر  به  حم   گر یرفتن  جر  ی دیدکتر  را    انیهم 

س  دهیفهم خود  پ   نا ی بود..ظاهرا  روز  حال  ش،یدو  و   ی با  بد 

...همه دمیرا از شهره شن  نیاعتراف کرده بود؛ ا  شش یدرمانده، پ
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از همه    شتریکردند، متقاعدم کنند..از استاد ب  یم   یداشتند سع

  نا یکرد؟ اصال که س  یشد با دروغ زندگ  یمتعجب بودم، مگر م

برا  ی با مادر و پدر   دم،یبخش   ی را م با   شی که  تدارک ازدواج 

کردم؟ چند قرص مسکن، با هم   یچه م  دند،ید  یم  ی گرید

بتوان تا  بودم  پاخورده  احسن،  نحو  به  را  ام  مشاوره   انیم 

  مه یسراس  نایشد و س  باز آن در اتاق    کیببرم...در حال گفتگو،  

 ...وارد شد یو عصبان

 ....االن نیخوام باهات حرف بزنم، هم یم-

 ..مراجعم، خوددار باشم ی کردم جلو  یسع

ارونیب  دیببر  فیتشر- دارم..بعد  کار  االن  با شما   نی..من  آقا 

 ..کنم یصحبت م

را گرفت و به سمت در    چارهیخشم جلو آمد و دست مرد ب  با

 ..بُرد..هم زمان طعنه زد 

 ...نهیش یدرد و دل شما م  ی پا گهیروز د  هیخانم دکتر -
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..چشم استاد  دی که از ترس، شانه ام باال پر  دیرا چنان کوب  در

  ز یم  ی خودکارم را رو  ی زیآبرور  ن یاز ا  یبود..عصبان  ده یرا دور د

 ..پرت کردم و به سمتش رفتم

 ست،یاگه حالت خوب ن  ؟ی اریدر م   هی ها چ  ی باز   وونهید  نیا-

 .کن یخودتو به تیمارستان معرف

خواست در آغوشم بکشد که با انزجار مانع   ،یحرف   چیه  بدون

 ..شدم

زود    رون،ی اتاق برو ب  نیخوره ها..االنم از ا  یدستت به من نم-

 ....باش

 [10/31/2021 6:16 AM] 
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کردم االن است    ی..حس مدیکش  شیموها  انیم  یمحکم  چنگ

 ...که رگ گردنش از خشم پاره شود
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د  سویگ- دارم  واقعا  ا  ینم  گهیشم..د  یم  وونهیمن   نیتونم 

که حالت بهتر بشه،   دمیتحمل کنم...دارم بهت زمان م  تویسرد

من دارم جون    ؟ ی دیراحت مشاوره م  ی تو انگار نه انگار دار  یول

 ....و تمومش کن ای..از دو طرف تحت فشارم..بدمیم

م  به ا  زمیسمت  او  به  از ستادمیرفتم و پشت  تلخم  ..پوزخند 

 ...تلخ تر بود ا،یدن ی طعم تمام قهوه ها

و راحت به   ی بر  یتون  یمجد..م  ی از نظر من تموم شده آقا-

 .یبرس تیزندگ

را پر کرد و با   نمانیب  ی فاصله    ن،یبلند و خشمگ   ی قدم ها  با

 ...د یرا به سمت خودش کش  میخشونت بازو

  ادت ی  زیمجد؟ همه چ  ی حاال شدم آقا  ؟یکن  ی مسخره ام م-

رو بافت  یی اهایرفت؟  ک   میکه  هر  شد؟  سمت    یتموم  بره 

  نه؟ ،یراحت نی خودش؟ به هم
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کرد و به   م ینمانده بود..به شدت رها  یرا ندادم، جواب  جوابش

بود و سرش سمت نگاه   رهیدستگ  ی سمت در رفت..دستش رو

 .....تفاوتم یمثال ب

کن، آزارم   تمیاذ  شتریمحاله ولت کنم..ب  سو،یگ   ی کور خوند-

 و،یبدون من ادامه بد  نکهیفکر ا  یبزن، ول  هیبده، فحش بده، کنا

 ...رونی از سرت بنداز ب

خراب و درمانده تنها گذاشت..سقوط   یرفت و من را با حال  او

درد   نیزانوها تاب حجم سنگ   یبود، وقت   نجایمثل ا  ییجا  ی برا

  شه یبه ر  شهیبا دست خودت، ت  دیکه با  یوقت  ی را ندارند..برا

  ی ساقط م  ینبودش تو را از زندگ ی دان یکه م  یبزن یعشق ی 

 ......کند

************** 

آه..کور    دو از اشک و  ماه گذشت..دو ماه دردناک، دو ماه پر 

به دفتر    ده یکه سپ  یشده بودم، کر شده بودم..خصوصا از وقت
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  ک یرا هم،    دمی ذره ام  کیآمد و مرا به سُخره گرفت، همان  

 ..شود یهر شب در گوشم اکو م شیجا و باهم باختم..صدا

نگاه    یخودت گفت- نه تنها بهم  کنه،    ی متالشمو بکنم..حاال 

 ی ادیز  شی ..تو از اولم تو زندگشمیعقدش هم م  ی بلکه به زود

 ...سوزه  یزنه، حتما دلش برات م  یم  یی..اگه دست و پای بود

را چطور صبح کردم..حت  یم  خدا  ی شب ها  یداند آن شب 

که   ی توانم فراموش کنم..آن نگاه خودپسند  یبعدش را هم نم

در   یاز شوخ  ی گفت، رد  یم  نای داشت از عقد و مراسمش با س

قسمم   لوفریکرد، ن  یشد..برزو التماسم را م  یآن مشاهده نم 

  جا رابطه فرصت دهم و    ن یبه خودم و ا  گریبار د  کیداد    یم

حق من    نا یس  نکه یا  دم،یفهم  ی م  ز یچ   کیمن فقط    ینزنم..ول

  م یکرد و برا  مادرش، که چند بار تکرار   ی ..همان جمله  ستین

 ....شود یم فیساخت که پسرش با من ح یحالج

 [10/31/2021 6:16 AM] 
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چند بار دم در آمد و با عجز و البه به خواهش کردن   ساسان

 ...نشست

س  سویگ  یآبج- و  خودت  خدا    نیا  نایبا  نکن..به  کارو 

به مامان و باباش نداشته باش،   ی کنه..کار   ی..داره دق موونتهید

..به خدا فقط خودتون نایبودن با س  ی طور  نی عمر هم   هیاونا  

 ....دیمهم

 ..گفتم یجمله م  کی که در برابرش تنها  یمن و

 ....تموم شده یهمه چ-

هم  اشکان و  آمد  خاله    نیهم  گفت،  کرد..برزو  تکرار  را  ها 

با    یحت  لوفر،ین  ،ی دیدکتر حم  س،ی فرنگ بابا  باز هم مامان و 

را به خودم   ز یهمه چ  شان،یها  یدل شکستگ  ی وجود همه  

حق   نایس  "دمیفهم  یم  زیچ  کیمن تنها    یموکول کردند ، ول

 "..ستیمن ن
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ا  امروز  آمد..الغر شده بود، حتما دوباره    نجا ی غروب دوباره به 

کرده..خبر داشتم که دفاعش را هم    لیباشگاه رفتنش را تعط

سنگ    شیخواست مثل خودش، برا  ی.چقدر دلم منرفته بود.

طور   ن یمن ا  ایبود    دهینشد؛ نگذاشتند...خم  یتمام بگذارم ول 

  ی شگیپ همیمرد خوشت  هیکردم؟ هر چه بود، شب  یاحساس م

آمد..هوا که سرد بود، پس    یعطرش هم، کم م  ی ام نبود..بو

فکرم را مشغول   دیچرا کاپشن به تن نداشت؟ لعنت به من! نبا

 ف یبود؛ ضع  شی هم مانند صدا شی...قدم ها  دیساخت، نبا  یم

 ....و شکسته

نکن..اصال من به درک،   یکنم پشتم و خال  یالتماست م  سویگ-

کار و نکن..به خاطر خودت    نی من به جهنم، به خاطر خودت ا

 یم  یبگ  ی ..هر کاری اریخدا طاقت نم  ی ..به خداوندایب  کوتاه

 ....کنم، فقط دست از زجر دادن خودت بردار
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بودم..شا  به شده  ذات  بد  م   گرید  دمیگمانم   یداشتم 

 ی بود به کجا   دهی آخر بود انگار..خودش فهم  ی مُردم..نفس ها 

  قلبم زده؟

آدم دروغگو    هیخوام    یاتفاقا به خاطر خودم هم که شده، م-

 ......رونیپرت کنم ب میکار و از زندگ بیو فر
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خال  نگاهش ماند،  هر چ  یمات  از  ی زیاز  رنگ  ..کدر شدنش، 

سرم آورده بودند که داشتم   ییچه بال  یتکاند ول  یرخسارم م

م  ی طور  نیهم عزرائ  ینگاهش  به  جان  و    ی نم  لیکردم 

اش سُر خوردند..مردمک    یمشک  ی ها  شیر  ی دادم..اشک ها رو

 د،ی بلع  یم  یدر پ  یکه پ  یگشاد شده بود و آب دهان  ش یها

که   ی ا  نهیگشت، س  یرفت و بر م  یکه مدام باال م  ییهاابرو  

دانستم به مانند من، آتش پر از زغال است، همه و همه   یم
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  شی اباره صد  کی حال ترسناک بود..به    نیو در ع   ب یاش عج

 ...بترسم گریخواستم د ینم یباال رفت..جا خوردم، ول

م- غلط  رفتیکن  یتو  با هم  و  تهش  ته  تا،  ..دل  سویگ  می..ما 

دست از سَرت   گهیکه تموم شده؟ د  یتی به محرم  ی خوش کرد

کنم..اصال اشتباه   یهم که باشه، عقدت م  ی دارم، زور  یبر نم

 ...شد یاون خطبه دائم خونده م دیکردم ..از اولم با 

 ادش،یفر  ی را نداشتم..صدا  یشی و فرسا  ی بحث تکرار  نیا  توان

کشانده بود..خواستم زودتر از    اطی و خاله را به ح  لوفریبرزو ون

را گرفت..با همه   فرار کنم که دستم  برزخ   غیتوان ج  ی آن 

 ..دم یکش

 ....یلعنتبه من دست نزن -

و دستانش را از هر دو طرف سد رفتنم   د یو به در چسب  رفت

فر بلند  قدر  م  دیکش  ی م  ادیکرد..آن  گلو  یکه    ش یدانستم 
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  نیکرده بودند، درست مثل ا  وانه یخراش برداشته..او را هم د

 ....من ی روزها

بچه  - مثل  بش   ی برو  گ  نیآدم  به   نی..همسو یسر جات  االن 

م ز  یبرزو  از  ب  ن یزم  رِیگم،  عاقد  که شده  تو هم   اره یهم  و 

 ی گفت  یبسه، هر چ  گهی...حرف اضافه دیزن من بش  ی مجبور

 ...و تمومش کن 

لحن  ستادمیا  شیجلو همان  با  ب  یو  در    یم  زارَشی که  کرد، 

 ....دم یصورتش توپ

هات تموم    ییزور گو  ی مجد..دوره   ی ترسم آقا  ی ازت نم  گهید-

بزن  یتون  ینم  گهیشده..د کار  یداد  به  نم  ی و  خوام،   یکه 

  ی ...حالم ازت به هم مگهی...چون دگهی..چون د  یمجبورم کن

 ....خوره

قسمت چشمش نفوذ کرد که   ن یتر  ییمنجمدَم  تا انتها  نگاه

افتاد..م بدنش  کنار  و  شد  سوزاندمَش،   یدستانش شل  دانم 
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 ی ..دستانش مشت شدند و بافتمین  ی راه بهتر  ی آتشش زدم ول

از    شه یشکستن ش  ی نجره نشستند...صداپ  ی   شه یمکث به ش

 ی قلبم را لرزاند..نم  گر،یطرف و دست پر خونش طرف د  کی

  خت،یر  یم  نیزم  ی که چکه چکه رو  ییاز آن قطره ها  انستمتو

 ز ی زد..همه چ  یم   یاهیخون هم به س  نیا  یچشم بردارم..حت

به رنگ چشمانش...با مکث نگاه   اهیس  اهیبود..س  اهیشب، س  نیا

تر   یکه لحظه به لحظه تو خال  ییدوختم به همان حفره ها

بود  گریشد..د  یم آرام  دو  ظاهر  نیا  یول  میهر   ،ی آرامش 

 ...ترسناک بود

  برام؟ یکن یم ی هنوز قلدر-
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روز اول که آزارم  ی شدند همان چشم ها  یبه آن  شی ها  چشم

 .....نامرد  د،یروح، خشن، نا ام یداد؛ سرد، ب  یم



1648 

 

 ...زده به سرت آره  ی ا  گهی حتما باز، هوس مرد د-

برا  جمله دستم  نشده،  تمام  صورتش   ی اش  در  دوم  بار 

ا ا  نینشست..با  که  جلو  ن یتفاوت  عکس  بر  دانشگاه   ی بار، 

لبش به گمانم،   ی محکم تر کوباندم..سرش برگشت و گوشه  

به خاطر برخورد با انگشترم پاره شد و خون راه گرفته شده، 

به گر پاره کرد...بغضم  تکه  را  ول  هیدلم  خودش    یمبدل شد 

اش...باز چشم ها،   یشگیپر صدا و با همان لطافت هم  د،یدخن

 یقدم به سمتم آمد و با بغض   کیمهربانم شد..  ی همان چشم ها 

 ..به درد نجوا کرد  ختهیآم

دوستت دارم..جات تو   ادیز  یلی..خسویدوستت دارم گ   یلیخ-

 ....محفوظه شهی قلبم، واسه هم

سست شد..در را باز کرد    میاش، پاها  یناگهان  ریی همه تغ  نیا  از

لحظه    نیرفت..تا آخر  رونیب  زان،یلرزان و نا م   ییو با قدم ها

بود..من   دهیکوهم خم  ی از پشت نگاهش کردم ؛ واقعا شانه ها

شد من   یزد..باورم نم  یکه حاال از درد نبض م  یماندم و دست
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دست صورتش    نیرا نوازش کردم ، با ا  شیدست، موها  نیبا ا

افتادم و با تمام وجودم    نیزم  ی حاال...رو  یرا لمس کردم ول

 ....نبود یحالم کاف نیا ی برا هیزجه زدم..گر

** 

ا  ک ینظرم    به آلود و سم  ی هفته  گذشته   یاز آن شب زهر 

دانم، نه   یبود..کال حساب روزها از دستم در رفته..نه شب م

  ی انیپا در م  ی برا  یکس  گریهست و نه د  ی خبر  نا یروز..نه از س

دانم چرا نورون    ینم  یخوشحال باشم ول  دیزند..با  ی حرف م

اش، در    ی رخب  یهمه ب  نیکشد...از ا  یخطر م  ر یمغزم، آژ  ی ها

دهد..خودم    یحالش را نم   دنی پرس  ی غرورم اجازه    یعذابم ول

بودَمش، حاال چطور م رانده  توانستم دنبال علت    یاز خودم 

از غم آن شب آخر ، جلو  بتشیغ  ی بگردم...هنوز صورت پر 

نخورده..حال عج تکان  غر  بیچشمم   شه یهم  ی سوا  بش،ی و 

  نکه ی..از اشتفرق دا  شه یابراز عالقه اش هم، با هم  یبود..حت

به تاراج رفت،   م ی..غرور مردانه اش جلومانمیاش زدم، پش  یلیس



1650 

 

هم   و  داشت  را  زورش  بود..هم  کرده  مثل  به  مقابله  کاش 

 ...بود  شتریقدرتش از من ب
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 یحرف   ،ی حرف زدم، بلکه اشاره ا  لوفر یبا برزو و ن  ی بار  چند

کلمه...امروز به صفحه اش هم    ک یاز    غیدر  یسمتش رود؛ ول 

نم باورم  زدم؛  ها  یسر  پست  تمام  کرده    ش یشد  پاک  را 

ارسال کرد    میبار اول برا   ی که برا  ی بود..فقط عکس همان شعر

پروفا گرفت..به  بود...دلم  داشته  نگه  ک  لشیرا   ردم،نگاه 

دو    ی عکس ها  یاز او نبود..حت   گر ید  یعکس  چی ه  ینبود..لعنت

خودشان پاک    ی کان هم، در صفحه هانفره اش با ساسان و اش

نفس    یتا به دفتر روم..احساس تنگ  دمیکرده بودند..لباس پوش

  مان ی..آنجا پر از خاطره ها  دیکش  یم  ری داشتم و پشت کتفم ت

کردم   یاستشمام م  هعطر تلخش که چه عاشقان  ی بود..پر از بو

  ی رفع دلتنگ   یرفتم و کم   یم  دیداد..با  یرا م  نا یس  ی ..آنجا بو
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روز رفتن و ده    ک یمدت دفتر رفتنم، شده بود    نیکردم..ا  یم

جا ماندن...آخر  خانه  ز  یخال  ی روز  م  ی اد یاش،  چشم   یبه 

بلند    زشیآمد..به محض وارد شدنم به سالن، شهره از پشت م

سر حال   ی سویگ   ی کرد..من ول  د گرم برخور  شهی شد و مثل هم 

با شن  ی شگیهم او    رونیب  میصدا  دنینبودم...استاد  آمد..انگار 

 ...نبود شهیهم مثل هم

 .ی کرد یو استراحت م ی موند یکاش خونه م-

 ...واکنش نشان ندادم و در جواب گفتم ن یرا از ا  تعجبم

 ...ممنون استاد..چند تا کار عقب افتاده دارم-

نور    شهیجان تر از هم  یب  زییباز بود..آفتاب پا  مه یاتاقمان ن  در

کردم   یاتاق پر و خال  ی ام را از هوا  ی نی...چند بار بدیپاش  یم

داشتند   وارهاینشد..انگار د  بمیخواستم، نص  یکه م  ی زی چ  یول

ب م  نیمرا  ت   یخود  سرم  فرق  تا  پا  نوک    ر ی فشردند..از 

کنم..آخ    ی ریجلوگ  وطمگرفتم تا از سق  زی..دستم را به مدیکش
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  شه یشود..او هم  شیَ دایاصال پ  د یبود.....شا  نجای االن ا  نایاگر س

 ن یشد که به ا  یم  یشد..دو سال  یراهم ظاهر م  ی جلو  یناگهان

خواهم با او    یبار م   نیو من ا  د یآ  یکارَش خو کردم..حتما م

دلم   انیم  ییکه درست جا  ی نگفته ا   ی حرف بزنم...حرف ها

..گل آمستل ماه تولدش، است  ی زیر  وننشسته و خواهان بر

  زی م   ی من بر رو  است که گل   بی عج   یخشک خشک شده ول

در   نایمعنا به ذهنم متبادر شده، که س  نیکارش، تازه است ..ا

گذشته   یلیکرده...از تولدش خ  یم  یسرکش  نجای من به ا  ابیغ

او اتمام حجت کردم، با   نکهیبعد از ا  ی، ول   ی برا   ی فکر  دیبا 

 ...ماش کن هیهد

  ؟ی بر ی خوا یجان ساعت از نه هم گذشته، نم سویگ-
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هوا   یدستم انداختم ..ک  ی رو  یمتعجبم را به ساعت مچ  نگاه

را برداشتم و سَر    فمیک  دم؟یشده بود و من نفهم  کیتار  نقدریا
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راه ب  ابانیخ   ی خورده  برا  یشدم..دلم  ها  ی هوا  که    ییوقت 

تاکس  یشدم و نم  یم  نشیباالجبار  سوار ماش با   یگذاشت 

ج در  را  دستانم  سرما  شدت  شد..از  تنگ   م یتومان  بیروم، 

  شتر یام ب   نهیس  یداد، ول  یکردم..لباسم محکم نبود و آزارم م

که شدم خاله و برزو و   اطیسوزش داشت..وارد ح  شهی از هم

  ی تراوش م   یراهم سبز شدند..از نگاهشان نگران  ی جلو  لوفرین

 ..کرد

 یگوش  نیزد؟ ا  بتیدفعه غ  هیتو؟ چرا    یمعلومه کجا هست-

  ؟ی دیواموندتو چرا جواب نم

 ..دستم را گرفت و رو به برزو تشر زد خاله

 ...میزن یبرزو جان چه خبره؟ بذار برسه، بعدا حرف م -

و داخل بُرد..دستم را دراز کردم    د یرا به همراه خودش کش  من

 ی خارج ساختم..با شرمندگ  فمی بغل ک  بیام را از ج   یو گوش

 ..زمزمه کردم 
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 ...خاموش شده دیببخش-

دلسوز  لوفرین کش  ی پتو  کی  ،ی با  دورم  را  خاله    دیگرم  و 

 ...که مانع شدم اوردی شام ب میخواست برا سی فرنگ

 ...خوام برم بخوابم یفقط م  د،یممنون..اگه اجازه بد-

 ..طاقت شد یباز ب برزو

 ....کدوم یبگ ی خوا  یهنوز نم-

 ...با عتاب نامش را خواند خاله

 ...گهیبرزو ..بس کن د-

 ،یخون ی با صورت و لباس ها نای..سدمیشب را کابوس د تمام

  ک یخواستم به من نزد  یبود..با ترس ازش م  ستادهیا  میجلو

بغل   ی آمد..ناخوداگاه، دو دستش را برا  یاو جلوتر م  ینشود ول

ج  که  آورد  باال  خواب   دمیکش   ی بلند  غ یگرفتنم،  از  و 

 ی ام هم فس فس م  نهیعرق بود..س  س ی..تمام لباسم خدمیپر

  ده ی به هم چسب  ی کرد..دستم را پشت گردنم انداختم و موها
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 ی داد..بغض بد  یام را جدا ساختم..ساعت پنج صبح را نشان م 

داد؟    یزدم، جوابم را م  یکرد..اگر به او زنگ مرا احاطه    میگلو

انداختم..هر چه تالش   یداشت از پا م  ینگران  ،یاز دلتتگ   شتریب

که    ی..با همان تعداد عکسامدی خواب به چشمم ن  گریکردم د

معرفت چرا   یکردم..ب  هیداشتم، حرف زدم و گر  یاز او در گوش

 ف ی کلگرفت؟ االن ت  یخودش م  یرا با گوش  مانیتمام عکس ها

  ی و دلخور   تیعصبان  ی شد؟ تمام حس ها  یقرار چه م  یمن ب

شده بودند و به جانم    دایباهم در سرم پ  ،یو دلتنگ  یو ناراحت

 ..کرد  یام م  وانهیهمهمه بود و داشت د  اززدند..سرم پر    یغر م
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ن  ی دما  دم که  بود  ..نوع  لوفریظهر  گرفت  را   ی سراغم 

 ...زد یدر ظاهرش موج م جانیو ه  یدستپاچگ

  ؟ی ندار یمشکل سو؟یحالت چطوره گ-
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بود؟ تمام درد و مشکالت من را االن    ی چه سوال مسخره ا  نیا

 ...دانستند یهمه م

خوام باهات حرف   یم  م؟یبخور  ییهوا  هی  رونیب  میبر  ی ایم-

 ....هم بزنم

 یرفتن را م   رونی زد..من ب  یصورتم دو دو م  ی به رو   چشمش

  نا،یبا س  یخواستم، ول  یساسان را هم م  ی خواستم..اتفاقا کافه  

کردم که برزو هم    یحرف زدن..هنوز مسکوت نگاهش م  ی برا

 ی حت  ایآمد، از دستم به شدت دلخور    ی...به نظر مدیسر رس

 ...است  یعصبان

 ....کارت دارم  عیسر رونیب ایب  ؟یکن یچکار م نجایا لوفرین-

 ..نگاهش کند نکهی سرش را برگرداند، بدون ا نیلو

 ...و مزاحم نشو  رون یکه..پس برو ب  ینیب  یکار دارم..م  سویبا گ-

م  ن یا  از پس  داشتم  زدنشان،  حرف  تلخ  و  سرد    ی مدل 

  خته ی هنوز در خاطرم بود و روانم به هم ر  شبی افتادم..خواب د
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نیل  یم آمد و دست  به شدت کشزد..برزو جلوتر  را  با   دیو  و 

 ...تحکم مخاطبش قرار داد

 ...بگو چشم رون،یب ایگم ب یبهت م یوقت-

  ی   ماندهیداد و باق  یدر تنم جوالن م  انه،یمثل مور  ی ا  ولوله

و خودم    اوردمیداد..طاقت ن  ی...دلم گواه بد مدیجو   یروحم را م

 یم  یباز بود و آن ها سع  مهیرا به پُشت در رساندم...هنوز ن 

 ...کردند، آرام صحبت کنند

 ی نجوریتونم ا  یخواهرمه..من نم  سویبرزو، گ  یفهم  یچرا نم-

  یمن بهش م  ،ی ..اگه تو جرعتشو ندارنمشیحال بب  نیو با ا

خوام به   ی..نمنمی ب  یرو تو چشمش م  ی دواریگم..چون دارم ام

 ..بمونه یحال و روز باق نیا

 ی بهش حرف  ی ..حق ندارلوفرین  ی فکر نکن تو از من دلسوز تر-

 .ی حق ندار  ؟ی دیفهم ،یبزن
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خوام باشم..اگه   یو نم  ستمیمن مثل تو ن  یبرزو، ول  یتو بزدل-

 مون یاگه پش   یول  ره،یدنبالش نم  گهیهنوز سر حرفش باشه، د

 ؟یشده باشه چ

نمآره من  - نگاه کنم و   یبزدلم..چون  تو چشماش  برم  تونم 

تونم بگم داره با زنش کال   یکنه..نم یداره ازدواج م نایبگم س

ا ب  ی..نمرهی کشور م   نیاز  از فکرش    رون،یب  ایتونم بهش بگم 

 .....به تو نداره..من بزدلم و  یربط  گهیچون د

م  ی نای..سدمینشن  ییصدا  گرید ازدواج  داشت  کرد؟   یمن 

بود.. ها  گرید  یعنیمحال  نفس  ا  شی عطر  نم  نیدر   ی شهر 

من!   ی دادند...خدا  ی م  بمیممکن بود..داشتند فر  ر یغ  د؟یچ یپ

  ی لعنت  ی   دهیسپ  ده،یشروع شده بود..اَه سپ  یزشت   یچه شوخ

کردم..من باور    د یخواهد عقدش شود..من ترد  ی..گفته بود م

من دل    ی نایبه من قول ماندن داده بود..س  نای..آخر سکردمن

صدا  ی نایدانست...س  ینم  دنیبر شدت  از  کنم   ی من....فکر 

که در    ییزهایچ  نیافتادنم، حواسشان به من جلب شد..آخر
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بود که نامم با عجز    شانیها  هیها و گر   ادیفر  ی ذهنم ماند، صدا 

د  یخواندند..ول  یم بستم..دن  گریمن  فرو   نا یس  یب  ی ایچشم 

  داشت؟؟ ؟ دنیمگر د

  

 دهم_فصل_انیپا#

 [11/3/2021 6:16 AM] 
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جا   نیشدم..اومدم هم  داری! امروز زودتر بزمیعز ی نایسالم س-

 ن ی نشستم و از هم  هیدیتو جمش  یشگیهم  مکتیهمون ن  ی رو

م حرف  باهات  شد    یجا  از    کی...کسالیزنم...امروز  سال 

سال از نگرفتن دست    کیعطرت..  دنییاز نبو  کسال ی  دنت،یند

 کسال،یگم    یکه منو به انزوا کشوند..البته من م  یکسالیهات..

هزار سال..هزار سال شمس بشنو  قمر  یتو  م  ی و  از   ی الدیو 

 ی که دارم ب  هیزیی پا  نیسرده! دوم  یلیگذشته..هوا خ  دنتیند
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با خاطراتت از درون داغم..اون قدر داغ   ی کنم، ول  ی تو سَر م

تا دستهامو با    ی ستی ن  ی..هوا سرده ولمریگ  یم  شی که دارم آت

...در تموم دنیکم پوش  ی برا  یو دعوام کن  یبخار نفست گرم کن

برا  نیا اخم کردنت، دعوا    گهیبار د  هی   ی مدت، دلم لک زده 

مواخذه ام    زایچ   یلیتا واسه خ  ی کردنت...نبود  مهیکردنت، جر

  ن ی سوزه..فکر کنم وقت ا  یداره م  نمیلحظه، س   هی  سای...وایکن

هم که خاموش    میگوش  نیبابا! اسکر  ی ..ادهیرس  یقرص لعنت

 ی م  یعکست و باز کنم..آهان داشتم چ  هدوبار  دیشد..بذار با

باهام   شهیهم  دیپارساله..با  ی ها  ی ادگاریقرص از    نیگفتم؟ ا

 ن یبذار بازم تو ا  یکه، چند بار بهت گفتم..ول  یانیباشه، در جر

 گه ید  دم یکه فهم  ی ت بگم..همون روز مزخرفبه  ی سالگرد دور

  وم تو دو   یشد ب  یکردم..مگه م  ستادنیندارمت، قلبمو وادار به ا

عمر تعداد تپش   هیلحظه نزد..کاربلد بود خوب..  هیقلبم    ارم؟ یب

نبود نداشتنت..نزد و شد    یکرده بود..شوخ  می هاشو با تو تنظ 

علم نظر  از  دکترا  که  م  یهمون  روز    یبهش  گن سکته!..ده 
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به من دارو و سِرم زدند تا برگردم   ژهی و  ی تو مراقبت ها  نقدریا

  شتریباشم، ب  یمتحرک  ی   دهمر  نکهینداشتنت...ا  ی روزا  نیبه ا

همه رو از پشت پنجره    ،یخیتار  هیبه مذاقشون خوش اومد..از  

ت   دم؛ید  یم ا  ی لیخ  ن یو و اجز    قت یحق  ن یدردناک بود..باور 

انداخته بودن...حاال   شی بود که زنده زنده منو تو آت  نیمثل ا

 یدلتنگ   شتریبخورم..اگه ب  یصورت  ی ها  رهیدا  نی هر روز از ا  دیبا

تاز  بخورم..راست  د یبا  هکنم،  تا  رو  ی د ی فهم  یدو  هم   ا یکه، 

بودم..نشد برم   مارستانیکرد..همون وقت ها که من ب  یعروس

سال دانشگاه و مطب    کی  نیشدم...تو ا  قمیرف  ی و شرمنده  

 نقدر یا  یکن  یشده..باور م  لیتعط  یشده..کال زندگ  لی هم تعط

اخالق شدم که کس ب  یبد  ب  اد،یسمتم  و  داد  اتاق    دادیبا  از 

ن م  یکنم؟ مادرم گفت الاقل برگردم مشهد، ول  یم  رونشیب

 ...بدون تو وفادارم ی شهر آلوده  نیهنوز به ا

 [11/3/2021 6:16 AM] 
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که با تو   ییآوره..من به هر جا  ادیکه عشق اعت  یگفت  خودت

که شاهد تک تک حرف    مکتی ن  نیدارم..مثل هم  ادی رفتم، اعت

شب   کسالهیرو گم کردم..  ی داریخواب و ب  یمعن  کسالهیهاته..

 ادیو فر  هیو روز معناشونو برام از دست دادن..اولش فقط گر

..نگاه غمبار  مندار  ختنیهم واسه ر  یاشک  گهیحاال د   یبود، ول

کنه..ازت دلخورم،   یم  ی نیروز آخرت، هنوز رو شونه هام سنگ

 یو بازوهاتو م  نهیام...دلم مشت زدن به س  یام، حرص  یعصبان

م فر  یخواد..دلم  صورتت  تو  مغرور    ادیخواد  تو  بگم،  و  بزنم 

و جذاب    نیخودخواه تر  ن،یمعرفت تر  یب  ن،ی لجباز تر  ن،یتر

رو  نیتر منو    ینی زم  ی مرد  کرد  بهکه  رها  خدا  و    ی امون 

 نم،یب  ی کنم م  یعکس هات نگاه م   ن یبه ا  یوقت   ی...ولیرفت

کنه و اونوقت من   یهم تراوش م نایعشق و محبتت از ا  یحت

گم غلط کردم که    یاز همه جا رونده شده، هزار بار م  مونِیپش

م ب  یگفتم  ول  یخوام  باشم،  د  یتو  نم  گهیتو   ی صدامو 

 یگم و باز سبک نم  یبهت م  زرو هر رو   نایا  ی...همه  ی شنو
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استاد در خونه   شیتر! چند روز پ   دی خبر جد  هی  یشم..راست

ح تو  بب  اطیاومد..رفتم  نه   نمیکه  و  گذاشت  داره..نه  چکارم 

ول  یگوشم..م  ریبرداشت، محکم خوابوند ز  یدونم حقم بود، 

اجازه نداد و   یول   اد،یدردم گرفت..برزو خواست جلو ب  یلیخ

به ال الم بذاره...تو صورتم   یل  ی ل  گهیحق نداره د  یگفت کس

 ..و گفت دی کش ادیفر

ها- چالش  با  گفتم  شو..گفتم   تیزندگ   ی بهت  رو  روبه 

 نیا  ؟ی شد  میتو پستو و قا  یگ..عقب نکش..بعد حاال رفتبجن

هست    ینیاالنت، هم  ی کردم؟ تو  تیبود که من ترب  ی شاگرد

و خودت    شیآت  نیا  نکهیخواستم امروز باشه؟ مگه نه ا  یکه م

بره، پس حاال چته؟    یمگه نگفت  ؟ی واسه خودت روشن کرد

 ؟ی سوزون یرو هم م هیبق ی خودت، دار ریغ چرا 

 [11/4/2021 6:24 AM] 
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چشم   ی هم بهم گفت، که همون جا جلو  گهید  ی ها  زی چ  یلیخ

 ی ز ی ..من که سکوت کردم و چدمید  نهیهمه، خرد شدنم و به ع

ول به دفتر   ماتوم یاولت  هیبهم    ینگفتم،  اگه  داد که  روزه  سه 

و از    ارهیاسمم رو هم نم  گهیبرنگردم و کارم و شروع نکنم، د

م اخراجم  هم  ترس  یاونجا  اعتبار    نکهی...ادمی کنه...راستش  با 

که تو   یخوام به اتاق  یم  نکهی ا  زه،ی چ  هیکردم    ی باز  شیشغل

تونم    یاست..نم  گه ید  ز یچ   هیبرگردم،    ی دیدر اون نفس کش

پاتنها منبع آ از دست بدم...امروزم همون  مهلت   انیرامشمو 

تونستم   یدفتر..کاش م  رمیدارم م  نجایسه روزه هست..بعد ا

 یدفتر پارک باشه..نم   ی جلو  دت،یبلند سف  یآرزو کنم شاس 

..از  یکاش دعام کن  یول  ،یچقدر خوشبخت  دهی دونم کنار سپ 

بگذره،   ی کردم هر چ  یهمون جا، از همون راه دور..گمون م

م فراموشت  ول   یبهتر  بدتر    یکنم،  حالم  داره  روز  به  روز 

مشهیم هاتو  شونه  واسه    ی..دلم  س  هیخواد،    ه یگر  ریدل 

ب  س   چارم یکردن..نبودت  د  شبید...نایکرده  از    یکی  دنیبعد 
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 ی تو دفترم واست چند خط  ،ی زد  یم  انویکه واسم پ  ییها  لمیف

 ...نبرات بخونمش؟ پس خوب گوش ک ی نوشتم..دوست دار

را کم داشت، من،   تیمثل عطر نفس ها  ی زیآسمان چ  یوقت"-

م  رانیح را  روز  لباس  دارت،  تب  شباهنگام    دمیدر  ینگاه  و 

م فردا    دمی کش  یجامه  طلوع  تا  چشمانم،  د  کیبر   گر یروز 

سرکش را در تمام   یمنِ عاص  ن ینداشتنت را بر سَرم نکوبد...ا

به    ردی نشانه ام نگ  یساختم تا کس  یذهنم چال م  ی پستوها

ام چنگ    ی عار  یکردم و بر طبل ب  ی! ساز دل کوک میتاب  یب

روح تکه تکه شده ام   ی ها  زهینواختم تا مبادا باد، خرده ر   یم

  ن ی فراتر از توان ا  ی زیرا در چشمانت بپاشد...طاقت دردت، چ 

م دلتنگ  بر    ی منِ  هم  نبودم..هنوز  اهلش  من  که  خواست 

  ن یکار ممکن در ا  نی...دوست داشتنت کمتربندم یقرارمان پا

ات    یعصر آهن است..قرارمان پابرجاست..به خاطر ذهن نارنج

 "......!من بود و بس ی قرار یب ی قرار فقط برا یبسپار..وقت

 [11/4/2021 6:24 AM] 
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جا  یب به  دفتر شدم..ظاهرا  وارد  و صدا  منش  ی سر    ی شهره، 

  ی جور مسخره باز   ن یمعارفه و ا  ی آمده بود..حوصله    ی دیجد

انداختم تا وارد اتاق خودم شوم،    نییها را نداشتم..سرم را پا

 ...زد مینخورده صدا رهی که دستم به دستگ

  ؟ی ر ی م ی دار نییپا  یخانم کجا سرت و انداخت-

پوست دستم فرو کردم تا بتوانم خودم را کنترل    انیرا م  ناخنم

آدم ها  ی کنم..حوصله   به  برسد  نداشتم چه  را هم    ی خودم 

اتاق نبود،   نیدر ا  نای..اگر به خاطر خاطرات مشترکم با سدیجد

  ی زندگ دیزدم..ق  یجا باهم م ک یو کار و مشاوره را  نجایا دیق

زرگ  ب  زیشد، زده بودم..از پشت م  یکردن را که مدت ها م

 ...بلند شد و به سمتم آمد شی رو  شیپ

  ؟ی کار دار  یبا شمام خانم؟ با ک-
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کرده بود که در کمال    اریبلندش، استاد را هش  ی صدا  ظاهرا

لحظه، متوجه    ک یآمد..در همان    رونیاز اتاقش ب  ی خونسرد

خشک و   ی ا  افهیشد و ق  دیزود ناپد  یبرق چشمانش شدم ول

 ...عبوس به خودش گرفت

حاتم- جد  شونیا  یخانم  سر   دن،یهمکار  برگرد  شما 

 ....اتاق من د یاریب فیتشر  میکارت...شما هم خانم فه

آرام    ی را به سمت اتاقش کج کرد..چند ضربه    م یپاها  تحکمش

با قدم ها و  نواختم  نا مطمئن وارد    ییو به رسم ادب به در 

کرد و   یم  یتابی ب  نهی ر سد  یشدم..قلبم مانند بچه گنجشک 

 ی کیباشد    ادمیکوباند..   یم  شی ها   وارهیخودش را به در و د

  ی..جلورستمام بف  یخال  ی ها را به معده    یاز آن صورت  گرید

بود و هر دو دستش را پشت کمر قفل کرده    ستادهیپنجره ا

افتاد.. پِت  پِت  به  ها  یکیبود..نفسم  عادت   ی شگیهم  ی از 

 ...نایس
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شد - عاقل  باالخره  که  برگشت  ی خوبه  کارت..البته   یو  سر 

 تویاز ترم هم نگذشته، مرخص  یلیطور باشه..خ  ن یکه ا  دوارمیام

 تونم  ینم  گهیو سر کالس هاتم حاضر شو ..وگرنه د  ریپس بگ 

 ..یشیاخراج م نیقیکنم و به  ی برات کار

 ..خشک شده ام را با آب گلو تر کردم و به زحمت گفتم زبان

 ...ندارم  لی قصد ادامه تحص گهیمن د یاستاد ول دیببخش-

 ی به سمتم برداشت، ته دلم را خال  ت یکه با عصبان  یبزرگ  قدم

 ...کرد

انجام    یکه خواست  ی هر کار  کسالهی!  یکن  یم  جایب  یلیتو خ-

 یکن  ی..فکر میرو هم گوش کن  هیوقتشه حرف بق  گهی..دی داد

  ؟یکار کن  نجایذاشتم ا یم ،ی نبود ی دکتر ی اگه دانشجو

 ....استاد...من-

 ..ادامه دهم نذاشت
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..االنم  دهیواسه تو جواب نم  گهی..مراعات و مُماشات د گهیبسه د-

..به یکن  یم  یدگی و بهشون رس  ی بر  یده پوشه رو م  نیتموم ا

حاتم بذاره..خوب   یم   یخانم  مشاوره  وقت  برات  فردا  از  گم 

نفر   کی  یخواد حت  یدلم نم  م،یحواست و جمع کن خانم فه

 ...بره  رونیب  نجایاز ا یناراض

 [11/6/2021 6:36 AM] 
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حلقه زده شده در چشمانم را پس زدم تا صورت دکتر    اشک

زد و   یم  میمن را با دخترم و با نام صدا  ی ..عمرنمی را واضح بب

کرد..به زور   یاش، خراب تر از خرابم م  بهیلحن غر  نیحاال ا

آرام م  یچَشم  ها  انیاز  ب  دیکل  ی دندان  ام   رون یشده 

وشه، پ  هها شروع شده بودند..د  مه یجر  یروز اول  نیجست...هم

 دیانداخت و حاال با  ینم  ی زیچ  اد یعنوانَش هم مرا    یکه حت

دادم..تا ساعت شش عصر با آن ها سر و کله   یشرح گزارش م 

آوردم...من   یبه خاطر نم ی زیو چ  د یکش یزدم..واقعا مغزم نم
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تقه    ی ها...صدا  نیدر رفع درد خودم مانده بودم، چه برسد به ا

 ...خودم آورد  بهکوتاه و باز شدن در، من را  ی ها

 ف یگن تشر  یدکتر م  ی خانم دکتر مزاحم شدم..آقا  دیببخش-

 ..د یمنزل، فردا ادامه بد دیببر

شدم؛   یم  وانهیخوب که استاد رحم کرده بود، داشتم د   چه

کردند..سرم را    ی م  یکلمه ها بدجور داشتند به من دهن کج

 ...تکان دادم

 ...یانم حاتمخ ستمیمن دکتر ن-

که از خودم    یحرف خارج شد..با سرعت   یباال انداخت و ب  ییابرو

که از صبح در    یمی را چنگ زدم تا تصم  فمیسراغ نداشتم، ک

گرفتن به مقصد   ی کنم؛ تاکس  یداد را، عمل   یسرم جوالن م 

  ادم یبه آنجا رفته بودم..  نایبار با س  کیکه    یهمان فروشگاه 

که در خانه   ییااز همان باره   ی کیامان،    ی هست بعد از نامزد

 ..دمی اش بودم، از او در مورد عطرش سوال پرس
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  ه؟یاسم عطرت چ  ،یبهم بگ شهیم نایس"-

فهمدیخند هم  خودش  انگار  حساب  دهی!  ام    ییهوا  یبود، 

 ی نسبتا بزرگ  ی  شهیرفت و ش نهیآ ی جلو  زیکرده..به سمت م

آن حک شده بود،    ی شکل رو  یمثلث  ی پوشش قهوه ا  کیکه  

 ..به سمتم گرفت 

طور    نیجذاب و هم  ی ..مخصوص مردهااتوری! گالدزمیعز  نهیا-

 ...پر جذبه 

 ...ها ی ر یگ یم لیخودتو تحو یلیخ-

تکان خورد   شیلب ها   ی گوشه    بنده یجذاب و فر  شه یهم  مثل

 ..و باال رفت 

 ...که، حرف شرکت سازنده است ستیحرف من ن-

صورتم گرفت..با   ی زد و دستش را جلو  ی به نبضش اسپر  یکم

 ی از بو ی بی..ترکدمیکش  میها هی تلخ را به ر ی تمام جانم آن بو

که به   یخاص و استثنائ  ی بو  کی و نعنا و چوب درخت...  مویل
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نبضش    ی داد..همان جا  یقول خودش به فرد احساس قدرت م

 ....دمیرا بوس

 ...خوام، واسه خودم ی م نایاز ا منم-

 ..خرم یزنونه شو واست م هیجونم،  سویچشم گ-

 ...خوام  یمدل م نی...من از همرینخ-

 "...ظهیغل یلی..بوش خرونیب ی و بر یبزن نویزشته که تو ا-

 [11/6/2021 6:36 AM] 
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جا و چند   نیهم  می..آمددیروز هر چقدر اصرار کردم، نخر  آن

من چشمم، همان    یول  د،یخر  میمدل عطر و ادکالن زنانه برا

خواستم، آن هم از نوع مردانه   یرا م   اتورَش یرا گرفته بود..گالد

 ...اش

  تونم کمکتون کنم؟ یخانم م-
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تاکس  دمینفهم از  ک  ادهیپ  یچطور  و  داخل    ی شدم  را  خودم 

بودم..با صدا  فهم  ی فروشگاه کشانده  تازه  فروشنده،   دم یمرد 

نگاه    یرنگ  ی ها  شهیام و به ش  ستادهیاست همان جا ا  یمدت

ب  یم استرس  ن  یموقع  یکنم..با  جانم  به  زد،   یم  شتریکه 

 ..را صاف کردم  میصدا

 ..خواستم یم  ادتوریگال ی عطر مردونه  هی من  دیببخش-

  نش یتریو  ی ها  شهیاز ش  یکیکرد و آن را از پشت    دییسر تا  با

از مدت    یکودک  ی ..حس شاددی کش  رونیب را داشتم که بعد 

عروسک مورد عالقه اش را   شیشده برا  یتازه مادرش راضها،

 ..کند..خود خودش بود ی داریخر

 ی لیگم..حتما همسرتون هم خ  ی احسنت م  قتونیخانم به سل-

 ...اد یخوشش م

مدی ود خوابز  یلیام خ  ی شاد  باد شد؟   ی..همسرم خوشحال 

م ا  یکاش  برا   نیدانست  ها  ی را  م  یدلتنگ  ی شب   ی ام 
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 نقدر ی ا  یچرخد، وقت  یام نم  ی و مر   ی هوا در نا  یخواهم..وقت

  د،یآ  یکم م  می ها  هیدر ر  ژنیزنم که اکس  ینامش را صدا م 

  ،ینیخواستم...به طرفه الع  یم  م یها  ی شب زنده دار  ی را برا  نیا

خودم را به   دیپولش را حساب کردم و از آنجا خارج شدم..با

هم م  یشگ ی پناهگاه  کارها   یام  تر  ی رساندم..هنوز    ی واجب 

 ...شدی انجام م دیداشتم که با

****** 

را    ی تکرار  ی درس ها  نیا  دنیکالس و شن  یحوصله    اصال

  ی رو  نجایاالن ا  نیقینداشتم..اگر دستور و زور استاد نبود، به  

  ی از چند نفر از هم دوره ها  ریننشسته بودم..به غ یصندل نیا

  ی دوره کالس ها   نیشناختم..هر چند ا  یرا نم  یسابق، کس

من   ی راتعداد اندک هم ب  نیهم  ی شد ول  یبرگزار م  ی کمتر

کردم که سَرم    یمع محواسم را ج  دیحواس، زجر آور بود..با  یب

نشست، نچرخد   ی آن م  ی رو  شهی هم   نا یکه س  یبه سمت صندل 

 نکه ینمود...خصوصا ا  یممکن م  ر یسخت بود..در واقع غ   نیو ا
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بود،    نایکه از لحاظ قد و قواره به مانند س  ی گر یحاال پسر د

 ،ی و مسخره ا  ب یجکرد و من به طرز ع   یرا اشغال م  شیجا

نداشت، فقط  یخواست گردنش را خرد کنم...او گناه   یدلم م

بوده که   یمتعلق به کس  نجایاز گذشته، ا  ی دانست روز  ینم

 ...ستین شی داینوع حالم، پ  نیحاال در بدتر

 [11/7/2021 6:47 AM] 
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روزها   از ا  ی همان  کرد  اعالم  کالس،  در  قفل  نجایاول   یسر 

شدن به آن را ندارد و چون    کی حق نزد  یخودش است و کس

در آن   یکردند، کس  یو اشکان دوره اش م  ری از دو طرف ام

  یی ترم دوم، احمد آقا لیروز همان اوا کینشست.. ینم فیرد

 داند،ب  ی زیچ  نکهیمهمان آن ترم بود، بدون ا  انیکه از دانشجو

صندل   ی رو محض   ناینشست..س  یآن  به  و  شد  کالس  وارد 

گره خورده ازش خواست بلند شود   ی با همان ابرو ها  دنش،ید

  که ی  ی هم از آن غد ها  ییرا انتخاب کند..آقا  ی گرید  ی و جا
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  گر ی ..آنقدر همددینشد و کار به زد و خورد کش یبزن بود..راض

از   یخون  ورترا زدند که حراست خواستشان..هر دو با سر و ص

م ها  شدند..بچه  خارج  س  یکالس  را   نایگفتند،  طرف  دماغ 

پ  ی شکسته..اتفاقا چند روز ول  ش یدای هم  بعدش هم   ی نشد، 

و در دلم   دمینرفت..چقدر آن روز ترس  یدور آن صندل  گر،ید

ب و  کردم..هم  راهی بد  هم   شهی بارَش  بود..آخر  لجباز  و  قلدر 

که همه را   شتدا  ی به خصوص، چه نکته ا  ی آن جا   دمینفهم

 ی ! ولمیو نزد  می شتناگفته دا  ی داد..چقدر حرف ها   ی م  ی فرار

نشسته و حاال    شیمن...پسر موبور رو  ی حاال عذابش مانده برا

 ...من هوس بزن بزن دارم نا،یس ی به جا

فکر کنم کالس    د؟ی کن  یم  ری..معلومه شما کجا س میخانم فه-

 ...طرف باشه نیا

را از رو بسته..جمله    رشیشمش  یاستاد حساب  نکهیمثل ا  نه،

من را،   یبغض لعنت  نیا  یاش کل کالس را از خنده ترکاند، ول

 ..رساند میبه پشت پلک ها
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کالس    د،ی..اگه اجازه بدستیاستاد من حالم خوب ن  دیببخش-

 ...کنم یرو ترک م

و به درس دادن ادامه داد..حالم داشت به    اوردیخودش ن  ی رو

م نگاه سنگ  یهم  و  آزارم مه  یاوشیس  ن یخورد  داد..تا    ی م، 

 هی ها و ثان  قهیانگار دق  یکالس تمام شود، هزار بار جان دادم..ول

که    ی دینشسته بودند...به محض خسته نباش  ی ها هم به تالف

و غضبناکش  یصبان نگاه ع ریدر آمد، ز ی دیاز دهان دکتر حم

  ی جا  ی دادم، جا  یم  ح یتوض  دی کالس را ترک گفتم..چطور با

  ر یمن عذاب است..از بوفه و کتابخانه اش بگ  ی دانشکده برا   نیا

پارک  و  آسانسور  و  پله  راه  م  نجای...انگشیتا  کم   ینفس 

 ..رفت ینم می ها  هیدر ر ژنیاکس ییآورم..گو

 ...لحظه لطفا  هی م؟یخانم فه-

 ی نرفته، سماجتَش برا  ادم یرا کم داشتم..هنوز    یکی  نیا  فقط

عصبان باعث  چطور  من،  با  زدن  س  تی حرف  خشم    نا یو 

 ...کرد یفشار دستش درد م  ی شد..هنوز جا
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 ...ستیخوب ن ادیامروز انگار حالتون ز-

گدار به آب    یب  د یدر کنترل خودم داشتم..نبا  یسع  ی سخت  به

 ...دیزدم..نبا یم

 ...من کار دارم د ی..ببخشیاوشیس ی آقا ستین یمشکل-

  ن یهم رو مود اصرار افتاده و من دلم خرد کردن گردن ا  باز

 ...خواهد یم  شتریرا ب یکی

م- نداره،  اشکال  بزنم..راستش    یاگه  حرف  باهاتون  خواستم 

 ...ناراحت و متاسف شدم یل یرفته، خ  رانیاز ا  نای س دمیشن

کردم    بمی خورد..دست مشت شده ام را در ج  یخونم را م  خون،

 ...سَر نزند از من یستیتا حرکت ناشا

 [11/7/2021 6:47 AM] 
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  تونو یخبر نامزد  یکه از شما داشتم، وقت  یبا شناخت   قتایحق-

 یکم   نا یانتخاب س   اد یمتعجب شدم..به نظر م  یلیخ  دم،یشن

 ...بود یاحساس دمیشا  ای عجوالنه و 

 ..توانستم بزنم ی..حرف که ماورمیطاقت ب نتوانستم

  ی آقا  دیش  یمن م  یخصوص  می وارد حر  دیدار  ی ادیبه نظرم ز-

 ....یاوشیس

 ...یخوام ول یمعذرت م-

را جلو  کف ادامه ندهد..کاش االن س  شیدستم  تا   نا ی گرفتم 

 یم   نیگرفت و به سمت ماش  یمن را محکم م  ی بود و بازو

نم دیکش ناراحت  دستش  از  تنها  نه  وقت  بلکه    ی..آن  شدم، 

موجود آزار دهنده و   نیممنونش هم بودم که مرا از دست ا

 ...اعصاب نجات داده  ی رو
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نم   گهید- حت  یدلم  س  هی  ی خواد،  مورد  در  ازتون    نا ی جمله 

منو نسبت به خودتون عوض   دیقضاوت د  نی بشنوم..شما با ا

 ...دیکرد

را گرفتم تا زودتر به دفتر   یتاکس  کی  ی جلو  عیو سر  نماندم

  شه،یسرد چسباندم و به مانند هم   ی   شهی.سرم را به شبرسم.

و شکا  نایس تمام گله ها  او    میها  تیمخاطب  با  دلم  شد..در 

 ..نشستم به نجوا کردن

رو به دوش    ی خفت و خار   نی چن  دیو حاال من با  ی نموند"-

تا آخر    ی که قول موندن داده بود  یدر صورت  ،ی بکشم..نموند

هست کجا  ا  یعمر..حاال  زندم   نکهیهان؟  نه  و  مُردم  نه 

ا  یخوشحالت م از همه    فم،یبال تکل  نکهیکنه؟  سر در گمم، 

 نه ک  یم  تینمونده راض  یبرام باق  ی ا  زهیانگ  چی ام و ه  ی فرار

هام    ییداشتم به تنها  یوقت  ،ی اومد   م یمجد؟ چرا تو زندگ  ی آقا

رو، چرا    دمیجد  یبودم شکل زندگ  رفتهیگرفتم..من پذ  یخو م

  ی روزها  نیا  یدنبالت و تالف   امی کجا ب   ؟یختیبه هم ر  ویهمه چ
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 ی کش   ینفس م  ی دار   ایدن  نیا  ی کجا   رم؟ی زهر مارم رو ازت بگ

 ی و دمار  ی ایب  دیبا  دم؟واسه تنفسم هوا کم آوُر  نجا،یکه من ا

 دمی..شایکن  یم   فی..حتما کین ی رو بب  ی که از روزگارم در آورد

از خودم روندمت..آره من    یاز منه، وقت  عتیانتقام طب  نیا  یبگ

مجد..آخر کار    ی و لذت ببر آقا   نیو بب  ایکنم..ب  یدارم دق م

تا س  یو تالف  ی خودتو کرد آورد  یلیاون دو  ..از  ی رو هم در 

انتقا هم  بود  ماولش  تالفی جو  دنبال  هم  اولش   ی ...از 

 "...شمی ..مغرور لجبازَم، من دارم ذره ذره آب می بود

 [11/8/2021 6:08 AM] 

 ۴۷۲_پارت#

  خانم حالتون خوبه؟-

نگران، سرش را به   ییبود و راننده با چشم ها ستادهیا  نیماش

 یطوالن  ی   هینشان از گر  سمیخ   ی عقب چرخانده بود..مقنعه  

که    گر یبودم، مثل هزاران بار د  ده یداد؛ باز هم نفهم  یمدت م

 ...کردم  یدعوا م نای با س المی در خ
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 برسونمتون دکتر؟  د،ی دار یاگه مشکل یول م،یدیرس-

ا  یحت نم  ی کلمه  دهانم  م دیچرخ  یدر  ا  ی..مگر  از    ن یشد 

پ  یحرف  میعظ   بت یمص و  به سمتش گرفتم  را    اده ی زد؟ پول 

جواب سالم    یآسانسور از پله ها باال رفتم و حت   ی شدم..به جا

 نجا ینشستم..ا  زمی ضرب پشت م  کیرا هم ندادم..  یخانم حاتم

 دهیکش  آغوشمبه    ناینقطه، س  نیبارها و در ا  نجایآرام تر بودم..ا

که از او داخل    یبودم..عکس  دهیرا چش   ش یبود و رد دست ها

  ی آن گذاشتم و ها  ی و سَرم را رو  دمیکش  رونیبود را ب  میکشو

ر  ن یا  ی برا  ی ها اشک  بدَم  که   یسال  کی  ی ..برا ختمی بخت 

برا ها  ی گذشت،  با  ییسال  مبدون حضورش  دیکه  ادامه    ی ، 

خودم   ی برا  خواست؛  یکه دلم آمدنَش را نم  ییفردا  ی دادم..برا

 ی گرفت و مداوما م یلحظه آرام نم کیکه  ییچشم ها نیو ا

 ...دیبار

 ..با شما کار دارن ییآقا هی دیخانم دکتر ببخش-

 ...دمیبلند کنم، غر ز ی م ی سرم را از رو نکهیا بدون
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  چند بار بگم من هنوز مدرک دکترامو نگرفتم؟  ،یخانم حاتم-

 ...و لحنش مظلوم شد دیترس  چارهیب

 ...ندارم اصال ی ..منظوردیتو رو خدا ببخش-

 ...د یکش  یم  ری کف دست، پشت سرم را فشار  دادم، باز هم ت  با

 ..برو واسه فردا بهش وقت بده، امروز حال و حوصله ندارم -

 ..خواد، با خودتون کار داره یآخه مشاوره نم -

 ..نه چندان آرام، گفتم ییبلند شدم و با صدا کالفه

 ...اد یکنه، بگو فردا ب ینم یفرق-

دوباره به همان حالت برگردم که در اواسط راه، گردنم    خواستم

 ...خشک ماند

 ...سالم-

سرم را صاف کردم و به اشکان که در آن کت و شلوار    دی ترد  با

ا م  یحساب  ،ی سورمه  نظر  به  افتاده  نگاه   د،یرس  یجا 
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  یی مبل روبه رو  ی داخل آمد و رو  ی کردم..بدون تعارف اضافه ا

اشاره   نشست..با  حاتم  ی ام  از  ب  ی دست   رونی خواستم 

  با و    دمی ام کش  ختهیبه هم ر  ی به مانتو و مقنعه    یرود..دست

 ..دستمال، صورتم را پاک کردم 

  ؟ی کرد ه یگر یواسه چ-

زبان به کام گرفتم و   یول ؟یدان یتو نم یعنی م،یبگو خواستم

بود..خاطره ها    یدلخور رو برگرداندم..امروز عجب روز مزخرف 

اش    ی ..قلبم دوباره بازندازندیقصد کرده بودند، من را از پا ب 

 ...گرفته بود

خواد من و ساسان    یدلت نم  گه ید  ی دونم که گفته بود  یم-

ظاهر نشدم..هر  چشمات    ی جلو  گهی ..درکت کردم که دینیو بب

 ی با برزو تماس م  ایچند دورادور از حال و احوالت خبر داشتم  

  ی...ساسان هم دلش مدمتید  ی م  دی امروز اجبارا با  یگرفتم..ول

 ...یول  اد،یخواست ب
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 ..را مشغول پرونده ها نشان دادم خودم

آقا  یلیمن خ- دارم  نم  ی کار  با شما حرف   یروانخواه،  تونم 

 ..بزنم

 ...تلخ و مشمئز کننده بود ی اد یز شخندشین

چند وقت قبل، داداش اشکان صدام   نیروانخواه؟ تا هم  ی آقا-

..حاال یگرفت یرو ازم م نایس ی ..آمار لحظه به لحظه  ی زد یم

  نه؟ بهیشدم هفت پشت غر

 [11/8/2021 6:08 AM] 

 ۴۷۳_پارت#

روزگار  یم  راست خواهر   ی نشده    ی جار  ی   غهیص  ی گفت! 

روزها  نمان ی ب  ی برادر همان  اول   ی بود..از  با    سو یگ  نیاول، 

 ..دیدر دهانش نشست..با خشم غر  نا یگفتنش، پشت دست س

 ی ا  گه ید  زی..چسویگ  یآبج  ای  یزن   یخانم صداش م  سویگ  ای"-

 ...ازت نشنوم 
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نطق من را   ت،یدر مورد کارَش اعتراض کنم ..با جد   خواستم

هم کور کرد..اشکان نه تنها ناراحت نشد، که دهانش را شست  

اش شدم..خوب   یو از همان لحظه آبج  دیرا بوس  نایو صورت س

از اندازه اش نسبت به   شی ب  تیشناخت..حساس  ی را م  رتشیغ

وست و  د  دها،مور  نیبودند..در ا  دهیمن را، که عالم و آدم فهم

تا از    دمیبه صورتم کش  یدست  "شد....  یاش نم  ی دشمن حال

 ...آن حال و هوا خارج شوم

اوضاع هنوز    ی فکر کرد   ای  ؟یگذشته ها رو شخم بزن  ی اومد-

  همونه؟

 ...دیشد و سرش را رو به جلو کش خم

رف- ناموس  نکرده..هنوز  فرق  من  خواهر    ،یقمیواسه  هنوز 

 یتیکنم..مامور  تت یاذ  ومدمی..االنم نیشینداشته ام حساب م

با که  م  کسالیبعد    دیداشتم  نم  لشویشد..دل  یانجام   ی هم 

 ....دونم...فقط
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 رون ی ب دیاش، چند برگه و چند شاخه کل یچرم  فیک  انیم از

ته دلم   نا،یس  نیرنگ ماش  یمشک  چیآن ها سوئ  انی..از مدیکش

 ..شد یرا چنگ زد..کاش امروز زودتر تمام م

با- قبل رفتنش،    نایرسوندم..س  یرو به دستت م   نایا  دیفقط 

ماش و  به    ن ی خونه  متعلق  ابد  تا  اونجا  زده..گفت  نامت  به  و 

 ....ی بر یتون یم یتوعه...دوست داشت

 ی مراعات احوالم را نم  یقلبم مشت شد..چرا کس  ی رو  دستم

  کرد؟

 ...ندارم اجی کدومش احت چ یببر..من به ه نجا یرو از ا نایا-

بلندم، فراتر از انتظارش بود، که از جا بلندش کرد..در    ی صدا

 ...چهره اش، هم اخم نمود داشت و هم غم 

..در  یمنو پاک کرده باش  ی شماره    دیکارت منه..گفتم شا  نیا-

امانت بعد    یضمن  بود،  دستم  که  دستت   کسالیرو  به 
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دوست    ییبزن..هر بال  شش ی آت  ی رسوندم..برو بفروشش، خواست

 ...شهیبه من مربوط نم  گهیبه بعد، د  نجا ی..از اار یسرش ب  ی دار

  ی گذاشت و به سمت در رفت..چند لحظه ا  زمی م  ی را رو  کارت

تنه   میداد و ن  یرا فشار م   ره ی..دستش دستگستادیهمان جا ا

 ...کرد یاش مرا نظاره م 

ساعت- ساعت  یهر  هر  بود،  که  روز    ی داشت   ی کار  ،یاز شبانه 

 یرسونم..آبج  یخودم و بهت م   ،یتک زنگ بزن  هیفقط بهم  

 ....سویگ

گفتنش جگرم را سوزاند..تمام خاطرات مشترکمان باهم   یآبج

آن برگه    دنید  یرفت، ول  یک  دمیشد..نفهم  ی ادآور یدر ذهنم  

و کل ا  دیها  بود، خانه    کیکه    ی خانه  قرار    م یآرزوها  ی روز 

 نی ا ایاشک چشمم را بسوزاند..خدا غیشود، دوباره باعث شد ت

تلخ سرنوشت  گر  یچه  که  خ  رم ی بانگیبود  من    ی ب  ود شد؟ 

  شد؟  یم  نایمن س  ی ها برا  نیخواستم..ا  یمعرفت نامردَش را م

 [11/9/2021 6:01 AM] 



1689 

 

 ۴۷۴_پارت#

که گذشته بود، بد   ییبد بود..از صبح بد بودم؛ مثل روزها  حالم

 ی به کجا م  قایبدتر از بد بودم..بدتر از بد دق  یل یبودم..اصال خ

  ل ی از صبح تا شبم را سر وسا  یبفهمم، تالف   نکهیبدون ا  د؟یرس

چ آوردم..همه  در  ر  زیخانه  هم  به  آ  ختمیرا  را   نهیو 

د  یشکستم..نم را   ی   افهیق  نیا   گریخواستم  داغان  و  درب 

..هنوز ختمیر  رونیها را ب   نتیکاب  لیتمام وسا  ینشانم دهد..حت 

بود..بدون ذره   دهیدلم خنک نشده بود؛ تازه نوبت خودم رس

ق  ی ا   نا ی...همان ها که سمیتمام موها  ریز  دمیکش  یچی فکر، 

م قهوه  خروشان  نم  ی..وقتدینام  ی موج   ینبود، 

د با  بار  پ  دنیخواستمشان..هر  آن   یحت  ش،یَانوینواختن  به 

  ی زیکردم..به هر چ   یهم حسادت م  اهیو س  دی سف  ی دکمه ها

مسواک    یداشته باشد..حت  ار یرا در اخت   ش یکه لمس دست ها

حت اش،  شانه  سپیو  انگدهی....  هول  اعتراف  بود!   ی زی....چه 

گر و  گرفتم  آغوش  در  سفت  را  خاطره  ستمیخودم  از  ..امان 
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ب  ییها باد و گردباد هم  از  آن  شتریکه سرعتشان  به   یبود و 

م  مغزم  قرص  یدرون  براد  ینشست..کاش  پاک   ی اشتم 

ها  یکی  "کردنشان.. همان شب  همان شب   ی از  از  گذشته، 

  ی م  انویپ  ی ریزنده و تصو  میتا صبح برا  یکه گاه  یطوالن  ی ها

 ..دم ینال یشدم که پشت گوش  ینواخت، آنقدر احساسات

 ی ها االن از من خوشبخت ترن، چون انگشتات به جا  هیکالو-

 ...کنه یمن، اونا رو داره نوازش م  ی موها

خ  هیثان  چند بعد  و  کرد  نگاهم  ارتباط    عیسر  ی لیمبهوت 

 ی طور  نیامان قطع شد..نگران شدم..سابقه نداشت ا  ی ریتصو

 ی قطع کند..چند بار شماره اش را گرفتم، ول  یحرف  چیه  یو ب

نظ بود..به  رسخاموش  گوش  دیشا  د،ی رم  تمام   یشارژ  اش 

فکر   نگونهی دادم ا  حیبود، ترج  ی فیشده..هر چند احتمال ضع

 ..خودش تماس گرفت ده،یساعت نکش می..به نکنم

 ....دم دَرم رون،یب  ایبدو ب سویگ-
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  ک یاتاق نگاه کردم..حدود    ی وار یشده فقط به ساعت د  هنگ 

قطع    نا یرا به دست داشتم و س  یشب بود..هنوز گوش  میو ن

 ..نکرده بود

چ- نگفت  یهست  یمعطل  مگه  کردن    یپس؟  نوازش  دلت 

  خواد؟ یموهات و م

از دستم رها شد و    یکه گوش  د،یچی در وجودم پ  یشعف  چنان

 ی و روسر  یدم دست  ی مانتو  نی با سرعت هر چه تمام تر، اول 

و با دو خودم را به او رساندم..هر چند پرواز کردن    دمیام را پوش

کنارش نشستم و لباس و شلوار ساده   یبود..وقت  ی بهتر  ر یتعب

را داشته..تا    حال  ن یاو هم هم  دم یفهم  دم،یاش را د  ی راحت  ی 

  رونی ب  ی ها  بی..من به ج میدیخند  گریفقط به همد  قهیچند دق

ست بسته که در  یکج و معوج  ی شلوارش، او به روسر   ی افتاده  

حواس با    یاش که ب  یروفرش  ی ها  یینشده بود..من به دمپا

 ان ی درم  یکیکه    ییمانتو  ی زده بود، او به دکمه ها  رونی آن ها ب

عطرش با همان غلظت   ی بود، بو  نیااش    یخوب  یباز بودند...ول
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با  نیآمد..ا  یم  یشگیهم هم  در    ونیمد  دیرا  زاپاسش  عطر 

م خند  یکنسول  م   دهی شدم..آنقدر  شوق  اشک  که    انیبودم 

  ی نم  ختهی که به هم ر  ی زی ..تنها چدیدرخش   یم   میمردمک ها

را    بش یحرکت دستم، ترت  کیبود..که آن هم با    ش یزد، موها

  ن ییام را پا  ی روسر  یآمد..به تالف  یدادم..آخ که چقدر بَدش م

 نیاش را باز نمود..خوب بود که در ا  ینییپا  ی   رهیو گ  دیکش

 مانیها  ی باز  وانهیزد و شاهد د  ینم  رونیب  یشب، کس  مهین

بود که   ی آنقدر دود  نش،یماش  ی ها  شهینبود..خوب بود که ش

درصد هم به   کی شد،    یرد م  نجا یاز ا  ی اگر  گذر  یحت  یکس

  ی قرار، چطور نصفه شب  یدو مجنون ب  د،ی گنج  یاش نم  لهیمخ

کنند..با هر دو دستش، ابتدا کل تارها را    یم  ی هم دلبر  ی برا

قول   ی رو به  بعد  و  آورد  در  را  و حرصم  کرد  پخش  صورتم 

ا نواختن کرد..البته  به  رو  نیخودش، شروع  به    ی موها  ی بار 

 ...."!من

 [11/9/2021 6:01 AM] 
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 ی کس  گر یام و نه د  دهی بود..تا به امروز نه شن  ی ر ی دلپذ  ی   قطعه

نوازد..دستم را دراز کردم و به پشت    یطور م  نیا  ایتا آخر دن

هم  میموها م  نیرساندم..با  نشان  هم  کوتاه  داد،   یلمس 

بلند    یکیکوتاه بود،    یکیچه بر سرشان آورده..  یچی ق  دنیکش

پا به   لوفر ین  غیج  ی صدا  امده،ین  ن ییتر..دستم  را  نگاهم   ،

 ...سمتش برگرداند

  چه خبره؟ نجایا-

را   میزانو افتاد و برزو با خشم، بازو  ی صورتم، رو  ی جلو  لوفرین

 ...د یچسب

  سو؟یبا خودت گ ی کرد  ی نجوریچرا ا-

..باز هم  دیکوب  واریرا از کنار دستم برداشت و آن را به د  یچیق

  ر ی حال تهوع آور مزخرف درگ   ک یتکانم داد..تمام وجودم را  

ندهد،    را نشان  تشیعصبان  زانیخواست، م  یکرد..هر چقدر م
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تر   ختهی تر و به هم ر  یتوانست..هر چند من از او عصب  ینم

و    دمیکش  رونیرا ب  مدست  مانده،یجان باق  ی بودم...با ته مانده  

 ...سبب شد، ماتشان ببرد  ادمیفر

که   نییپا  نیایم  قهیهر دق  د؟یدار  یچرا دست از سرم بر نم-

  د ی االن بر  نی..همرونیب  دیخوام تنها باشم، بر  یبشه؟ م  یچ

 ....رونیب

زد..دستش را دورم گرفت که با شتاب پَسَش    یهق م  لوفرین

 ..زدم

نم- چرا  کن!  زندگ  ی ر  یولم  و  خونه  مراسم   ت؟ی سر  چرا 

تا من از شر هر دوتاتون راحت بشم؟   د یریگ  یرو نم  تونی عروس

  من زنده بشم؟ نکهیبشه؟ ا یچ دیمنتظر

رفت..تا   یم  یبهت دهانش باز مانده بود و اشکش رو به خشک   از

کردند،   یوانمود م  نکهیبود..ا  دهی از من ند  ی برخورد  نیحاال چن 

با ترحم نگاهم    نکهیخورد..از ا  ینشده، حالم به هم م  ی طور
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در چشمان همه    نکهی..از ادمیکش   یزجر م  شتریکردند، ب  یم

کرد..از صبح   یام م  نهیدرد را مهمان س  نیمقصر بودم، بزرگتر

  ی فشار  یهم نداشتم، ول  یلینخورده بودم، هر چند م   ی زیچ

 یی که به معده ام وارد شد، مجبورم کرد بدو خودم را به دستشو

هنوز از پشت   لوفر،ینگران برزو و ن  ی برسانم و عق بزنم..صدا

بود   یعذاب  نیکردند..ا  یم  میرفتند و رها  یآمد..کاش م  یدر م

م به    یکه  رمق    ییتنهاخواستم  اندک  شوم...با  متحمل 

 نیا  دی..شادمیتخت خواب   ی آمدم و بالفاصله رو  رونیب  ماندهیباق

 ی داشتند..از شدت ضعف و ب  یزودتر دست از سرم بر م   ی طور

گرم شد    شهیفشار امروز که چشمانم زودتر از هم  ایبود،    یحال

دن به  ورود  نه،  که  رفتم..البته خواب  به خواب  کابوس    ی ایو 

 ....شد یهر شب تکرار م که ییها

 [11/10/2021 6:33 AM] 
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نان   ی رفتم..لقمه    یبه دفتر م  دیطبق عادت معمول، با  صبح

معده دردم شروع   نکه یگذاشتم، تا به محض ا  فمیدر ک  ی ریو پن 

  ز یم   یخال  ی شد، ساکتش کنم..درِ اتاقم را که باز کردم و با جا

کوه   نایس انگار  روشدم،  رو  یروبه  برف،  از  آوار    ی پر  سرم 

بدانم چرا، به او    نکهیرساندم و بدون ا  یشد..خودم را به حاتم

  دمیتوپ

رو از اتاقم برداشته؟ صد بار بهت نگفتم    ی قهوه ا  ز یاون م  یک-

  نزن، هان؟ شی چی هم نکن، دست به ه ی ریگردگ  یتاونو ح

نم  یب  طفلک واکنش  ینوا  چه  بد    ی دانست  دهد..در  نشان 

اخالق    نیکه از ا  یقبل  ی سویبا من آشنا شده بود..گ  یطیشرا

 ..ها نداشت

  !...محل کاره نجا یا یدون یانگار نم م؟یچه خبرته خانم فه-
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صدا   به م  ی سمت  مرا  خونسردانه  که   ست،ینگر  یاستاد 

تا م از تک و  او  برابر  نم  ی برگشتم..انگار فقط در  و    یافتادم 

 ...توانستم در برابر ابهتش، نُطُق بکشم

 ...تو اتاقم ایب-

به جلو  ی ها  قدم را  سرد    ی کشاندم..رفتارها  زشیم  ی لرزانم 

  یی داد به مانند سابق برخورد کنم، گو  یمدتش، اجازه نم  نیا

 ..کردم یدر کردار و رفتارم با او محتاط عمل م

م  د یببخش- ..م  یاستاد..من..من  بدونم..اون  ..داخل زیخواستم 

 ...اتاقم

را    دمیام  ی   ماندهیلحن ممکن، تنها طناب باق  نیراحت تر  با

 ...پاره کرد 

 ..ستیبهش ن یاجی احت گهیکار من بوده، د -
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زد..جرعت کردم و به او چشم دوختم    شتریشمانم نبه چ  اشک

فهم را  ادامه   یول  د،ی ..حالم  موضعش  به  سنگدالنه  همچنان 

 ...داد

برا   راتییتغ  ی سر  کی- نره؛    گهید  نکهیا  ی الزمه،  هرز  نگات 

 یداره حت   انیجر  ت یزندگ  یبفهم  دیکالس درس..با  ی تو  یحت

 ..نایبدون س

 ی زد..استاد مثل همه، نشان نم  یراحت حرف از نبودَش م  چه

اتفاق کرد   ی بلکه برعکس دائما خاطر نشانم م  فتاده،ین  یداد 

 ..ام آمده یتلخ بر سر من و زندگ قت یحق نیکه ا

 ...گم خالف جهت آب شنا نکن  ی هزار بار بهت گفتم، بازم م-

گلو  یحرف در  ها  مدت  زبان   می که  به  را  بود  مانده  جا 

 ..شد یبدتر نم ن یاز ا گریمن د  تیم..وضعآورد

کنه من   یم  تتونیاذ  نقدری! اگه حضور من اد یاستاد ببخش -

 ...هر بار ست ی..الزم نامیتونم ن یم گهید
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و   دیبه من دوخت که حرف در دهانم ماس  ی را جور   نگاهش

دق  گرید از چند  ادامه دهم..بعد  با همان حفظ   قهینتوانستم 

  ی بلند شد و به سمتم آمد..از ترس قدم   زشیظاهر از پشت م

 ...خورد واریبه عقب برداشتم، آنقدر که پشتم به د

زنده   یخوبه که هنوز ترس در وجودت هست..ترس نشونه  -

  یی کارها  نیکنم..ا  ی ادآوریرو برات    ی نکته ا  هیبذار    یبودنه، ول

دارم درمانت    ست؛یکردن تو ن   تیکنم، اسمش اذ  یکه من م

بش  دیکنم..با  یم محکم  و  سخت  پا    ی..نمیدوباره  از  ذارم 

تا از    زنم  یها بهت م  ده ی..الزم باشه بازم از همون کشیفتیب

بوده که   ی چه کار احمقانه ا  نیا  شبی..مثال دیبش   داریخواب ب

داد روانشناس  ؟ی انجام  خودت  اولیتو  ات    نی ..گفتم  مراجعه 

  ..نگفتم؟خودت باش شهیهم

داد، پس دور از    یآمار لحظه به لحظه ام را به دکتر م  برزو

را بداند..از تحکمش، حرف زدن هم    زیانتظار نبود که همه چ
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  ک یمن خودم    د،یای ب  ادمی  نکهی رفته بود، چه برسد به ا  ادمی

 ...روانشناسم 

 [11/10/2021 6:33 AM] 
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هست رو   زتیم  ی که رو  ییتو اتاقت..پرونده ها  ی ریاالنم م-

فرد و نظر    تیوضع   ی و بعد خالصه    یکن  یمطالعه م   قیدق

م  یشخص برام  رو  کم    چی..هیسینو  یخودت  و  اهمال  گونه 

  ؟ی کنم..متوجه شد یرو قبول نم ی کار

 ..تکان دادم ی سر  یکه نبودم..ول متوجه

 ...بله استاد-

آمد..هنوز    یدر چشم م  ی ادیز  نای س  زیاتاقم برگشتم..نبود م  به

و در    د ییپا  یمرا م  یچشم  ریز  ی کردم، وقت  یحِسَش م   یگاه

ها   واریرا د  شیهنوز صدا   یآورد..حت  یکارم اخالل به وجود م
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 ی دور برا   کیدارند، چه برسد به مغز من، که هر شب    ادیبه  

 ..کند یم یخودش بازخوان 

بر  خانم  سوی..گسویگ"- پاشو  بسه،   ی دور  هی  رونیب  می..کار 

 ..میبزن

 ...قسمت تموم بشه نیا دیبا نا،یتونم س یامشب اصال نم -

وقته باهم   ی..کلمیسوار بش  نیبام، تله کاب  میخواد بر یدلم م-

  "..دارم  زی..واست سوپراماینرفت

کرد..چقدر خوب    یام م  یگفت که راض  یگفت و م  ی م  آنقدر

شناخت..البته آن مدل خاص چشمانش هم    یرا م   میقلق ها

  ز ی اراده کمد م   یشد..ب  یآنطور مظلوم م  ینبود، وقت  ر یتاث  یب

باز کردم و برگه ها و کل  ب  د یرا  ..هم دلم سَر دمی کش   رونیرا 

آن    دوبارهرفتنم نبود..  ی خواست و هم پا  یزدن به آنجا را م

  ی متمرکز م   دیکمد پرتاب کردم..با  ی ها را به همان ته ته ها

..اصال تمرکز چه بود؟ ظهر یلعنت  ی پرونده ها  نیا  ی شدم رو
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نرفتم..حوصله   خانه  ا  ی هم  در  را  دکتر    ت ی وضع  نیعتاب 

پن و  نان  ک  ری نداشتم..همان  کفا  فمیدرون   ی م  تیمرا 

دم و با  دا  کتر کرد..ساعت هشت، مرتب و آماده آن ها را به د

زدم..باران تازه راه گرفته بود و    رونیکوتاه ب  یخداحافظ  کی

عجله به    نیداد..عابر  یخشک نشان م  ن،یاز زم  ی هنوز بخش

درون    دیپناهگاه برسند..به کل  ک یدادند تا زودتر به    یخرج م

ثان نگاه کردم..درست در  دلم نشده    فیآخر، حر   ی   هیدستم 

شد   یبرداشته بود..هنوز م  کمد  ی بودم و دستم آن را از انتها

 یبود و باز ب  تابی..دلم بدیآن د  ی را رو  نایس  ی رد دست ها

  نایبودم که اسم س  دهیکرد...از صبح در دهانش کوب  یم  ی قرار

حاال دوباره وقت   یچه برسد به اسم خانه اش..ول  اورد،یرا هم ن

 یشگ یآرام هم  ی گرفت..همان صدا  یکرده بود و بهانه م  دایپ

 ...کرد جوادر سرم ن

فهمه..به    ینم  ی! کسنیهم  یکن   یرفع دلتنگ  یخوا  ی فقط م-

 ...ر یخودت سخت نگ
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 ..دیکش  یم ادیبلند فر ی گرید ی صدا و

دن- ور  اون  رفته  گذرون  ایخودش  خوش  تو   ،یبه  اونوقت 

 ....هنوز

 ی دست تاکس  ی کند..با اشاره    ی رو   شی بلند، پ  ی صدا  نگذاشتم

 ...گرفتم و آدرس را دادم

 [11/11/2021 6:20 AM] 

 ۴۷۸_پارت#

گرفتم و آدرس را دادم..تپش قلبم    یدست تاکس  ی اشاره    با

م فکر  که  بود،  س   یآنقدر  از  االن  ب  نهیکردم   رون یام 

! جانیاز ه   ایدانم از استرس    یبجهد..دهانم خشک شده بود..نم

از درون گر گرفته بودم..هر    د،یلرز   یحال که دستانم م  نیدر ع

 بی هم غر  محال و احوال  م،یشد  یتر م  کینزد  ابانش یچه به خ

 ی در قفل نم  دیو کل  د یلرز  یدستم م  دم،یرس  یشد..وقت  ی تر م

م  ی ..فضادیچرخ خفه  م   یآسانسور  حسَش  تماما   ی زد، 
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شوخ  ستادیا  یم  میجلو  یکردم..وقت با  م  یو  سَرم  به    ی سر 

و خوفناک بود   ک یاشت..در واحد را که باز کردم، آنقدر  تارگذ

ساخت..دستم به   مانمیاز آمدن پش  ی ا  هیکه لرزم گرفت و ثان

و   اهیاز آن حالت س  یروشنش کردم..کم  د،یکه رس  زیپر  نیاول

شد.. خارج  اول  ادمیکدرَش  وقت   نیبه  افتاد؛  آمدنمان    ی روز 

  نجا یداد..قرار بود تمام ا  یرا نشانم م  زیچطور با ذوق همه چ

ول  شود،  تغ  یعوض  فرصت  حاصل    زهایچ  یبعض  ریی فقط 

بود که هنوز هم فکر    مشد..عمر دو نفره بودنمان، آن قدر ک

دور کامل، سالن    کیام..  دهیخواب خوب د  کی کنم فقط    یم

انگار   بود،  آلود  و غبار  از نظر گذراندم...آنقدر خاک گرفته  را 

  ی مشک  ی انوینکرده..به سمت پ  یزندگ  نجایا  ی سالهاست کس

توانست    یساز تا م  نیبود..با ا  نجای اش رفتم.چه خوب که هنوز ا

چرم کوتاهش نشستم و    یصندل  ی ..روودعشق نواخته ب  میبرا

به   چشمم  رو  پاکتکیناگهان  درست   هیکالو  ی افتاد، 

رو بود  شی ها...درشت   دن ی..د"خودم  ی سویگ  ی برا  "نوشته 
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خطش   سرازدست  را  را   شیَکرد..بو  ری اشکم  آن  و  کردم 

شدند...نامه را باز   ی م یکه مدام پر و خال یبا چشمان دم؛یبوس

 ...کردم 

 ا یدونم آ  یقشنگم! عشق جانم، هنوز نم  ی سویسالم به گ"-

دلم    ینه؟ ول  ای   ی خونه پا بذار  ن یکه تو دوباره به ا  ادیم   ی روز

رو از خودم سلب کنم..به اشکان سپردم،    یواه  دیام  نیا  ومدین

رو بهت بده..نخواستم از همون   نجا یا  دیسال بعد رفتنم، کل  کی

ب  ی روزها با  بد  ودتخ  ،ی تر   ادیز  یتابیاول  آزار  ..نرفته  ی رو 

که   یسوزم و کاش بدون  یدارم م  تیدور  شیدلتنگتم و از آت 

ق  نیا خود  تا  داره..خواست   امتیسوختن  زندگ  یادامه    ت یتو 

م  یاشم..گفتنب هم  به  حالت  صدام  و  خودم  خوره..حق    یاز 

 یداشتنت رو نداشتم...ول  اقتیدونه که من ل   یو خدا م   یداشت

که ازم    ی ..به خاطر خواسته افتمبدون فقط به خاطر دل تو ر

شدم از    یتن دادم..که اگه راض  ی ازدواج اجبار  نیبه ا  ،یداشت

  ی شناختم و م   ی بود که خودم رو م  نیا  ی کشور برم، برا  نیا
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مدت   نیدونستم دوباره سر راهت سبز خواهم شد..کاش تو ا

فهم بودنمون،  باهم  نفس    ،یباش  دهیکوتاه  گرو  در  نفسم  که 

د حاال  و  بود  احت  گهیهات  از    یاجیبهش  تو  خاطر  ندارم..به 

که من از روز اول    ی گم شدم، تا آسوده تر ادامه بد  تیزندگ

  ی اقرار  دینرفته، با  ادم یتا    ینبودم..راست  ی چی جز دردسر برات ه

آخرم از ته دلم نبود؛ که    ی ! اون جمله  سویکنم..منو ببخش گ

داشتم و دارم..فقط   مانی..من بهت ای تو از برگ گل هم پاکتر

دل  م  نیا  ی برا  لیدو  بود..هم  من   یحرفم  از  متنفر  خواستم 

 ک یخواستم    ینکنه و هم م   تتیاذ  ی دور  نیتا بعد از ا   ،یبش

گونه ام حس کنم..منو ببخش    ی لمس دست هاتو رو  گهیبار د

مغرور و  مرد خودخواه  همون  کن..من  که   ی و حالل  هستم 

 دم لحظه هم به فکر خو  نی..تا آخریگفت  یم  شهی خودت هم

 یدعا  نیکن..که ا  یبودم..خوشبخت بمون و خوشبخت زندگ

 ،ی به من فکر کرد  ی روز  کیاگه    یام واسه توعه..راست  هیهر ثان

نم ه  یبدون  جا  چیذارم  اشغال   ی کس  آغوشم  تو  رو  تو 
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 نجا یبغلم پاک بشه..ا  ی ذارم رد تنت، تو  یکنه..مطمئن باش نم

  ستت ...دوستیخودت ن   ری غ  یزن  چیه   ی تو قلب و آغوشم جا

  "...نا یدارم نفسِ س

 [11/11/2021 6:20 AM] 

 ۴۷۹_پارت#

بار نامه را از اول خواندم و با هر کلمه اش، دو ساعت اشک    صد

از حال م  ختم؛ یر هق هق و   ی رفتم..صدا  یآنقدر که داشتم 

 ی خانه را در هم م  نیوار ا  وانهیزجه ام، بعد مدت ها سکوت د

ها، جنون وار به سمت باال   وانهیشکست..بلند شدم و مانند د

  اد ینامش را بلند فر  و..در تک تک اتاق ها را باز کردم  دمیدو

 ..دمیکش

  ی بدون تو م  یدونست   یمگه نم  ؟ی ...چرا ترکم کردنای..سنایس-

 ....نای..سیی..کجانای...سرم؟یم
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تخت  ی رو افتادم..همان  خوابمان  باهم    یتخت  اول  بار  که 

اش    یکه تشک و روتخت  یبودنمان، ازش فرار کردم..همان تخت

تعو  ی فردا  الم،یخ  یآسودگ  ی برا روز  شد..عکس    ضی همان 

در باغ لواسان گرفته بود،   لوفریدو نفره امان، همان که ن  یجفت

 ن یتر  ر ..حال و روز من هم خنده دادیخند  یهنوز پشت تاج م

 ...به همان روز افتاد  ادم یوضع موجود بود واقعا..باز 

چانه و    ر یدستش را دورم حلقه کرد و من دستم را ز  نایس "

 ..گوشم پچ زد ری و ز دیگذاشتم..خند ششیر

 ...کنه ها  یم  تتیاذ شیزبر-

 ...هستم اتفاقا  شیزبر نیعاشق ا-

...آنقدر "صحنه را شکار کرد و عکس گرفت  نیهوا ا  یب   لوفرین

 ادم ی..میو خالص بود که قابَش کرد  ی قشنگ و دوست داشتن

باز کردم..د را  دَرش  و  افتاد..بلند شدم   یاشک  گریبه کمدش 

  ش ی نداشتم..همان جا دست نخورده و بکر سر جا  ختنی ر  ی برا
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شد اصال،   ی..مگر میخام  الیبود..پس با خودش نبرده! چه خ

..فلش هنوز  شی متاهل بود و عکس من جزو ممنوعه ها  گریاو د

من،    لمیف  کی  ی خورد..حاال به جا  یاتاق به چشم م  ی و  یدر ت

بودند..کل  لمیف  نیچند کرده  جا خوش  آن،  که   ییها  پیدر 

گرفت   یعکس م  ای  م،یرفت  یخودش ساخته بود..هر جا که م 

تمام خاطره    معرفت  یزد..ب  یطور به فلش م  نی و بعد ا  لمیف  ای

که    ن یقیدانست به    یجا گذاشته بود..م  میکشنده را برا  ی ها

 ی کند...دلم برا  یپُر نم  میرا برا  شیجا  یبعد از خودش، کس

  د ی شا  دمیشب آخر سوخت. چطور توانستم؟ چطور نفهم  یلیس

ا  یام م  ی باز  ی احمقم؟ چطور دلم آمد جا  نقدریدهد؟ چرا 

لبش،   ی از گوشه    ی چطور  ایانگشتانم صورتش را بپوشاند؟ خدا

دادم، تاوان عذاب دادنش،    ی! من داشتم تاوان مدیخون چک

وقت  غرورش،  کردن  خرد  م  یتاوان  و    ی التماسم  بمانم  کرد 

خال  را  ر  یپشتش  فرو  را  خودم  کوه  خودم   ختم،ی نکنم..من 

  ی نبودنش را در کامم م  هیشکستم و حاال زمان، عذاب هر ثان
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صدا  دی..بازدیر و  ن  مه   میبِکشم  هدیایدر  حق  گونه   چی..من 

 چیه  ی صدا  میا بستم و گوش هاندارم ..چشم ها ر  یاعتراض

غلط کردم    دی..خودم کردم و ذکر هر لحظه ام بادیرا نشن   یکس

گر صبح  ها   هیباشد..تا  دادم..آهنگ  گوش  آهنگ  و    ی کردم 

 ....امان ی تکرار  زیخاطره انگ 

 [11/13/2021 6:10 AM] 

 ۴۸۰_پارت#

خاطره   ی کردم و آهنگ گوش دادم..آهنگ ها  هیصبح گر  تا

 ...امان ی تکرار زیانگ

دهم    دیتو باشم...بدان ام  ی در  آرزو  رم،یدر آن نفس که بم-

 ...تو باشم ی جان، که خاک کو

هم  نا یس   ی   زمزمه هم  نیبود!  در  و  برا  نیجا  بارها    میخانه 

کردن گوشه    زی خواند..با خودم تکرارش کردم و نشستم به تم

 ینگه م  زیخاطراتم را سالم و تم  دیخانه اش..با  ی به گوشه  
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هم  دیداشتم..با م  نیبا  زنده  د  یها  راه  وگرنه   ی گریماندم، 

و به   گرفتمهفت صبح، کارم تمام شد..آژانس    ی نبود..حدودا

و برزو از خانه خارج    لوفریشدن، ن  ادهی خانه برگشتم..به محض پ

 ...دندیشدند و به سمتم دو

 ..می نگرانت شد ی تو حالت خوبه؟ کجا بود  سویگ-

گردم و حاال چشم   یندادم که شب بر نم  یاصال اطالع  دمیفهم

در راه است..برزو دستم را گرفت    ی گفت، غائله ا  یم  شانیها

کردم..حاال    یو همان شد که فکر م  دی کش  اطیو به سمت ح

 ..آمده بود رونیهم ب س یخاله فرنگ 

 هی  دینبا  ،یبکن  ی خوا  یم  یبود تا االن؟ هر غلط  ی کدوم گور-

  ؟ی روشن کن دیاون وامونده رو نبا ؟ی بد ی خبر

..حق دیکش  شتری اعتنا داخل روم که مچ دستم را ب  یب  خواستم

خواست   لوفریساختند..ن  یم  دیمنِ جد   نیبا ا  دیبا  یداشتند ول

 واسطه شود و دستم را از فشار انگشتانش نجات دهد 
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  .زنم ی برزو جان تو بذار، من خودم باهاش حرف م-

 .دامن نیلو را هم گرفت   تش،یتند عصبان  آتش

از د  ی دیتو؟ مگه ند  یگ  یم  یچ-  ن یتا حاال؟ ا  شبیحالمو 

سپردنش..خ من  به  مامانم  و  امانته..بابا  با  ریدستم    د یسَرم 

 ..مراقبش باشم

برزو استفاده کردم و   سیجلوتر آمدن خاله فرنگ   از و غفلت 

  ن یبار در صورتش، داد زدم..چن  نیاول  ی ..برادمیدستم را کش 

 ..بود دهیهم از من ند ماین انیبعد از جر یحت  یاحترام یب

 ؟ یکن  یچرا ولم نم  نم؟یبب  ویک  دیاب  ،یمن نخوام مراقبَم باش-

 ...ام یراحتم بذار، من از پس خودم بر م

 ..دم یرا کش لوفرین ی شانه  ،ی شتر یخشم ب با

  ت؟ یسر خونه و زندگ  ی بر  ی ری گ  یشوهرتو نم  نیچرا دست ا-

د  ی منتظر بشه؟  ا   گهیمعجزه  از  داره  ها   نیحالم    ی نگاه 

 ...خوره یمسخرتون به هم م
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خ  برزو سمتم  باال   زیبه  دستش  کردم  احساس  و  برداشت 

 ..خودش را سپر من کرد و با التماس داد زد لوفریرفت..ن

 .....برزو تروخدا -

را نشنوم،   شیها  دادیام رفتم تا داد و ب  ییتنها  ی سمت خانه    به

 ..حرف ها بود نیباالتر از ا شی صدا یول

دونستم   یکه قول دادم  دست روت بلند نکنم، وگرنه م  فیح-

 ..کنم ی باهات چه معامله ا

آرام کردنش هستند،  ی در پ سی و خاله فرنگ لوفریبود ن معلوم

 ..ول کنم نبود یول

دوباره اون  ،ی کارهات ادامه بد ن یخدا، اگه به ا  ی به خداوند -

  گفتم ناراحته ولش کن،  ،ی کرد  ی ..هر کارینی ب   یمنو م  ی رو

ا  ک ی  گهید  یول خورده  و  نم  ی سال  گذرم   یگذشته..ازت 

 گهی..دستیها ن  ی ریاز اون تو بم  گهید  ،ی ریتو بم  نی..اسویگ
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ندار ا  ی حق  از  بذار   ن یپاتو  ق  رون،یب  ی در  م   لموگرنه    ی پاتو 

 ...شکونم

را با    د یگفت که در را قفل کرد و کل  یم  دیچرخش کل  ی صدا

به    نا یمدتم، از عطر س   نیخود برد..خسته بودم..طبق عادت ا

اسپر گوش  ی بالشم  در  را  ببرد...عکسش  خوابم  تا  ام    یکردم 

صورتم گرفتم..آن قدر نگاهش کردم تا   ی روشن کردم و جلو

 ک یکردم؛خودم تکرار    شیپ  ،ی دار یخواب و ب  انیخوابم ببرد..م

 ی سال و خورده ا  ک یگذشته که ندارمش،    ی سال و خورده ا 

 .....دمشیکه ند

 [11/13/2021 6:10 AM] 

 ۴۸۱_پارت#

ا  در از همان جا   ی نقطه    نیتر  ی گوشه  و  ام  نشسته  سالن 

شوم    یخواهر داماد محسوب م  یکنم..نا سالمت  یم  شانیتماشا

دل وامانده از صبح، قل   نیا  یو عروس مثل خواهرم است، ول

به خاطر   دیکند که نبا  یم  ی ادآور ی  ییزهایزند و چ  یقل م
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با برزو و    مه  نایبه ذهنم برسد، قرار بود من و س  دی..نبااورمیب

بگ  کیدر    لوفرین حرف ها و کل کل   دی..نبامیریشب مراسم 

 یخواند که م  ی م  ی کُر  یوقت  چد،ی با برزو در سَرم بپ  شیها

..سرم را به شدت  ردیبگ   میتهران را برا  یعروس  نیخواهد بهتر

در    زم،ی عز  لوفری افکار آزار دهنده دور شود..ن  نی تکان دادم تا ا

کرد..برزو  ینگاهم م یاز گاه رو ه  دی درخش یم  دیآن تور سف

 م یبه افسوس برا  ی و سر  ردیگ  یرد چشمانش را م  یهم گاه

م همان    یتکان  از  دلخور    ش،یپ   ماهکیدهد..هنوز  من  از 

روز نتوانست، حبسَم کند و نیلو   ک یاز    شتر یاست..هر چند ب 

را   شیها  یمحلَم نگذاشت...نگران  گرید  یکرد؛ ول  یانیپا در م

بار هم    کیمدت،    نیکرد..در ا  ی م  بتهمسرش اجا  قیاز طر

زدن،   ادیخواهد ال اقل با فر  یو حاال دلم م   دمی را نشن   شیصدا

 ی معرفت  یآمده و جور ب  ایکه روبه من توجه کند..خوب است  

که   دمیکشد...اشکان و ساسان را هم، دم در د  یمن را م ی ها

آن   دند؛یپوش  د یسف  راهنی و پ  یبرزو، کت و شلوار مشک  نیع
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کشند البد...مامان و بابا   یمعرفتشان را م  یب  قی رف   ورها هم ج

شود، آمده اند و رنگ نگاه غم بارشان، آزارم را    یم  ی چند روز

به   ییپایش خوش آمد گو  کی دو چندان کرده..االن هم مادر  

و   هست  ها  نگران   شی پ  ش،یپا  کیمهمان  که  بس  از  من 

ال  ی نبودم..همش فکر و خ  شانی برا  یوقت دختر خوب  چیاست..ه

برا آسودگ شانیساختم  رنگ  داشتند  م   ی..تازه  تجربه   یرا 

گند زدم به خودم و حال آن ها ..کاش الاقل آن ها کردند که  

برا  گرید را  نامزد  ی خودشان  نم  ی آن  سرزنش    یعجوالنه 

 ی..از وقتدی رقص  ی داشت م  ایافتاد..رو  ست ی.نگاهم  به پکردند. 

هم مطب    اصفهان..همان  ازدواج کرده، چاق تر و جذاب تر شده 

 ی   رهیدا  ..باز هم محتاج آندیکش  ریکند..قلبم ت  یزده و کار م

 یک یورق قرص را برداشتم و بدون آب،    فمیشدم..از ک  یصورت

  ی م   جیگ  یبود، ول  دنیاز آن ها را فرو دادم..سرم در حال ترک 

 ....نمیبنش  نجای..کاش مجبور نبودم، ادیچرخ

 [11/14/2021 6:13 AM] 
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 ۴۸۲_پارت#

..کاش مجبور  دی چرخ  یم  جیگ  یبود ول  دنیدر حال ترک  سرم

با   دم،ی..همان لباس روز عقدشان را پوشنمیبنش  نجاینبودم ا

 ی..مدمیپسند  م یلب ها  ی رژ لب را برا  نیتفاوت که سرخ تر  نیا

  ی لج باز  هیخواست باشد و تشر بزند که پاکش کن...کارم شب

انگار، م ..بدتر شدخواستم دلم خنک شود، هر چند ن  ی است 

 م،یزندگ  ی ها  ینی ریخاموش دلم را شعله ور تر کرد..ش  ی شعله  

تلخ حاال  و  شد  تمام  زود  مثل    یچه  چطور  شبح   کی ها 

اندازند! حاال کجا بود   یم  هیسا  م،یروزها  یمابق  ی ترسناک رو

سرنوشتم باشد؟    یاهیس  نیکه قرار بود قشنگتر  یآن چشمان

گر م  هیداشت  اشاره    یام  که  خودم    را  لوفرین  ی گرفت  به 

خواست..آرام   ی..عروس بود و دلم غصه دار کردنش را نم دمید

صحبت  یبلند شدم و به سمتش رفتم..باز طعنه ها و در گوش

شدم،    یکه رد م  ی زی شروع شده بود..از کنار هر م  ل یکردن فام

م ها  یدلم  لبخند  به  نگاهم  و  نشنود  گوشم   ی خواست 
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عروس و داماد و کنار دستش    گاهی..در جافتدین  شانیمصنوع

نشستم..برزو به گمانم به قسمت مردانه رفته بود..دستش را 

شدم؛چقدر    ره یگرفتم و بعد مدت ها به چشمان روشنش، خ

 ...دلم تنگش بود

 ...منو ببخش یواسه همه چ  لو،یمنو ببخش ن-

حرف ها    یداشت، حرف زدن سختش بود..از نگاهش ول  بغض

م  یم روز  با هم    شدیخواندم..چند  صحبت   ریدل س  کیکه 

بود اندازه    م؟ینکرده  همان  س  ی روزها  ی به    ی م   نایرفتن 

 ...دیرس

 یکُشه..م  یخراب بشه، برزو منو م  شتیو آرا  ی کن  هیاگه گر-

 ...یآدم آهن نیداره ا ی که چه اخالق گند یدون

 ..اش گرفت، هر چند تلخ خنده

کردمو    هیگر  یکه برزو با من حرف زد و کل   یاون بار اول  سویگ-

  ادته؟ی
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 ...کردم د ییسر تا با

بمونه خواهر   ادمی  یهم داره، ول  یلیبهم گفت دوستم داره، خ -

تو  هی  یکی جاش  اش،  هم   ی دونه  م  شهیقلبش،    ی محفوظ 

تخم   ی رو  سویبدون گ  ،یبا من باش  ی خوا  یمونه..گفت اگه م

..لَجم گرفت، بهت کنم.  یچشمام جا داره، از خودم دورش نم

حسادت کردم..دوست داشتم اون لحظه فقط از عالقش به من  

خودمَم اون قدر دوستت دارم که   دم،ی د یگفت..بعد ها ول یم

م  آزارم  دلخور  نوی..ادهی نبودت  ازش  اگه  که    ن یهم   ،ی گفتم 

ببخش بدون  شی امشب  از غصه    یو  پ  ی که  داره   شه یم  ریتو 

ب و  داد  به  نم  دادشی..نگاه  دهنش  از  اسمت  افته    ینکن، 

 ...سویگ

 ...شد ری و اشکم سراز دمشیآغوش کش به

که    یهمه وقت  نیا  ی خوام..برا  ی معذرت م  یبه خاطر همه چ-

برا  تتونیاذ ن  نکهیا  ی کردم،  امشب خوشحال   ست،ی شوهرت 

  ی برا  ،یقمیرف  نیرفته بود تو بهتر  ادمیمدت    نیا  نکهیا  ی برا
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بهش محبت    نقدریمنو ببخش...فقط مراقبش باش، ا  یهمه چ

 ار مثل من داره..نذ  ی کن و بذار حواسش پرت بشه که خواهر

ا ادیمن ب  ی لحظه فکرش سمت و سو   هی اول    ن یهم  نکهی..از 

 ...نیلو ادیتحت الشعاع منه از خودم بدم م تیکار، زندگ 

سرو  نماندم به  را  خودم  سرعت  با   ی بهداشت   سیو 

 ال ینداشتم که بخواهد نگرانم کند، پس با خ  یشی ارساندم..آر

پاک  با دست  را  رنگ  پر  رژ  و  زدم  زار  ام    افهینمودم..قراحت 

ها  یدنید بود..رگه  رو  ی شده  صورتم    ی جا  ی جا  ی قرمز 

 ..دیبار یخون م میکرد و از چشم ها یم ییخودنما

 [11/14/2021 6:13 AM] 

 ۴۸۳_پارت#

انجماد    ی سردم نبود، در مرحله    یول  ،یبود و باران  ی د  لیاوا

داده شده،   ی که طبق برنامه    یآدم آهن  کیبُردم..  یبه سَر م

م م  ی راه  غدا  م  یرود،  حرف  حت  ی خورد،  م  یزند،   ی کار 

  ی است، همه را به راه م  یعال  ش یکند..حرف ها و مشاوره ها
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غ د  ری کشاند،  خود  را...د  وانهیاز  سال  گر یاش  بر    نبه 

  ی کر کننده، داشت خفه ام م   یقیو آن موس  شینگشتم..هوا

آ که  بهتر  نم  ی   نهی کرد..همان  برا  یدق   ی..حت شانیشدم 

  نش ییکه پا  ی هم همراهم نبود، با همان لباس بلند   میمانتو

شد و حاال به خاطر باران،گل آلود شده   یم  دهی کش  نیزم  ی رو

 ل یدبصورتم داشت ت  ی رو  یسی رفتم..خ  یبود، به سمت خروج

 ..نکرد  مانمیاز رفتن پش یشد ول یبه شبنم م

  سو؟یگ یآبج-

 ..الفور شناختم و به سمت چپم برگشتم  یساسان را ف  ی صدا

 رون؟یب ی سرما اومد نیحالت خوبه؟ چرا تو ا-

داد..از آن آدم   ینشان م  ی نگاهم بر اندازش کردم..چقدر جد  با

 ..نبود  ی خبر چیشوخ و شنگ ه 

  ؟یکش یم  گاریهنوز س-

 ..داد رونیرا ب شیگرفت و دود حلقه ا یقیعم کام
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 ....کشم اتفاقا یهم م  شتریسراغم آره..ب انی دردها م یوقت-

کنم، فکر   یکه من فکر م  یبود او هم امشب، به آن کس  محال

 ....نکند

 افهیق  نی..با ایبزنم گرم بش  ی برات بخار   نم،یتو ماش  میبر  ایب-

 ...کنن ازت یتو، بچه ها وحشت م ی بر

را فشار   نشیماش  موتیبه حرفش زد و ر  ی پوزخند   خودش

شوم..برا سوار  تا  کرد  باز  را  جلو  ترد  نیاول  ی داد..در    د یبار 

انداخت..دستش   رونیرا ب  گارینکردم..خودش هم سوار شد و س

دکمه   به  در  ی بخار  ی را  و  رو  چهیکشاند  را    م یتنظ  میاش 

 ...کرد

بدش    ی گاریس  ی هاو آدم   گار یاز دود س   سویگفت، گ  یم  نایس-

به من و اشکان سپرد، اگه ترک   ی..خودش ترک کرد ولادیم

جلو  م،یکن  ینم س   ی الاقل  گفت مینکش  گار یتو  همش  ..هه! 

ما هم که   اد،یخوشش نم  نیاز ا  سویدوست داره، گ  نویا  سویگ
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  شب ..دو  میکرد  یو اطاعت امر م  میغالم حلقه به گوشش بود

..بدنش به دود عادت کرده  دیخواب  مارستانیطر ترکش، ببه خا

 ...به عشق تو دووم آورد اره؛یتونست طاقت ب یبود، و نم

در حال اوج گرفتن است، اصال انگار   شیکردم صدا  یم  حس

 ...دید یو نم دیدی نبود، من را م نجایا

..به خاطر  ریو اشکان و ام  نای..من و سمیباهم بود  م،یهر جا بود-

و هم انداخت زندان..به خاطر تو کتک خورد، به خاطر    ریامتو،  

تو، تو دهن من و اشکان زد، به خاطر تو، خواست مراقب نگاه  

...به دیبُر  مونیشگ یبه خاطر تو، از جمع هم  م،ی و حرفامون باش

 ...به خاطر تو ،یلعنت  ی خاطر تو

..سَرم  دیکش  یم  ادیبه وضوح سمتم برگشته بود و سرم فر  حاال

  ر ی باز سراز  میاشک ها  ی دانم از ک  یبود..نم  یگاه صندل  هیتکبه  

دانستم   یم  یعقوبت  نیخودم را مستوجب چن  یشده بودند، ول

 ..کند یکه الل شدم تا عقده اش را خال 
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نخواست- تو که  تو    دیق  ش،ی به خاطر  زد..به خاطر  رو هم  ما 

ا از  و  کرد  م  نیترکمون  تو  خاطر  رفت..به   ؟ یفهم  یکشور 

تو فرودگاه  برا  قم،یرف نگاه آخرش   ادم یدرم داغون شد..هنوز 

دستش    ی ایبره..ب  ی و نذار  ی ایبود که تو ب  دوار ی نرفته..هنوز ام

تو همون   ستدون  ینم  ی..ولی و از رفتن نجاتش بد   ی ریو بگ

دار ب  ی لحظه،  م  مارستانیتو  نرم  پنجه  و  دست  مرگ    ی با 

ب  ی..نمیکن نم  یهوشیدونست  دونست   یرفت..نم  یوگرنه 

 ی ..از چشمامیبهش بگ  میو من و اشکان نتونست  ی سکته کرد

..لعنت به ما، لعنت میبهش بگ  میو نتونست  مید یسرخش ترس

 ..میبکن  مینتونست یغلط  چیبه ما که ه

 [11/15/2021 6:12 AM] 

 ۴۸۴_پارت#

 ادش یاش مُشت زد..حاال فر  یشانی بار پشت سر هم، به پ  چند

لرزانش، مرا   ی مردانه و شانه ها  ی شده بود به عربده ها  لیتبد

 ،یحرکت ناگهان  کیانداخت..در    یم  نایس  ی شانه ها  ادی  بیعج
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به سمت خودش کش و  را گرفت  نظرم ددیپَر شالم    وانه ی..به 

از چشمان    دش  یرا م  نیشده بود..حالش دست خودش نبود؛ ا

 ..دیسرخ و خمار آلودش فهم

ب- بگو  بزن  دو   ی م  ..بهتادیزنگ  ساسان  بزن..بگو  زنگ  گم 

شو فوت کرده تو   گار یزنه، بگو دود س  یساعته داره سَرم داد م

چطور شالمو   نی بب  ایب  ،ی صورتم، بگو تو که ناموس پرست بود

عالمَم، اگه   ی کنه..فقط زنگ بزن..نامرد همه    یگرفته و ول نم 

اگه بزنه تو دهنم،    ستمیمشت و لگد هاش حرف بزنم..مرد ن  ریز

 ...چون دلم بدجور تنگشه اد،ی..فقط بادیصدام در ب

د  اشک کش  ینبود..حت  ی اراد  گری ها  نفس    دن یقدرت 

  یی صدا  گریاز هم فاصله دادم؛د  یرا به سخت  مینداشتم..لب ها

 ..هم ته حنجره ام نمانده بود

  !داداش ساسان -
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خ  تازه به  بوسانگار  را  آمد..شالم  رو   د یودش  خجالت  با  و 

 ...اش ادامه داشت، درست مثل من هیبرگرداند..هنوز گر

 قمیکردم..تو امانت رف  یچه غلط  دمی..نفهمستیحالم خوب ن-

  کنه؟ ی..ببخش، ببخش..قلبت درد نمی بود

روزها را با دردش ساخته   نی! من تک تک ای ا  هودهیسوال ب  چه

 ..دیبودم..دستم قلبم را به چنگ کش

هامم    دنیرفته نفس کش  یکنه..از وقت  ی رفته، درد م  یاز وقت-

و با    شهیبا درد شروع م  زمیبا درده، همه چ  م یبا درده، زندگ 

  ی مدت همه سع  نی..تو ا  ستمی ..ازت ناراحت ن شه یدرد تموم م

ونم مقصر رفتنش من د یخودمَم م ی ول ارن،یداشتن به روم ن 

  م،یمونیپش  االن  یدونم باهاش چکار کردم ول  یبودم و بس..م

 ...کنه یرو ازم دوا نم ی درد

داغَش، از    ی چسباند..دم و بازدم ها  یهم سرش را به صندل  او

 ...هر آه من جگر سوز تر بود
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ول  نویا  دینبا- بهت،  وقت  یبگم  م  یهنوزم  اگه   یزنگش  زنم؛ 

م  رو  تو  حال  اول  بده،  جواب  و  باشم  شانس    ی خوش 

من و اشکان    گهیخواد د  یبهش گفتم، نم  لیپرسه..همون اوا 

 دی از دور مراقبت کن   یول  د،ینش  کشی..گفت پس نزدنهیو بب

 ...یلیدوستت داشت، خ یلیخ  نایازش..س

کرد،    یم  شتریرا ب  میبار شانه ها  نکهیحرف ها جز ا  نیا  گرید

 ...االن گریداشت..دوستم داشت و د میبرا ی چه سود

  ست؟یبرزو ن ی صدا نیا-

کار را کردم..هنوز    نیشد و من هم، هم  ادهیپ  ن یاز ماش  ی فور

م دنبالم  داشتند  اشکان  و  برزو  نبودند..ظاهرا  من    یمتوجه 

  شی گشتند..به نظرم ساسان به سمتم اشاره زد که برزو قدم ها

 ...شد و باز رو ترش کرد  رهی گاهم خرا تند برداشت..در ن
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 ،ی جدا شد  لوفریچکار کنم من از دست تو؟ با اون حال از ن-

به سرم    ی..بگو من چه خاکیافته از نگران   یخوب داره پس م

 ....تا همون کنم زم،یبر

 [11/15/2021 6:12 AM] 

 ۴۸۵_پارت#

  ی ام داشت م  ی شانیزل زدم..پ  شی و مات به چشم ها  ناباورانه

دست خودم   ی ز یچ   چیتب گنگ بودم و ه  کیسوخت..دچار  

دنبال   دیام سوخت..داماد بود و با  چارهی برادر ب  ی نبود..دلم برا

 ..گشت یم رانَش یخواهر ح 

 ....هیخال یلیداداش...امشب، جاش خ-

همه مدت، اعتراف کردم به   نی دانم چطور شد بعد از ا  ینم

ن را هم شجاع کرده بود، ساسان م  ی حرف ها  دینبودَنش..شا

برزو و اشکان   ی خفته   ی تلنگر، حس ها  کی  ن یانگار هم  یول

...برزو به آغوشم ختندیمن اشک ر  ی کرد که پا به پا  داریرا هم ب
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را محکم به خودش چسباند..چقدر دل  دیکش   ش ی برا  مو من 

 .تنگ بود

ب  سو،یگ- طاقت  راضاریخواهرم  خدا  خودتو   ستین  ی ..به 

کنم..به من   یتو دق م  ی ..دارم از غصه  ی از پا بنداز  ی نجوریا

نه، به مامان و بابا هم نه، به خودت رحم کن..به قلبت که اگه 

به جان خودت طاقت   نمت،یبب  مارستان یرو تخت ب  گهی بار د  هی

 ...ارم ینم

گو  میها  زانو نبودند،  خودم  حس    چیه   ییمال  وقت 

ول  بودم،  شده  هم    ن یهم  ینداشتند..سبک  را  ناقابل  وزن 

 ...شدم   سیسرد و خ  نیو من نقش زم  اورندینتوانستند تاب ب 

ها  نور م  میاتاق چشم  ز  یرا  باره،  هزار  و  سرم    ری زد..دوباره 

مدت    نیهم داشتم؟ انگار در ا  ی گرید  زیدردسر چ  ریبودم..غ

ب کل  ها  مارستانیبا  درمانگاه  و  بسته    ی ها  داد  قرار  تهران 

توان حرکت دادن بدنم را    یول  دمیشن  یم  ییباشم..زمزمه ها

 ...نداشتم
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براش   یحالش خوبه، بعد نشست  یلیخ  شعور،یآخه احمق ب-

 ی شد، روت م  یم  ی ..اگه دوباره قلبش طور  یکن   ینبش قبر م

  ؟ینگاه کن  نایس ی شد تو چشم ها 

..هنوز داره مونمی اشکان..خودم مثل سگ پش  گهیبس کن د-

م برام..حالم خراب    گهیلرزه، تو د  یبدنم  عذاب وجدان نساز 

 ..گهیکردم د یغلط هیبود، 

 ...المصب ،ی خورد یم ویکمتر اون کوفت -

خورد   یشدند..پلکم تکان  یداشتند واضح و واضح تر م  صداها

مهتاب  از  خورد..پر  اتاق  سقف  به  چشمم   د ی سف  ی ها  یو 

را خراب کردم، چطور در چشمشان   یعروس   ایبود..خدا برزو 

 ...واستم بلند شوم که توجهشان جلب شدنگاه کنم؟ خ

 ی طور  نیخواستم ا  یحالت خوبه؟ من به خدا نم  سویگ  یآبج-

 ...بشه
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جواب ساسان را بدهم،   نکهیو بدون ا  دمیبه سَرم کش  یدست

 ...دم ینال

  مراسم برزو خراب شد؟-

 ...بار اشکان جلوتر آمد  نیا

 یگه سرت درد م  ی..به همه مدی کس نفهم  چینگران نباش! ه -

 ینم  یول  اد،یخواست ب  یخونه..خودش هم م  یکرده، برگشت

 ....خودم نذاشتم یعنیشد، 

 ...برم نجای خوام از ا یساعت چنده؟ م-

 ...اش انداخت یبه ساعت مچ ینگاه

بشه،   تیتثب   تتی شب..بذار وضع  مهیربع ساعت مونده به سه ن-

..با  یرسونمت..ضربان قلبت باال بود، تازه دارو گرفت یخودم م

 ...برزو در تماسم نگران نباش 

 [11/15/2021 6:12 AM] 
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برزو پشت    نکهی اش زنگ خورد..با تصور ا  یلحظه گوش  همان

دانم   یلحظه نم  کیخط است، گفتم بدهد تا با او حرف بزنم..

د پر   دیچه  رُخش  از  رنگ  سر    دیکه  و  کالفه  نگاه و  گم  در 

حرف اتاق را ترک گفت..دلهره به جانم   یساسان کرد و بعد ب

برا  نکند  دل    یاتفاق  یکس  ی افتاد،  در  بود!  کردم    دعاافتاده 

درد   نی..اازارمین  میرا با کارها  یکس   گریبگذرد، د  ر یامشب به خ

بود..ربط  فکر مختص خودم  رفتن   یبه کس  یو  نداشت..حاال 

ترد  هم  به    دمیساسان  ب  ن یقیرا  از    یچارگیمبدل ساخت..با 

پا گوش    نییتخت  اتاق  در  پشت  و  برداشتم  را  آمدم..سِرم 

 ....ستادم یا

  ؟ی کرد ی طور  نیبود اشکان؟ چرا ا یک-

 ده،یبود..گفت خواب بد د  نایموقع شب س  نیا   شهیباورت نم-

برزوعه، همه   یس ..بهش گفتم عرودیپرس  یرو م  سویاحوال گ

 ...م یما هم خوب ی 

  نجاست؟یا سویکه گ ینگفت-
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 ...اومد ینفسش باال نم ی طور نی! هموونمیمگه د-

د  نایمن س  ی خدا بد  بود؟ خواب  نگرانم شده  بود؟   دهیبود؟ 

شدم،   یم  وانهیزنگ زده بود؟ داشتم د   دهیسپ  ی جلو  ی چطور

م گوش  یکاش  صدا  یتوانستم  و  بزنم  چنگ  را    شیرا 

 نیفشرد..ا   یبدجور قلبم را م  ش،یصدا  دنیبشنوم..عطش نشن

مجازات م  یچه  متحمل  داشتم  که  پاورچ   یبود  به    نیشدم؟ 

ب به خواب زدم..وانمود کردم   رگشتمسمت تخت  را  و خودم 

خرد شدن   ی از درون صدا  یول  دم،ینشن   ی زینشده و چ  ی طور

داشت در من    ی زی..چ  دمیشن  یرا م  میتک تک استخوان ها

 ....بودم  "من"که نامش  ی زیچ  خت؛ی ر یفرو م

 [11/16/2021 6:26 AM] 
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سر کالس حاضر شوم، طوبا و آقا رضا به   نکهیقبل از ا  امروز

با   یآمدند..تابان حساب  دنمید بزرگ و تو دل برو شده بود و 

گفت، ته دلم   یم  سویخاله گ  یزد..وقت  یمذوق نامم را صدا  
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م  یذوق ادیدرخش  یکودکانه  بودند،   نکهی..از  نکرده  فراموشم 

  ی ها  ی افجه و کوچه گرد  اد یطوبا من را    دنیخوشحال بودم..د

 ن ی ب  ی که فاصله    یی انداخت..همان شب ها  یم   نای شبانه با س

  ش،یها  ی غد باز  ادی..میکرد  یم   یتا خانه اشان را ط  ی بهدار

کش  ادی نشان  و  با   یهمراه  ی برا  دنشیخط  نکردن 

انداخت..هر    یم  نایاز س  میتمام ترس ها  ادی...من را  یاوشیس

گاه م  یاز  تهران  به  باشد،   سر  کیآمدند، شده    یکه  کوتاه 

را افجه نگذاشته    میمدت پا  نی..در تمام ا میدید  یرا م  گریهمد

مالقات    نینمود..به خاطر ا  یم  یمعن  یب  نایبودم...آنجا بدون س

در    ی.وقت  دمیبه کالس رس  ری با تاخ  یساعته، ربع ساعت  کی

 ریُبود..با تَغَ  سی در حال تدر  یکالس را باز کردم، دکتر سالم 

نمودم در بحث مورد    یکردم و سع  ی تشکر  ریزراهم داد..سر به  

برزو،   ی....از شب عروسیخام  ال یچه خ  یلنظر تمرکز کنم، و

تار    انیم  شتر یب  یرا فراموش کنم ول  نا یعزمم را جزم کردم، س 

ها پود  م  ی و  همان دی درخش  یذهنم  به  برگردم  ...خواستم 
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  ی مصرانه تر، واژه ها   یقبل بودنش، ول  ییو تنها  یکیتار  ی انزوا

 ی از بودن ها یداد؛ وقت  یرا نوازش م  میاش گوش ها اشقانهع

م  یشگیهم دب  یاش  دختر  تازه    ی ها  یرستانی گفت...مثل 

نوشتم و دورش    میرو  شیپ  ی برگه    ی عاشق شده، نامش را رو

مرد    دیق  دیشد جزو ممنوعه ها..با  یم  دیخط قرمز زدم..با  کی

زدم...تا    یبود، م  ی گریام را که حاال متعلق به د  شهیعاشق پ 

د  نیهم هم  عاقل  ریجا  بود..داشتم    ی ادا  ایشدم    ی م  شده 

شد که متمرکز   یم  ی آوردم؟ مدت محدود  یعاقالن را در م 

که به من   یپرداختم و هر روز آمار کسان  یبه کارم در دفتر م

بود کار،  یخوب  یگرفت..سرگرم یکردند شدت  م یمراجعه م

سرم    ییچه بال  هبودم و به ناگا  یچه کس  فتدین  ادمی  نکهیا  ی برا

هنوز    ی دیرفتم...استاد حم  یآمد! اغلب ظهر ها هم خانه نم 

سنگ سر  م   نی هم  صدا   روز یکرد..د  یبرخورد   ی ناغافل 

شن  شانیگفتگو در  پشت  از  را  برزو  دچار  دمیبا  بود  ..معتقد 

ها  یافسردگ ترفند  با  به   ی حاد شدم..داشت  را  خودش، من 
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زنده   نیبه ا  قهکه عال  یکس  ی گرداند...هه! برا   ی بر م  یزندگ

نسخه   ندارد،  رودندیچ یپ  یم  یزندگ  ی بودن  خودم    ی ...به 

ا  اوردمین تا  را  دستوراتش  تمام  اطاعت    نیو  لحظه 

  ی کردم..گذاشتم کار خودش را بکند، من هم به راه خودم م

  ی عطرش به رو  ی رفتم..هنوز هم که هنوز است، هر شب با بو

دوباره   دیبا  واش در حال اتمام است    شهیخوابم..ش  یبالشم، م

خر گاه  دیبه  از  م  یروم..هر  اش  خانه  دوباره    یبه  و  روم 

سَر    هیخوانم و گر  یکنم..دوباره نامه اش را م  یم  ی ری گردگ

 ست ی از نبودم مطلع ن  یکس  سی از خاله فرنگ  ری دهم...به غ  یم

او هم ناچار شدم اطالع دهم...سخت بود گفتنش، ول   یو به 

 ..ود نب ی چاره ا

 [11/16/2021 6:26 AM] 

 ۴۸۸_پارت#

برا  از نرفتم..دلم  تا حاال مشهد  وقت  زده،   ی همان  لک  حرم 

  نا ی س  یب  یکبوتر ها، ول  ی امام رضا و صحن انقالبش، برا  ی برا
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کِشم...مامان و بابا   یتوانم..انگار از امام رضا هم خجالت م  ینم

آخر انگار   ی سر  ن یزنند..ا  یبه من م  ی بار، سر  ک یهر چند ماه  

حد بود...  الشانیخ   ی تا  شده  باز  قصدراحت    گر ی دارم 

جلو  ی گریشوم..باز فقط  باز  هیبق  ی که  شاد   یم   ی نقش 

کند..دردها و غصه ها و نبودنش، باشد شب ها در تخت خواب 

..حت  ی برا ادا  یخودم  م  یفراموش  ی دارم  در  هم  را    ی اش 

خ چند  را    رمینبوده...گ  زیآم  تیموفق  یلیآورم...هر  قلبم  که 

  رم ینکند، گ  ناینا س یس  نقدریخفه کنم و به دهانش بکوبم تا ا

 ی ذره نفس  کی  نیکه از ضربان هم بندازَمَش، چکار کنم با هم

  رم یکه خفه خون بگ  رمی گ  د؟یآ  یرود و م  یمرد م  نیا  ی که برا

که    ییسویو چشم ها نبارند، لب ها بخندند و بشوم همان گ

 یجانم که اسمش را سو سو م  ی ه  خواهند، با ته ماند  یم  هیبق

  زند، چه کنم؟
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االن هم که در    د،یآورد  فیکه تشر  رید  میسر کار خانم فه-

س  االتیخ وقت  ینم..مندیکن  یم  ریخودتون   نیا  یفهمم 

  خانم؟ یکن یچکار م  نجایا ه،یطور

آزارد،    یروحم را م  یدکتر سالم  یاز اندازه عصب  شیب  ی صدا

 ..زند ی خالص را هم م ری خوشبختانه خودش ت یول

آمادگ  رونیب  د یببر  فیتشر- وقت  هر   د یایب  د،یداشت  شوی و 

 ...کالس

از کالس خارج شدم و در    یحرف  چیه  یافکنده و ب  ی سر  با

  لوفر یو ن   ایکه بارها پاتوق من و رو  یمکتیهمان ن  ی محوطه، رو

بار بود که در    ن ی اول  نیا  یبود، نشستم...از ترم اول کارشناس

م را  عذرم  برا  یکالس  چند  هم    یتیاهم  م یخواستند..هر 

آراسته    یمدت  ،یتفاوت  ینداشت...ب که  شده   مظاهر  ی بود 

رو   میبود..پا ترج  گرم ی د  ی پا  ی را  و  مثل   حیانداختم  دادم 

  چ یه  یبود که ب  ییغرق شوم..آنجا تنها جا  االتمیدر خ   شهیهم

بعد  با نشستن    ی تعلق داشت...چند  نایبه من و س  یمزاحم
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زد،    یکه لبخند م  یاوشیکنارم، به حال برگشتم و با س  یکس

 ..مواجه شدم

 .....ی متوجه نشد یچند بار صدات زدم، ول-

 [11/17/2021 6:20 AM] 

 ۴۸۹_پارت#

جمع و جور تر نشستم   یماش حالم را بد کرد..ک  یمیصم   لحن

 ..کردم شتریو نا محسوس فاصله امان را ب

 گه یهم مُصِر هستم که د  نقدریخوام باهات حرف بزنم..ا  یم-

 ..دمیفرصت و از دست نم نیا

موقع  دیشا م   ی بهتر  تیاگر  دهانش  به  مشت  با   ی داشتم، 

از   نا یکرد..س  یهر چند عذاب وجدان داشت خفه ام م  دم،یکوب

 انت یکردم، دارم به او خ   یمتنفر بود و حاال احساس م  ایپور

 ...کنم یم

 ...کنم  ی خواستم مجدد ازت خواستگار یراستش م-
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باز ماند..ضربان قلبم اوج گرفت و احساس کردم خونم   دهانم

 ...به جوش آمده

..منم نتونستم با ستین  تیتو زندگ  یکس  گهیدونم که د  یم-

ب  ی دختر راه  بود،  خانوادم  انتخاب  جدا    امیکه  هم  از  و 

 ....یانتخاب نی..هنوزم معتقدم تو واسه من، بهترمیشد

چه به روزم آمده! هر چند گفت که    ندیکجا بود که بب  نایس

من باور نکردم و آن   یاست، ول  ی گریبه من جور د  اینگاه پور

  جه ینت   نیحاال به ا  ینمودم، ول  ی مردانه تلق  رتی را حسادت و غ 

گفت..کاش بود و گردنَش را خودش    ینم  راهیبودم که ب  دهیرس

 ....شکست یم

ب- از فکرت  بودم  نتونسته  اولش هم  خوب   یول  ام،ی ب  رونیاز 

خوام از دستت    ینم  گهیرفت..االن د  شی پ  ی ا  گهی جور د  طیشرا

 ....بدم
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خورد..هر چند    یکلمه به هم م  یواقع  ی داشت به معنا  حالم

انداختَم،    یبود و داشت از پا م  یمُهلک  ی ضربه    میرفتنش برا

توانستم از خودم دفاع کنم..از جا بلند شدم و   ی هنوز م  یول

 ....و کنار گذاشتم   دمیو خجالت را بوس  یستیو رودربا   یدوست

اول    ی از همون روزها  بر عکس شما من  ،یاوشیس   ایپور  ی آقا-

گز  یم شما  ن  ی برا  یمناسب  ی   نهیدونستم،  ..در  دیستیمن 

بار ازدواج کرده و    کی هستم که    یضمن، من هنوز همون زن

ازدواج   هیشما نبود..چه بسا که حاال مُهر    ی در شان خانواده  

شد،   ررفت، مجبو  نایخورده..درسته س  میشونی هم به پ  گهید

که فراموشش کنم    شهینم  لیدل  نیا  یخودم مجبورش کردم ول

کاملتر برا  ی مرد  نی..اون  به    ی بود که  و  داشتم  خودم سراغ 

در مورد    یلیکنه...ضمنا خ  یکس جاشو برام پُر نم  چیه  نیقی

درک   نیبه ا  نهی من امروز به ع ی شما بهم هشدار داده بود، ول

هم کالم بشم،   الحظه با شم  کی دوست ندارم    گهی..ددمیرس

 ....دی راهم سبز نش یجلو ی به هر بهانه ا گهی پس د
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صراحت کالمم در نگاهش    نیاز ا   ،یشانینوع پر  ک یو    تعجب

نفس حرف زدم و با شتاب ازش دور   کیخورد..  یبه چشم م

از    ندیکنارم بنش  گرید  ی لحظه    کیشدم..دوست نداشتم   و 

کلمه   دنیشن  ی من فقط جا   ی ابراز عالقه حرف بزند..گوش ها

  ش ی خاطره ها  ی ول  ست،یبود...درست که خودش ن  نایس  ی ها

 ....قلبم نقش بسته بود ی ها وارهید ی رو دتا اب

******* 
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که با    ییگذارم، تک به تک روزها  یخانه م  نی وقت پا به ا  هر

از   یکی  "....دیآ  ی چشمانم م  ی کردم، جلو  ی سپر   نجا یاو در ا

شد و به    ینم  ش یَدایبود که دفتر پ   ی گذشته دو روز  ی روزها

نم  ی بهانه   سَر  باشگاه،  و  بار  یدانشگاه  او    ی زد..چند  با  که 

آورد   ی...بهانه ممگرفته اش نگران شد  ی تماس  گرفتم، از صدا

باشگاه سر شاگردانش داد زده..آنقدر دلتنگش شده بودم که در  
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را به من    دیخبر، به خانه اش آمدم..کل  یروز عصر ب  کیکه  

ا از  و  بود  نگران  نیداده  شب    یجهت  تا  کردم  نداشتم..فکر 

 ر یغافلگ  یپزم و او حساب  یم  ی شام خوشمزه ا  شی برگردد، برا

با    یم دعوا  از  آن خانه   گرید   ده،یو سپ  مادرششود..بعد  به 

واحد را که باز    ی نکردم..در ورود  ی برنگشت و من هم اصرار

 ی صدا  یفرو رفته بود..ول  ی وهم آور  یاهیکردم، خانه در  س

را همان دم   فمی آمد..ک ی از باال م ی خشک و ممتد ی سرفه ها

ها پله  و  کرده  رها  تا    ی گوشه    ی در  دو  را   ی ط  یکیسالن 

اف  ی کردم..رو داش  تاده تخت  سرفه  و  مبود  را  امانش   ی ت 

که به    یاش و نفس  نهیخس خس س  ی صدا  دن ی...از شندیبُر

لحظه سر باال آورد    کیشد..  ریآمد، اشکم سراز   یباال م  یسخت

 ..کبودش نشست ی لب ها  ی رو یو لبخند کم رنگ 

  سو؟ یگ یکن یچکار م نجایتو ا-
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لبه    ی ها  اشک را پس زدم و کنارش  ام  تخت   ی روان شده 

 ی دستش را جلو  ی و با دلخور  دینشستم...خودش را کنار ترکش 

 ..دهانش گرفت

 ...یش یم ض یمر زم،ی عز کینزد این-

  ه یکه حاال از زور گر  ییو با صدا  دم یبه او چسب   شتر یب  سرتقانه

 ..دمینالخش دار شده بود،

  ؟یضیمر یبودم که بهم نگفت بهیغر نقدریا-

نشست..با   شیبار، دور گلو  نیبه سرفه افتاد و دستش ا   بازهم

 ...فشرد  یقلبم را در مُشت م یانگار کس ،ی هر سرفه ا

ا-   نجا یا  ی ایدونستم خوب م  یم  ه؟ یچه حرف  نی قربونت برم 

 ....از من ی ر ی خواستم تو هم بگ ی..بَعدَم نمیکن یم هیگر

 ...اش نشست..داغ داغ بود یشانیپ  ی رو دستم

تو  دنیچقدر اون روز تو باغ بهت گفتم موقع غروب، وقت پر-

  خوب شد؟  ی طور  نیحاال ا  ،ی حرف گوش نکرد  ست؛یاستخر ن 
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صورت رنگ    یکرد خودش را سر حال نشان دهد، ول   یم  یسع

 ی گر ید  ز یسرخ و چشمان پر از آبَش چ   ینیو زارَش، ب  ده یپر

 ...گفت یم

 ...برات، پاشو ببرمت دکتر  رمیبم یاله-

 ..زد یگرفته و خفه م یهم حت   شیصدا

دکترم رفتم، دارو    ؟یگ  یم  ی نطوری..خدا نکنه، چرا اسویعه گ-

 ..نگران نباش شمیهم داده..خوب م

  ی آمد..هر چه اصرار کرد آرام شوم، نم  یام اصال بند نم  هیگر

  ی تا سرما خوردگ   دیکش  یصورتم نم  ی شد..از عمد دست رو

  ی داشتم..رو ی حال بد   دنشیمن با د یاش را منتقل نکند، ول

ا  یپا تخت از قرص و آمپول زده نشده بود..از    نقدر یا  نکهیپر 

 یسوراخ م   خقلبم را سورا  د،یکش  ی گوشه درد م  نیا  بانه یغر

  اه یچشمان س  ریزسوپ درست کنم.   شیکرد..بلند شدم تا برا

افتاده بود..دستم که به دستگ  اه یس  هیال   ک ی  ش،یَ بایز   ره ی تر 
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ن افتاد..طاقت  سرفه  به  باز  در    اوردمینشست،  حرکت    کیو 

 ...دمیرا بوس شیگلو ر یبرگشتم و ز یناگهان

 .....یشیم ضی دختر نکن مر-

 ...نکردم و کارم را چند باره تکرار کردم اعتنا

 [11/18/2021 6:01 AM] 

 ۴۹۱_پارت#

ر تکرار کردم..بعدَش خودم را به  نکردم و کارم را چند با   اعتنا

کردم..هم    هیگرم پختم و هم گر  ی آشپزخانه رساندم..هم غذا

اش را    ییتنها  ی گرم کردم و هم تا توانستم غصه    شیبرا  ریش

 ی خوردم..به برزو هم تماس گرفتم و ازش درخواست کردم برا

.چه دیای دنبالمان ب  ش،یبه درمانگاه و زدن آمپول ها  نا یبُردن س

حرص خورد! به اشکان هم زنگ    نایهم که او از دست سقدر  

را به من   نایکه چرا احواالت س  دمیهم به او توپ  یزدم و کل

کرد و بعد با خنده عنوان کرد که از    یعذر خواه  ینگفته ..کل
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شده، به شکستن گردنش...قرص سر ساعت    دیتهد   نایجانب س

وپ را  دادم..موقع شام، خودم س  ر یش   وانیل  کی مقررَش را با  

نگاه خ با همان  او  و  به    سی دهانش کردم  رنجورَش چشم  و 

 ...چشم من دوخت

بگ- برزو م ی ری بخور جون  آمپول هاتو    می ر  ی م  اد،ی..االن هم 

 ...بزن

 .هی قرص و دواها کاف نیهم  ام،یجا نم  چیمن ه-

صورتش تکان دادم و با   ی جلو  دیتهد  ی را به نشانه    انگشتم

 ...دمیغر تی عصبان

دونم   ی..اون وقت من منایس  یکن  ی خواد لجباز  یفقط دلم م-

 ...و تو

 ..خشکش جانم را گرفت ی و باز سرفه ها دیخند

  ی وقت  یدون  ینم   ییخدا  یچشم خانم..ول  ؟یزن   یبابا چرا م-

 ...یشی چقدر بامزه م ،یشی م یعصبان
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 گه یخان...د  نایواست دارم سحاال صبر کن حالت خوب بشه،  -

 د یرو هم تهد  هیتازه بق  ،یزن  یم   یحاال نه خودت به من حرف

 ....به بعد رو نیو تماشا کن از ا نیباشه، بش ؟یکن یم

  آدم فروش اشکان..منو فروخت به تو؟ ی ا-

از کل  برزو  بعد  و  ب  یآمد  و  م  داد،یداد  واقعا    یکه فکر  کردم 

ش را زد..موقع برگشت به  و آمپول  میحقَش است، به دکتر رفت 

نم چ  یخانه،  چه  برزو  باران   ی ز ی دانم  نگاه  د  یدر  که   د،یام 

بمانم..آنقدر ذوق زده    نای کرد شب را کنار س  شنهادیخودش پ

و ابرو آمد..اثر    مچش  میو او برا  دمیشدم که گونه اش را بوس

خوابش برد..تا    عیسر  یلیبود که خ  ی قرص و آمپول ها جور

گاه و  نخوردم  جُم  دستش  کنار  از  دستمال    کیبا    یصبح 

و   فیطور ضع  نی گرفتم..ا  یاش را م  یشانیپ  ی تب رو   س،یخ

و پر   ی قو  ی نایآورد..همان س  یرنجور شدنش را دلم تاب نم

 "....خوش بود  اقمبه مذ  شتریحال زورگو، ب  نی صالبت و در ع 

 [11/18/2021 6:01 AM] 
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 ۴۹۲_پارت#

 ض یکنم اگر مر  یفکر م  دم،یدراز کش  شی سر جا  نجا،یکه ا  حاال

 ی سوپ م  شینه؟ برا  ایکند    یاش را م   ی پرستار  دهیشود سپ

رفته نه لب   یمورد عالقه اش را؟ من که از وقت  ی غذا  ایپزد  

خورم!    یقهوه هم نم  گرید  ی..حتنیبه فسنجان زدم و نه تهچ

برا  یحاتم روز  م  ی چا  میهر  مربا    نایکند...س  یدم  و  کره  از 

  گر یدوست داشتم، آن را هم د  ی لیخودم خ   نکهیمتنفر بود..با ا

عوض    یلیخ  م،یزندگ  ی ...مزه  دمینچش که  است  وقت 

جا بخوابم و احساس کنم    نیشده...دوست داشتم شب را هم

که دست قدرتمندش،   ییبه زمان ها  فتدیب  ادمیاو هم هست..

را قفل م اجازه    ی من  نم  ی کرد و  ..مثل ادد  یتکان خوردن 

ها وقت  م  ییهمان  جلو  را  خودش  همان    دیکش  یکه  با  و 

 ...زد یچشمان بسته لب م

 من ی بازوها ونیم سو،ی جا جاته گ ن یتا ابد هم-



1750 

 

  لوفر یکه برزو و ن  یتنها بود..از وقت  سی شد، خاله فرنگ  ینم  یول

 ی هم به چشم م  شتریاش ب  ی خانه را ترک کردند، سوت و کور

روز  ی ر ی ام  ی ا..آقدیآ چند  کارش   ی هم  محل  به  که  هست 

 یبمانم...وقت  نجایکنم و ا  یخودخواه  امد،یبرگشته و من دلم ن

 یم  بودنشخاموش خانه، نشان از خواب    ی برگشتم چراغ ها

 ی سکو  ی و رو  اطیپس در ح  د،ی طلب  یبسته نم  ی داد..دلم فضا

سع  ی جلو و  نشستم  عم  یدر  نفس  چند  تا   قیکردم  بکشم 

خاله    ی قلبم نشست که با صدا  ی ..دستم روردی ام آرام گ   نهیس

 ...به خودم آمدم

 ...سرده یلیهوا خ ؟ ینشست نجا یجان چرا ا سویگ-

ب  م یشانه ها  ی را رو  ی نازک  ی پتو فاصله    یانداخت و خودش 

 ...کنارم نشست

 ..!..حال داخل رفتن نداشتمدی کردم خواب فکر



1751 

 

رو  دستش  مادرانه  سرم    ی را  به  را  سرش  و  انداخت  کتفم 

 ...چسباند

پ  یوقت- و حالت   ی شهر  نیا  ی دونم کجا  یکه نم  شتهیدلم 

  بخوابم؟ ی چطوره، چه جور

و هوس کردم بعد   د یحس کالم صادقانه اش، چانه ام لرز  از

 ..مدت ها با او حرف بزنم

 ی دونم از وقت  یشمام..م  ی شرمنده    یلیمن خ  س یخاله فرنگ -

مثل   امهمون    هیکه  وارد  غ  نجایناخونده  و    ریشدم،  دردسر 

دونم نظم و آرامش   یواستون نداشتم..م  ی زیغم هام چ  دنیشن

 نیدونتو ا  هی  یک یدونم دختر    ی رو مختل کردم..م  تونیزندگ

گم که فکر   یرو م   نایمدت رنجوندم، شما رو ناراحت کردم..ا

به خدا نتونستم    یول  ست،ین  می رسه و حال  یشعورم نم  دینکن

  ی کنم..از مقاوم بودن خسته بودم..دلم هوار کردن م   ی صبور

..ب حر   یخواست  و  همه  واسه  شدم  پاره    میمالحظه  رو  ها 
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ببخش جادیکردم..منو  هستم  فکر  اون   یی..تو  کنم،  اجاره  رو 

 .....وقت شما هم

لب    میچشم ها  انیرا با دستش قاب گرفت و دلخور م  صورتم

 ...زد

فکر    ،یاصال ادامه نده..تو دختر من  سو؟یگ  یگ  یم   یمعلومه چ-

ن  یم  یشوخ  ی کرد با  واسه من؟    ی ندار  یفرق  لوفریکنم که 

ها رو    دی مروار  نیا  ینکن، وقت  هیگر  نقدریکنم ا  یخواهش م

 ...ره ی گ یم شی دلم آت ،ی زیر یم

 ..آخرش، خشکم زد ی و مات نسبت به جمله  ناباور

جمله   نیا  دم یشن  یبار پشت در بودم و اتفاق  کیتعجب نکن!  -

واست    ییزهایچ   هیبهت گفتم که    نوی..عمدا انایرو از زبون س

 ...بشه ی ادآوری

بزرگ م  کی   هیشب   ی زیچ جا خوش کرده   م یگلو  انیپرتقال 

 ...آمد یرفت و نه باال م یم نییبود...نه پا
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 ....ستین  گهیاون د یول-

 [11/20/2021 6:01 AM] 

 ۴۹۳_پارت#

 ...ستین  گهیاون د یول-

مادرها به    ی هم من را به آغوشش چسباند..طعم بغل همه    باز

 ...بود نی ریاندازه ش کی

 ی که نتونست  یعاشقش   نقدر یعشقش که هست..تو که ا  یول-

 یچطور حرف ها و جمله هاشو پشت گوش م  ،یفراموشش کن

اونم    ،یکن  یم  ی نطوریتو ا  یخوام بهت بگم وقت   یم  ؟ی نداز

  ت یکنه و اذ  یکه باشه، درد تو رو حس م  ایدن   نیا  ی هر جا

  ر دارن...اونم ه  یباهم تلپات   ییجورا  هی  یواقع  ی ..عشق ها شهیم

...تا یرس  یدرک م  نیوقت حالش خوب نباشه، بدون تو هم به ا

ن اتفاق  واست  و    فتادهیحاال  بزنه  براش شور  نگرانش    ایدلت 

  ؟یبش
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 نکه ی که نفسم از فکر ا  اد،یبود، آنقدر ز  ادیکردم..ز  دییسر تا  با

 ....رفت یشده باشد، م رشی بانگی گر ینکند اتفاق

نگفتم،   یکس  چی به هبهت بگم که تا حاال    ی راز  ه یخوام    یم-

 ....دونه یهم نم لوفرین یحت

ا  نگاهش باران   نکهیکردم..احساس  ستاره  چشمانش  هم  او 

 ....نبود یشده، کار سخت 

و - بود  ام  عمه  عاشق صدرا شدم..پسر  که  بودم  ساله  هجده 

ز م  گریهمد   ادیالبته  بهش  میدید  یو  عالقم  از  که  اول  ...بار 

زد که    یی و مسخره ام کرد..حرف ها  د یگفتم، فقط به من خند

..غرورم و باخته شهیتنم مور مور م  ی همه    ش،ی اداوریهنوز با  

تکرار کردم،    شنهادمویباز درس عبرت نشد و بارها پ  یبودم، ول

تکرار    گه یبار د  ه یکرد که اگه    دمی تهد  یقبول نکرد، حت  یول

بود و   ی ری...پدرم آدم سخت گده یکنم به آقاجونم گزارششو م 

...پس تو خودم خفه شدم و تا مدت  شدیبلوا م  دیفهم  یه ماگ

نزدم...حاال بر عکس بهونه دستش اومده بود و چون  یها حرف
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گم،   ینم  ی زیچ  یتا کام به کس  مدونست از ترس آبروم، ال   یم

واسه آزارم استفاده   یکرد و از هر فرصت  یم  رمیراه به راه تحق

م  هیکرد..  یم عاشق،    یروز  دختر  م  ه یگفت  گفت   یروز 

 ای که ح   رمیگ  یمثل تو رو م   یکس   امیم  ی فکر کرد  ی چطور

پسر به  و   م  شنهادیپ  ی نداره  ددهیازدواج  روز  متلک    گهی! 

  راز یمعلم ش  تی ...تربومدیصدام در ن  یول....قلبم سوخت،  ی بدتر

با وجود   دیکش  یقبول شدم و رفتم..دلم هنوز براش پر م و 

  اد یز  نکهیا  ی برا  یشدم، ول  یهاش، دلتنگش م   تیاذ  ی همه  

فقط چند بار کوتاه به خونه سر    دیچشم تو چشمش نشم، شا

تهران....د برگشتم  و  گرفتم  و  مدرکم  همه   دمیزدم...خالصه 

دار    ری درگ عروس  سورو  سات  اش    یو  خاله  دختر  با  صدرا 

نم لحظه  اون  توص  ی هستن...حالمو  دور    ف یتونم  کنم..خونه 

نتونستم   یتب سوختم...حت  ی هفته تو  کیتا    و  دیسرم چرخ 

که    ی حالم، و راز  نیمسخره بذارم...با وجود ا  یپا به اون عروس 

ساعت قبل مراسمش،    کیفقط خودش از اون اطالع داشت،  
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  ی که فکرشو کن  ینوع  نیو جگرم و به بدتر  مد سرم او  ی باال

ا از  ا  نکهیسوزوند و گفت،    نه،یب  یحال و وضع م  ن یمنو در 

دختر خاله اش رو    میمثل مر  یبره...گفت اون کس  یلذت م

 ...خواد که تا االن تو چشم هاش نگاه هم نکرده یم

 [11/20/2021 6:01 AM] 

 ۴۹۴_پارت#

تصم   اون لحظه  همون  من  و  فراموشش    میرفت  گرفتم 

نشد ه که  مثل    چ،یکنم...فراموش  داغ،   خیس  هیحرف هاش 

اومد...بعد از چند وقت،    یم  رونیرفت و ب  یدائما تو مغزم فرو م

مشغول    ی منطقه    هیبه   شاگردام  با  خودمو  و  رفتم  محروم 

 ی از شهر ها  یک یاونم دست زنشو گرفته و به    دمیکردم...شن

رفته و اونجا مستقر    شدیکه محل خدمتش محسوب م  یحلسا

که بودم   ییروستاشده...سال ها گذشت! تو اون مدت، تو اون  

کرد و    یخواست..هر روز اصرار م  یبود که خاطرمو م  یپزشک

 گه ی صدرا به مرد د  ری خواست غ  ی..دلم نمدیشن  یاز من انکار م



1757 

 

ول  ی ا نداشت  دوست  منو  کنم...اون  دوست   یفکر  که    ش من 

خوب    ی کردم، ول  یکمتر بهش فکر م  گه یداشتم...هر چند که د

پنج سال، شا و گذشت، حدود  هم،.......گذشت  کمتر    دمیباز 

که صدرا   دیچ یپ  لی ....به تهران که  منتقل شدم، همهمه تو فام

زنش    انتیدختر دو ماهه..همه از خ  هیو با    میبرگشته بدون مر

..ظاهرا ناخواسته تنگف  یم  یعرب  ی از کشورها  یک یو فرارش به  

خواست...حاال صدرا مانده    یباردار شده بود و بچش رو هم نم

 یاز سر خجالت سَر بلند نم   نکهیبود و به اصطالح حوضَش....ا

  ی خورد و سر کار نم  یزد، غذا نم  یحرف نم  نکهیکرد، بماند...ا

سوخت و غصه    یدلم به حالش م  نکهیا  یرفت هم بماند، ول

روز در    هیزد...  یو از خودم به هم م   لمخوردم ، حا   یاش رو م

ا  مدرسه  م  ی همون  کار  باهام    ی که  تا  گرفت  جلومو  کردم، 

 د ی هاش کامال سف  قهیحرف بزنه..الغر و داغون شده بود و شق

اجازه   ول  یهم صحبت  ی بودن...غرورم  و    نقدریا  ی نداد،  رفت 

 ه ی...گردمیروز باالخره حرف هاشو شن هیاومد و اصرار کرد، تا  
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روز    نیه که به اگفت آه من پشت سرش بود  ی و م  رد ک  یم

پام زانو   ی جلو  نکهیکرد حاللش کنم...از ا  یافتاده...التماس م

نم حالمو خوب  بود،  از   ی   قهیکرد..  یزده  و  گرفتم  لباسشو 

مدت جز دعا پشت سرش    نیبلندش کردم و گفتم تو ا  نیزم

د  هینبوده...  ی زیچ حرف   گهیسال  و  نگاه  گذشت..طرز  هم 

اون آدم هجده    گه ین دم  یکرده بود، ول  ر ییبا من تغ   ش زدن

بار  ی ساله   نبودم...چند  خواستگار  ی سابق  که    ی هم  کرد 

نم  رفتم،ینپذ کردنشو  قبول  عشق   ی خواست..روز  یدلم 

خواستم    یصادقانه ام رو باور نکرده بود و حاال من بودم که م

 .....غرور به تاراج رفته ام رو برگردونم

 [11/21/2021 5:59 AM] 

 ۴۹۵_پارت#

من بودم   نیعشق صادقانه ام رو باور نکرده بود و حاال ا  ی روز

خواستم غرور به تاراج رفته ام رو بر گردونم...دخترش    یکه م

شد تصادف  صدرا  که  بود،  نشده  سالش  دو   ی د یهنوز 
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ش م  شی کرد...حدود  مجنون  داشتم  بود،  کما  تو   ی ماه 

رو س  ی شدم..افتادنش  همه  اون  کردن  وصل  و  و    میتخت 

با   یها کرده بود..شب  وانهیبه د  هی نش، حالمو شببد  هدستگاه ب

حال بد و نزار، نذر کردم اگه خدا اونو دوباره برگردونه، تا آخر  

مادر حت  ی عمرم  و  کنم  شدنو    د یق  یدخترشو  دار  بچه 

و صدرا رو برگردند..نذرمو    دیبزنم...خدا نگام کرد و صدامو شن

  رگزار بعد از مرخص شدنش مراسم ب  ی فور  دن،یکه همه شن

 شهیلجاجت باعث م  یامروز...گاه  ینیب  یشدم که م  ینیشد و ا

...من اگه در میاومده رو خودمون لگد بزن  شی پ  ی ها  تیموقع

دادم، تا امروز عذاب وجدان   یصدرا رو از دست م   خ،یاون تار

که ازش    یداشتم...اونم شد همون مرد وفادار و مهربون، همون

همه سال، به پام   نیا  بعدباورت نشه، هنوز    دیتم..شا توقع داش

اصرار کرد که بچه    ی لیافته و از من طلب بخشش داره...خ  یم

بش رو  ی ول  م،یدار  امروز  به  تا  خدا    ی من  با  قرارم  و  قول 

...راحت به دست ستین   نیجز ا  ی زی و چ  نهیموندم..عشق هم
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اون  اد،ینم از  تر  راحت  بدون  اومد  کن  یاگه  فکر  از    یهم که 

 ....ره یدست م

ح   از نداشتم..اصال   رت یفرط  هم  زدن  پلک  قدرت  تعجب،  و 

  ی سخت  یزندگ  نیچن  سی کردم خاله فرنگ  یتصورش را هم نم

 ز یدانستم از جانش هم عز  یکه م  ی لوفریرا گذرانده باشد و ن

که حاال    یتر است، دختر زن عشق سابقش باشد..عشق سابق

اشک    شی شده...پا به پا  یتمام  ز یکرد مرد همه چ  یعنوان م

 ...داد ی..درد گذشته داشت باز خودش را نشان مختمیر

  د؟ی ستین مونیپش-

ا  ی معنادار  نگاه انداخت..در  زمستان  ن یسمتم  با    ی شب سرد 

از فرط سرما    ییو صورت ها  دیلرز  یکه م  یبدن زده    خیکه 

ناخواسته به جانمان   یکه زمان  یدر آتش  میبود، هر دو داشت

 ....میسوخت  یافتاده بود، م

 [11/21/2021 5:59 AM] 
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خواستم و خدا به من داده    یاصال! من عشقمو م   مون؟یپش-

 ،ی که تو گذروند  یماه شیاون ش یرو گفتم که بدون نایبود..ا

 ی که اگه بخوا   ی شد   رابی از عشق س  نا یاون قدر از سمت س

...نه مثل من  یتون  یم  ،یکن  یتموم عمرت با همون مدت زندگ 

  یی هاکه هر کدومش به تن  دمینا مربوط شن   ی که فقط حرف ها

و عشقت هم   ی ...تو عاشق بود هیزن کاف   هینابود کردن    ی برا

رقم خورد و از    ی ا  گهیروزگار جور د  ی باز  نکهیعاشقت بود..ا

شد جدا  ز  د،یهم  رو  بودنتون  باهم  مدت  نم   ریاون    ی سوال 

اون مدت هر    ،یهم  ازدواج کن  ی ا  گهیاگه با کس د  یبره..حت

بوده   ی عمر  از  ی...چون بخششهیچند کوتاه تو ذهنت پاک نم

گم فراموشش کن چون درکت    یگذشته ...نم  یکه به خوش

حداقل به خاطر خودش که   یفهمم ول   یکنم و حالتو م  یم

 ت ی عاد  یکن به زندگ  یبود ، سع  تیو اولوتو براش ت  یسالمت

 ....ی برگرد
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موقع  بازهم همان  به  رو  تیبرگشتم  اش   ی اول...سرم  شانه 

 ....کردم  یم ینشست...احساس سبک

ا- مادرش  سپ  ینم  دم یتهد  نقدری اگه  اگه  دفتر   دهیکرد،  به 

شا  ومدهین نم   چ یه  دیبود،  کوتاه  ول   یوقت   یاومدم، 

باش  هم  با  همینذاشتن....نخواستن  که  نظر    ،یچی....من  به 

 ....نداد تیپسرش هم اهم 

کُشنده    ی ادیداغ؟ در هر حال ز  ایدانم سرد بود    ینم  آهَش

 ....بود

فکر کن که   یی! گذشته ها رو ول کن..به فردازمیدونم عز  یم-

سن،    نیروانشناس موفق بودن تو ا  هیرقم بخوره...  ندتی قراره آ

پشت    ی....ما همگی و تو ازش برخوردار  ستین   ی کم مسئله ا

استادت    یو برزو ، حت  لوفری....من، پدر و مادرت، نمیتو هست

 ن ی و ا  ی اری دونم که دووم م  ی....میهست  ی....تو دختر مقاوم

 ....ی دیروزا رو شکست م
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 ازدهم ی_فصل_انیپا#

 [11/22/2021 5:33 AM] 

 ۴۹۷_پارت#

موقع،  نیهم  شی ! دو سال پییآشنا خیچه تار  ن،یفرورد چهار

بدن  نیهم  ریز با دست و  و  بود  به    یرواق کنارم نشسته  که 

م کرد..هم  د،ی لرز  یوضوح  دستم  را  اش  همراهم    شهیحلقه 

ول  یخودخواه  دیدارمش...شا بود،  از    چیه  ی محض  کدام 

 ی نداشت ول  ی از یرا پس ندادم...او که به آن ن  ش یها  ی ادگاری

  یشامه ام را پر م  یعطر خاطراتم بودم.. وقت  ی محتاج بو  من

ها نشسته است و با همان    یکینزد   نیکردم هم  یم  الیکرد، خ

ها م   ی لبخند  نگاهم  آلودَش  هوس  و  کند...همان   یجذاب 

ها م  بیدلفر  ی چشمک  نثارم  ب  یرا  زبان  با  و    ،یزبان  یکند 

 ....کند که یام م یحال
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 ...سویگ یفراموشم کن  ینتونست ی دید-

شکست خورده به   نای که در برابر س  ی! باز هم آن کسنتوانستم

م زندگ   یحساب  داشت  ..او  بودم  من  م   یآمد،  را    ی اش 

گذرانده    ی هم فکرش به من و روزها  ی لحظه ا  ی حت  دیکرد..شا

با من، نم ب  یول  دیرس  یشده  ا رانده  از همه ج  ی   چارهیمنِ 

گ هنوز  منقض   ر ی شده،  روزها  یخاطرات  فاسد  و  اول    ی شده 

به کار، دق  ن یا  یگاه  یهستم..حت  دانشگاه  نا  با    ق یمغز  و  تر 

ساز  میبرا  شتریب  ات یجزئ به    ی کند..جور  یم  ی صحنه  پالن 

م در  گاه   دهیچ  می ها  ی خاکستر  انی پالن  خودم  که   ی شده 

 ن یراند، االن ا یکه آن طور او را م ی کنم، آن دختر یشک م

را   تمباشد که شب و روزش را بدون او باخته است.....دس  یمن

  نا،یاز س  ابتی..به ندمیکش  رونی کردم و حلقه را ب  فمیدرون ک

..اشک چشمم دمیرا بوس  شیانگشتم انداختم و رو  انیآن را م

بو  دیفرو چک تراوش   ی و مطهرش ساخت..هنوز  از آن  عشق 

که آن طور مقدس و پاک شروع   یعاطف  ی ابطه اکرد، ر  یم
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را دور زانو    تمبود...دس   یم  یهنوز، اثراتش باق  دمیشده بود، با

خ  میها رو  روبه  به  و  کردم  آرزو  رهی چفت   نیا  ی شدم..تنها 

زبانم   ی که  رو  یی...تنها دعاناستیس  ی برا  یخوشبخت  میروزها

سالمت  یم نذر  ب  ی او  یچرخد،  جا  همه  از  خبرم    ی مهربانِ 

فرنگ   ی است...صحبت ها رو  س،یخاله  اثر   ی به  به شدت  من 

بدانم و بفهمم آسوده است و در آرامش   نکهیگذار بوده..حاال ا

برا  یم  ی سپر ..ا  یم  تیکفا  میکند،  که من بمانم و   نیکند 

برا  یکه هنوز در سرم جوالن م  یاالتیخ خود    ی دهد، باشد 

نفس    ی لحظه   ن یش را دارم که تا آخرا  یخودم...االن آمادگ

دو    ی با او و همان شش ماه سر کنم...به نظرم تجربه    دنم،یکش

  یی تنها  ا،یدن  نی رسانده که سهمم از ا  م باور  نی ازدواج تلخ بر ا

دارم او را   دیکه ام  یکس  ی برا  ده،یسپ  ی باشد برا  نایاست...س

 ...برساند شیاهایبه رو

 [11/22/2021 5:33 AM] 

 ۴۹۸_پارت#
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  ی بار قطره    نیرا شکاند....ا  میلب ها  نیفشار ب  ،یتلخ  ی   خنده

دهد..او    ی..تلخ بود و طعم زهر مار مدیاشکم، به ته حلقم رس

اگر    یحت الاقل  بود..کاش  کرده  انتخاب  هم  را  فرزندمان  نام 

ا  "تایگ"دختر دار شد، نامش را    ی روز اسم    نینگذارد..کاش 

بقچه   در  بماند،  پ  ی هم  اشک    ی خودم...قطره    چیخاطرات 

! د یآ  یبه او م  بی پدر شدن چه عج   یول  د،یتلخ تر چش  ی گرید

را در آغوش بکشد  یمن نوزاد کوچک  ی نایتصورش را بکن، س

 ......که

افتاد..شدت و حدت اشک    میزانوها  ی طاق شد و سرم رو  طاقتم

رساند که    یباورم م  ن یشد، فقط هر بار بر ا  ی ها، کم که نم

  ن ی اش رو به افزون است..علت سوختن صورتم البد هم  یداغ

کردم، پس کجا    یمکان، بار سبک نم  نیو در ا  نجای! اگریبود د

ا  یم ها  یحت  نجایرفتم؟  حرف  شاهد  هم  رضا   مان یامام 

  نجا یهستم..ا  ی گرید  ی سویالزم نبود، نشان دهم گ  نجایبوده..ا

داشت! با وجود همه   داریرو به انهدامَم خر  ی شکسته    نیهم
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  س،یحرف ها، از همان شب صحبت کردن با خاله فرنگ   نیا  ی 

اطراف با  ام...رفتارم  شده  تر  صبور  ام،  شده  تر  بهتر    انمیآرام 

 نجایشود ا  یمگر م  یول  م،ام کن  ی قرار  ینگاه به ب  دیشده..نبا

به   و  رو  فتاد؟ ین  نایس  ادینشست  از  را  ز با   یگوش  ی عکسش 

است.. با    زیر  ی اش که پر از چهار خانه ها   یآب  راهن ی کردم..با پ

خندد..درست است   ی به من زل زده و م  ،یشگیهم  یمهربان

شده که لرز    یآنقدر طوالن  شینبودن ها  یکه زمستان رفته، ول

که خودش   ی دیهمان چادر سف  اریاخت  یب..ندی نش  یبر جانم م

  ی گری...باز قطره اشک دچاندمی بود را، دور خودم پ   دهی خر  میبرا

خورد..آ نبا  نیا  ی جا  ا یسُر  چادر،  و  به   د یعکس  مرا  خودش 

م رو  د؟یکش   یآغوش  موها  ی از  عکس  هم   ش یهمان  به  را 

 ی زنگ زد...باز خاطره ا  میبمَش در گوش ها  ی و صدا  ختم یر

 ....نشست مغزمحجم  انیدور، م

 [11/23/2021 6:00 AM] 

 ۴۹۹_پارت#
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 ..حجم مغزم نشست انیدور م ی خاطره ا باز

از اتاق    کیمشغول ناهار درست کردن بودم که مرتب و ش"-

که    یتیآمد..تازه از حمام آمده بود و با وسواس و حساس  رونیب

داشت، آن ها را مرتب شده و سشوار زده،   شی نسبت به موها

م چند  بود..هر  رانده  عصبان  یباال  ول  یم  ی دانستم   یشود، 

از    شدسبب    ش،ی موها  ی تارها  انیدست انداختن م  ی وسوسه  

بر هم  به  را  تمامش  پشت،  از  و  کنم  استفاده  ..تا زمی غفلتش 

 ...و از پله ها فرار کردم دمیدو د،یایبخواهد به خودش ب

نگسایوا  سویگ- کن  دعا  به   رمتی...فقط  کُشتمت  وگرنه 

 .....خدا

قهقهه   ی زدم..صدا  یم  غیج  جانیو هم از ه   دمیخند  یم  هم

وارد اتاق خواب شدم و در    ی ام کل خانه را پر کرده بود..فور 

دن خوردنش  حرص  کردم..آخر  قفله  سه    ت یجذاب   ایدن  ا یرا 

 ...داشت
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  می...نسویکنم گ  یتا بهت حال  رونیب  ایب  یگ  یاگه راست م-

 ..ساعته االف درست کردنش بودم

و   دنیه زد...من هم که جز خندخورد و به در ضرب  یم  حرص

صدا به  کردن  کار  یعصب   ی گوش  خشمش،  پر   ینم   ی و 

ا از  هم  نص  طنتیش  ن یکردم...قبال  م   بش یها  و  بود   یشده 

 ی که م  ی کار  تی نها  ش،یاولدورم بولدرم ها  یدانستم بعد از کل

 ....است که مشت آخر را به در بزند و بتوپد نیکند، ا

  یم  ی طور  نیباهات داشته باشم، ا  ی کار  ادیدلم نم  یدون  یم-

 ....بخشمت یبارم م نیا رون،یب اینداره ب بیع ؟یکن

قبلش، مانند   ی طور شد، مثل هزاران دفعه    نی روز هم، هم   آن

آمدم و    رونیانجام داده باشد، از اتاق ب  یکه فتح بزرگ  یکس

ها  ی جلو نفس  هنوز  که  م  ی چشمانش  و   د یکش  یمنقطع 

ج  یحرص به  به   یم  میتماشا  بیو دست  و  افتادم  راه  کرد، 

 "....افتاده باشد یرفتم؛ انگار نه انگار اتفاق  نییسمت پا
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د  کی رو  گر یبار  رو  ی از  به  دستم    شی موها  ی عکس، 

 یحساس بود...کس  اهش،یس  ی زلف ها   نیا  ی نشست..چقدر رو

آقا   ی عمد، نوک انگشتش به موها  ریغ  یکرد حت  یجرعت نم

 ....گفت یو به من م د یخند یاشکان م یبخورد..گاه

دور هم از طرف من خرابش کن،   هیزحمت    یب  سویگ  یآبج-

 ....رم یسال ها رو ازش بگ  نیبلکه انتقام ا

شب    کیبا لباس او را در    نایبار حواسش نبوده و س  کی  ییگو

  ف ی از او تعر  شهی که هم  یدر استخر انداخته بود..خاطرات  ،یباران

آمد..هر چند   یام نم   شهیکردند، به مرد مهربان و عاشق پ  یم

برخورد    نگونهیباور بودند، که فقط با من ا   نیمتفق القول بر ا

  ی از قبل داشت، ول  شتریهم ب  ا احترام برزو ر   نکهیکند..با ا  یم

شود که برزو از دستش    یعصبان  ی وقت ها جور  یشده بود گاه

 ...د یکش یم ی آمد و من را به کنار یبه ستوه م

  !؟یکن یسَر م ی چطور یابون یغول ب نیفقط بهم بگو با ا-

 [11/23/2021 6:00 AM] 
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و چشم گو....مگر   ریبه ز  و بدون انعطاف، با من سَر  ی همه جد  با

روشن شود،   شیها  تیحساس  ی به قول خودش، نقطه    نکهیا

  ،یاوشیبا من هم تعارف نداشت؛ مثل برخورد با س  گریکه د

گر ها  هیمثل  که    م،یکردن  کار،  و  درس  فشار  بار    کیمثل 

گرفت    ندر آمد و به خاطر افت فشارم،لپتاپم را از م  شیصدا

هفته به من پس    کیاعالم کرد، تا    تیو به خانه برد و با جد

بار    کیخودش!    ن یهم خاص بود، ع   شی ها  مهیدهد...جر  ینم

و نه   دیآ  یم  دنمیها گفت تا سه روز نه به د  هی قض  نیسر هم

او قهر  زند...از دستش دلخور شدم و با    یبا من حرف م  یتلفن

کش منت  به  دوم خودش  نتوانسته   یکردم..روز  گفت  و  آمد 

ب باوردیطاقت  نگاه  هم  ی...اتفاقا  هم  م  نیرنگش    ی را 

م  دهیگفت..فهم شدم،  اش  وابسته  گاه  دیخند  ی بود    ی و 

 ....کرد  یمسخره ام م
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 یبغل آروم نم  رمت یو تا نگ  ی شد   یبغل  سویگ  یدونست  یم-

  ؟ی ریگ

من بود..به اسم من شروع   ی وقت ها نوبت حرص خوردن ها  آن

به کام خودش تمام م  شدیم ا  یم  یکرد..ول  یو   ن یدانستم 

ام باشم...حاال   ی مراقب سالمت  شتر یگذارد، تا ب  ی ها را م  مهیجر

بب که  روزها  ندینبود  ند  ییچه  که  ثاندمشیگذشته  چه    ه ی ! 

زور سِرُم    باکه فقط    یی کردم..چه لحظه ها  هیکه فقط گر  ییها

...نبود! نبود و دهی کارم به دکتر کش  انیدر م   یکیزنده ماندم و  

  یدائما تکرارش کنم.......صدا  دیکلمه که با  نیمن متنفرم از ا

باز    یعنیاعالم خطر!    یعنیصدا    نیام بلند شد..ا  یزنگ گوش

 ....را نگران ساختم  یکرده ام و جماعت ریهم د

ن- تا  داداش....چشم  الزم  امی م  گه یدساعت    میسالم  نه،  ...نه 

 .....خداحافظامیخودم م  ست،ین

..خاله  میبه مشهد آمد  لوفریشود که با برزو و ن  یم   ی هفته ا  کی

خودشان و   نیبا ماش  یهم آمدند، ول  ی ریام  ی و آقا   سی فرنگ
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اصرار ها برا  ی عالرغم  اقامت    ی بابا  در خانه، در هتل  ماندن 

ن  یدارند...وقت پدر  صدرا  آقا  م   لوفریبه  با   ینگاه  خاله  کنم، 

هنوز نهفته است؛    ها کند..در دلش حرف    یمنظور نظاره ام م

ام کند، به عشقش نگاه   یخواهد حال  یم  یزبان  یانگار با زبان ب

 یم  ینداشته باشم...به نظرش احترام گذاشته ام که سع  ی بد

م نواز  کی  ی برا  یخوب  زبانیکنم  مهمان  اشان   ی عمر 

را   ییو چند جا م یباشم...چند جا را با هم به گشت و گزار رفت

 لوفر یرا مهمان ما بودند و باز ن  شامهم تنها رفته اند...امشب  

مادر بکشد...هر چند   ی را برا  می ها  یمعرفت  یمانده، تا جور ب 

آورند...بدون   ینم  میامروز واقفند، فقط به رو  خیبه تار  یهمگ

گذارم...هنوز از امام رضا    یم  رونیداخل حرم روم، پا به ب  نکهیا

نا  یکنم اگر آقا من را ببخشد، س  یکشم...حس م  یخجالت م

  ده،یهنوز وقتش نرس   نکهیگذرد...ظاهرا مثل ا  یم   میهم از خطا

چون من نا آرامم و عذاب وجدان هنوزم که هنوز است مثل  

زند...فکر کنم   یم   شی سته ام را نو روح خ  چدی پ  یمار دورم م
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با کنم..  دیمنم  حساب  کینذر  و  درست   یسالمت  ی برا  ینذر 

بند است، حت  یکس به جانش  همه   نیابا وجود    یکه جانم 

 ....فاصله

 [11/24/2021 5:59 AM] 

 ۵۰۱_پارت#

گذشته را    ی مشهد ماندم تا سال ها  التیتعط  انیتا پا  امسال

و آرام بودن بر   یالیخ  یپدر و مادر جبران کنم..نقاب ب  ی برا

  ی شانیپ  ی رو  یهر خط   ی ...برادمیچهره پوشاندم و با آن ها خند

دانستم و حاال هر چند   یچشمانشان، خودم را مقصر م  ر یو ز

س و آقا صدرا همان  ی جبران بر آمدم...خاله فرنگ  یدر پ  ر،ید

نان در کنارمان هم چ  لوفریبرزو و ن  یروز پنجم برگشتند، ول

ماندند...نیلو شب ها اصرار داشت کنار من بماند..انگار معذب 

  شان یخنده ها  ی برزو باشد و صدا  شی و پ  یدر اتاق بغل  شدیم

 یزندگ  یقیموس  ن یرا راحت ساختم که بهتر  الشیرا بشنوم...خ

ا از  بعد  و  ن یام  حال    نی ا  قت،همه  سر  و  شاد  که  است 
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بزرگ شده   ی مادر  نیچن   تیکه تحت ترب  ی...از کسنمشانیبب

غ ا  ر یبود،  نم  ن یاز  ا  کیرفت...  یانتظار  در  مدت،    ن یبار هم 

 ی نرفتند..خودش باالجبار لباس تنم م  رونیو دو نفره ب  یجفت

  ی هم که نم  یبُرد...اوقات  یکرد و با زور هم که شده من را م

مق و  م   اومتخواستم  م   ینشان  جانم  به  را  برزو   ی دادم، 

کنار   دم یگرفت، ند  ی که برزو دست من را م  نقدر ی..اانداخت.

ممنون بودن، شرمنده هم بودم...نیلو تازه    نیباشد..در ع  لوفرین

از خودش در نظر    شتر ی بود که حال و مصلحت من را ب  یعروس

  د؛ شو  یتکرار نم  گرید  ش یروزها  نیگرفت...بارها گفتم که ا  یم

نکند که از قضا، باهم بودنشان    ی فداکار  ی خواهر شوهر  ی برا

  ی و ب  د یخند  یعامدانه....م   ی دور  ن یچسبد تا ا  یبه او م  شتر یب

 ...داد یگردن تکان م الیخ

ات راحت باشم، تو   لهیمدت از دست برادر پ  هیخوام    یمن م-

  ؟ی کارا دار نیچکار به ا
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  ی ام م  ه یآمد و گر  یخونم به جوش م  یهم که حساب  یگاه

  ی چسباند و با همان بغض به دلدار  یدش مگرفت..من را به خو

 .نشست یم

آخه؟ تهران که فرصت   ی ریگ  یسخت م   ویهمه چ  نقدریچرا ا-

و هم برزو...چرا   ی هم تو ،سر کار  اد،ینم  ش یبا هم بودنتون پ 

کنه...ما هر دومون   ی مدت کوتاه واست برادر  نی هم  ی ذار  ینم

 ....سویگ  میدوستت دار

از عذاب وجدانم کم    ی گفت که تا حد  یگفت و م  یم  آنقدر

 ی و دعوا  ی شد...در راه برگشت به تهران هم با مسخره باز  یم

که البته موفق هم    اورندیکردند سر حالم ب  یم  یسع  ،ی زرگر

من    ی لبشان، روح پژمرده    ی و لبخند رو  یخوش  دنیبودند....د

 ...دیبخش یرا هم  لطافت م 

دفتر پر   ایشروع کردم..تمام وقتم را    نیرا با کار سنگ  امسال

 ی تا انقالب م   ادهیدانشگاه و کتابخانه ...هنوز هم پ   ایکرد،    یم

رو با  به خاطرات مشترکم  و  ن  ایروم  م   نا یو س  لوفر یو    ی فکر 
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هم هستم و از استاد    مقالهکیروزها در حال نوشتن    نیکنم..ا

م   یلیخ مرمیگ  یکمک  برخورد  قبل  از  تر  راحت  من    ی...با 

فکر کنم   یول  ستمیگذشته ن  یداند به خوب  یکند..هر چند م 

 ...پسندد یتالشم را م

 [11/24/2021 5:59 AM] 

 ۵۰۲_پارت#

دماغم شد و    ی که باز مو  گریاز چند مورد د   ر ی به غ  یاوشیس

  ن ی و سر سنگ   دهیپا پس کش  د،ی را د  زمیبرخورد تند و ت   یحساب

 یی هم، واحد روبه رو  دی کند..از چند ماه قبل از ع  یبرخورد م

کل در  آمده..مرد  کی  کی نیامان،  پزشک  که   ی دندان  جوان 

سال  دیشا م  یدو  کارش  شروع  کو  یاز  اسم  به   روشگذرد 

شود، مثل اجل   ی...هر وقت رفت و آمدم را متوجه مییپارسا

اش را   ی شود..انگار کار و زندگ  یچشمم ظاهر م  ی معلق جلو

  د ی کِشد...احمقانه است که با  یمن را م  کیده و کشکر  لیتعط

حرکت کنم که با او روبه رو نشوم..از نگاه و    ن یپاورچ  ی جور
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 ی خورد...جور  یاش حالم به هم م  مانهیصم   اریطرز برخورد بس

اش   یسبز وحش  ی شود، انگار با آن چشم ها یم  ره یبه آدم خ 

  ی شب ها هم اصرار برا  یخواهد درسته قورتت دهد...گاه  یم

چه بر سر روان   جا،ی درخواست ب  نیداند با ا  یرساندنم دارد..نم

م ام  باز  یب  ادیآورد..  یخسته  از   نایس  ی ها   ی مالحظه  قبل 

  ده ی شود..وقتش رس  یافتم و نفسم تنگ م  یامان م  ی نامزد

ماش  ی برا پ   یلیکنم..خ  هیته  نیخودم  به  که  است  س  وقت 

من را  ارزان و کوچک،  نیماش  کیام...  نداختهی ن  یاندازم نگاه

کند...امروز هم طبق   یرها م  ی ا   لهیمزاحم پ  ن ی از دست چن

  دن یمراجعم، مشغول نوش  نیهر روز، بعد از رفتن آخر  ی   هیرو

 ...داخل آمد  یزده شد و حاتم  قام بودم که در اتا ییچا

فه  دیببخش- پارسا  م،یخانم  رو    یم  ییدکتر  شما  خوان 

 ....ننیبب

جلو   دستم فر  ی را  تا  گذاشتم  نکشم...مردک   اد یدهانم 

مو  ،یناحساب پ  شیانگار  دوباره  که  اند  زده  آتش    ش یَ دایرا 
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دعوتش   داخل  گفتم  و  کردم  جور  و  جمع  را  شد....خودم 

 ....کند

 [11/25/2021 5:57 AM] 

 ۵۰۳_پارت#

 ...را جمع و جور کردم و گفتم داخل دعوتش کند  خودم

  سالم...احوال شما خانم؟-

نکردم    ییلبان پر حجمش، اعتنا  ی رو  ی مسخره    ی خنده    به

 ..و با دست بفرما زدم 

 ..... در خدمتمدییدکتر...بفرما ی ممنون آقا-

و آن را به طرفم    دیکش   رونیکتش ب  بیرا از ج  یدعوت  کارت

 ...گرفت

  یی ایتالیرستوران ا  ه یشام مفصل تو    هیتو که دعوت منو به  -

  شگاه یدعوت دوستانه به نما  نی بار با ا  نیالاقل ا  ،گفتمی رد کرد

 ...ی بد یاز دوستام، به من افتخار همراه یکیعکس 
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چاپلوسانه و متملقانه اش، نه تنها حوصله سَر بَر، که به   رفتار

خودش را تا کمر خم کرده    ی شدت حال به هم زن بود..جور

کنارمان بود، هزار مدل    نجا یا  ی آمد که هر کس  ی بود و ادا م

محل کارم محسوب    نجایخوب ا  یکرد، ول  یم  حیفکر نا صح

 ی .کلمه  فتم..ینفر در ب   کیتوانستم هر روز با    ی شد و نم  یم

 ....استاد در گوشم زنگ زد ییجادو

 ....ی ....سازگاری سازگار-

به نگاه و لحنم بدهم..هر چند بر    ی شتریب  تیکردم جد   یسع

  ی پر رو و ب  ی امر واقف شده بودم که از آن دست مردها   نیا

 ..است میحر

...متاسفانه رمیدرگ  یلیروزا خ  نی من ا  یدکتر! ول  ی ممنون آقا-

 .....از دعوتتون سپاسگزارم ستیبرام مقدور ن
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رو  یب را  خودش  رو  ی اعتنا  روبه  کرد..طرز    ییمبل  رها  ام 

باز، باعث شد   ی صد و هشتاد درجه    ی نشستنش، با آن پاها

 ...ندازمی ب ن ییسرم را پا

بزن..ا- منو کوروش صدا  بار گفتم  برا  نیهزار  تعارف   ی همه 

ا  ه؟یچ   ی دوست ها   می تون  یم  م،یا  هیهمسا  نکه یما عالوه بر 

 ...میهم باهم باش یخوب

عصبان  نیا  از اش،  لهجه  صراحت  و  ول  ی وقاحت  باز    یشدم 

 ن ینمودم در تن صدا و رفتارم ا  یکردم و سع  شه یپ  ی خوددار

 ...خشم نهان بماند

روابط خارج   نیبه چن   ی قبال هم گفتم خدمتتون، من عالقه ا-

ندارم، به نظرم اشتباه در مورد من برداشت   یاز قاعده و اصول 

 ...کارم برسم  ی   ه یخوام به بق  ی م  د،ی..االنم اگه اجازه بددیکرد
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 ی گذاشت..کم  ز ی م  ی شتاب بلند شد و هر دو دستش را رو  با

حاال    یکرد ول  یم  ی شتریمراعات ب  لیعقب رفتم.اوا  دهیترس

 .....را رد کرده بود  زیحد و مرز همه چ

طرز    نیچن  دیفرد درس خونده نبا   هی..دهیواقعا از تو بع  سویگ-

 ه یاصال بر پا  یداشته باشه..زندگ  ی فکر پسمانده و عقب افتاده ا

تو، بهتره    یبه سفت  یبودم زن  دهیچرخه..ند  یروابط م  نیهم  ی 

 ....یدر موردش فکر کن  شتریب

 [11/25/2021 5:57 AM] 

 ۵۰۴_پارت#

در،   دنیتکان داد و با کوب میانگشت اشاره اش را برا  تینها در

ب اتاق  عصبان  رون ی از  ب  یرفت..نفس  صدا  پر  را   رون یام 

توانستم همان لحظه که نامم از دهانش خارج  ی دادم..کاش م

تا د به آن بکوبم  با مُشت  هوس گفتنش را نداشته    گریشد، 

 ....باشد...مردک مزخرف
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  ی لحظه دفتر ماندم تا اول او گورش را گم کند..صدا  نیآخر  تا

من هم    قهیبعد از چند دق  دم،یبرخورد در مطبش را که شن

شام نخورده به تخت    یبود..حت  ر یزدم...تا خانه فکرم درگ   رونیب

شدم، خوابم   یدست و آن دست م  نیخواب رفتم..اما هر چه ا

آزارم م  ینم آمده   یسداد..انگار ک  یبرد...درد قلبم به شدت 

ا  نهیس  ی قفسه    ی بود و رو المپ    نکهیام نشسته بود...بدون 

آشپزخانه  به  را  کورمال خودم  کورمال  کنم،  روشن  را  سالن 

 رون یب  نتیشده را از کاب  ی داریقرص تازه خر  ی رساندم و بسته  

و بدون آب خوردم..دوباره به تخت برگشتم و شروع    دمیکش

قفسه   دادن  ماساژ  به  بگ  نهیس  ی کردم   آرام  تا   ی..مردیام 

الدنگ به اتاقم   ییپارسا  نی! هر وقت استیدانستم دردش چ

کر  دیآ  یم زبان  بر  را  نامم  ت  د،یگو  یم  هَشیو    ی م   ریقلبم 

ن  از م  تیو با عصبان  ندیب  یم  نایکنم س  یکشد..دائما فکر م

  یی خواهد واکنش نشان دهم ؛ مثل همان پشت دست ها  یم

 ی که به دهان ساسان و اشکان به وقت به کار بردن نامم برا



1784 

 

از عصبان اول نشست...سهم من  روزَش فقط کالم   تیبار  آن 

چشم به چشمم دوخت و آرام   تیتحکم وارش بود که با جد

 ..لب زد یعصب یو شمرده ول

 ...یکن یبه بعد، فقط داداش صداشون م ن یشما هم از ا-

..ساسان امدیگفت که نطقَم کور شد و صدا از من در ن  ی جور

 ...اعتراض کرد

مگه اون    ؟یکن  یم  یچرا سر اون خال  ،یهست  یاز ما عصبان-

  زده؟  یحرف چارهیب

صورتم بردارد، جوابش را   ی نگاهش را از رو  خی م   نکهیا  بدون

 ..داد

 ...رسم یبه حساب جفتتون م شتریتو فعال خفه شو..بعدا ب-

همه را سر جا نشاند...من که آن ها را با    ماتومشیاولت  نیهم

م  یلیفام  ایآقا   امان    یصدا  در  تلخش  نگاه  از  هم،  زدم 

 ش یخط قرمزها  ز،یبا همان نگاه تند و ت  ییجورها  کینماندم..
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در دهان ما افتاد تا   یرا نشانم داد..از همان روز داداش و آبج

کار  ن یهم هر  بود  نم  ی االن...شده  که  توانست    یداشتم 

  ی جور  الشیفرستاد و خ  یاز آنها را م  یکیام کند،    یهمراه

د که  بود  نم  گریراحت  ابرو  به  بعدها    یخم  چند  آورد...هر 

 اذعان کرد  ریدر مس یروز به شوخ کیساسان 

 ....میدم شدو آ  میشوهرت کتک هامونو خورد  نیاز ا  گهیما د-

 [11/27/2021 6:15 AM] 

 ۵۰۵_پارت#

 نا ی بودم..چقدر از س  دهی آن روز از طرز حرف زدنش خند  چقدر

نبود..در    دیاز او بع  زی چ  چیبُردند...در مورد من ه  یحساب م

و    میاشکان بگو  ا یرا به ساسان    یی ذهنم گذشت مورد پارسا

ول  یم  یرتیغ  ی ادی ز  دیبخواهم..برزو شا  ییراهنما باز   یشد، 

با و  است  من  مشکل  مشکلم،  که  زدم  تشر  خودم  به   دیهم 

تنها به  دفتر    ییخودم  به  آمدشان  و  رفت  کنم...حاال  حلش 

...ساسان  دندیپرس  یم  ی شتریشده بود و از من حالِ ب   شتر یب
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 یکیهمچنان مشغول کافه و باشگاه بود و اشکان هم به همراه  

کالس هم  شراکت  ی ها  یاز  را    یسابق،  بود..آمارش  زده  دفتر 

رونق گرفته بود   رشدفت   یداشتم، از سال گذشته تا االن حساب

 ...و در کارش موفق بود

سپردم، هر وقت    یمدت به حاتم  نیهفته گذشت و در ا  کی

مشاوره دارم و   دیورود خواست، بگو  ی آمد و اجازه    ییپارسا

 ی تر م   ریآمدم و د  ی...خودم هم زودتر منمشیتوانم بب  ینم

  ن یبا او رو در رو نشوم...نهم  ی ا   هیثان  ی به اندازه    یرفتم تا حت

روز   یبه بهانه    ت ماه بود..اشکان زنگ زد و گف  بهشتیروز ارد

دعوت کند و به    رونیخواهد من را شام به ب  یروانشناس، م

ظاهرا   ی..به برزو هم گفته بود، ولندیآ  یاتفاق ساسان دنبالم م

نا  یکیمنزل   اتفاق  به  همکارانش  دعوت    لوفریز 

در روم و آخر کار   رَش یاز ز  ی داشتند..نتوانستم با هر بهانه ا 

گرفت   یمرخص  ی ..حاتمدی آ  یاعالم کرد ساعت هشت دنبالم م

رفت...استاد هم، امروز از صبح    رونیاز دفتر ب   شهی و زودتر از هم
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شد که رفت و آمدش    یم  یبود و من تنها بودم..کال مدت  امدهین

 ن یکرد..آخر  یم  یبازنشستگ  ی کم شده بود و زمزمه    نجایبه ا

که مدت ها بود، آنجا   ی مشاوره ام را دادم و در کمدم روسر

دار جا  یم  ی نگه  به  تا  برداشتم  را  استفاده    ی کردم  مقنعه 

  ،ییهو  هیبس    مانده بود..از   یباق  نا،یعادت از زمان س  نیکنم..ا

  ی ادار  ر یدست مانتو و شلوار غ   ک ی کرد،    یرفتن م  رونی هوس ب

 ...داشتم تا به مشکل نخورم  یدر دفتر نگه م ی و روسر

 [11/27/2021 6:15 AM] 

 ۵۰۶_پارت#

جلو  ی روسر  گره در   نهیآ  ی را  به  تقه  چند  که  کردم  مرتب 

ول  نکهیا  ال یخورد..به خ زدم،  بفرما  است  در کمال    یاشکان 

و از ترس    دیروبه رو شدم..رنگ از رُخم پر  ییبا پارسا   ی ناباور

 ...را گرفت  میتنها ماندن با او، وحشت سر و پا

  ن یقدم ما سنگ   د؟یبُرد  یم  فی تشر  ییبه به خانم خانما جا-

  بود؟
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را به زحمت صاف کردم و تالش نمودم متوجه دست    میصدا

 ...ود ام نش یپاچگ

  د یدارم که با  ی قرار   ه یدکتر..من االن    ی آقا  دیببر  ف یلطفا تشر-

 ...بهش برسم

خنده    جلوتر و  هم   ی آمد  به  را  حالم  اش،  کننده  مشمئز 

تکان    یکه تنها اگر کم  یکینزد  ی فاصله    نی زد..خصوصا با ا

  ی شرارت م  شی ..از چشم هامیخوردم، باهم برخورد داشت   یم

 ...دیبار

 ،ی جز من، آره؟ مطمئن باش با منم باش  ی ذار  یبا همه قرار م-

 ...کنم بهت خوش بگذره  یم ی کار هی

باال رفت و در    یدستم ک  دمیاز کوره در رفتم که نفهم   چنان

 یصورتش نشست..تمام تنم به عرق نشسته بود و نفسم از حرف

آمد..وقاحت تا کجا    یو اشاره به خوردم داد، باال نم  مایکه با ا

  ی و دستش را برا نداختی بود؟ خودش را از تک و تا ن دهیکش
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دست اشکان   ری باال برد که همان لحظه مچ دستش، اس یتالف

 ..شد

  ؟یکن یچه غلط ی خوا یم-

افتاده   م یکه به جان دست و پا  ی دادم و با لرزش  رونیرا ب  نفسم

 ... دمیبود، نال

 ....لطفا رونی بنداز ب نویا-

 یدلم نم   یپایش بند نبود..حت  ی رو   تیاز شدت عصبان  ییساپار

..تمام فضا را مسموم  ستدیبا  نجایا  گرید  ی لحظه    کیخواست  

به   یتوجه  نکهیو بدون ا   دیکرده بود..به شدت دستش را کش

 ...دیاشکان داشته باشد، در صورتم غر ینگاه طوفان

 .....سرکار خانم مینیب یباز...همو م-

گورش را گم کرد و از اتاق خارج شد..حاال نوبت چشمان   ی فور

به خوب  ی به خون نشسته   بود که  پا  یاشکان   ی داشت، جا 
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لب   یم  نایس درد  با  و  کردم  صورتم  حائل  را  ذاشت..دستم 

 ...زدم

  بدم؟ حیبعدا توض شهیم-

اش خارج شد و از آشپزخانه   ین ی دهان و ب  انی بلند از م  یپوف

  ی را آرام آرام برا  انیجر  نیآب آورد..در ماش  وانیل  کی  میبرا

تعر  هم  زخم  فیساسان  ببر  نفر  دو  با  رو    یکرد..حاال  روبه 

که    یداد و دست  ی آزارم م  نهی بودم..نگاه معنادار ساسان در آ

  نا یبرخورد س  وزر  ی آمد، خاطره    یرفت و م  ی م  شی در موها

 یکی  ی کرد...شام را در درکه و رو  یزنده م  میرا برا  یاوشیبا س

ها تخت  و من   کینزد  ی از  بودند  دادند..ساکت  آب سفارش 

منتطر    دی..شادمی ترس  ی از سکوت هم م  گر یسال ها بود که د

..که ظاهرا هم  وا کنم  بود..بدون   ی طور  نیبودند، خودم لب 

پ   ریمقدمه س چند ماهش را گفتم،    نیا  ی مزاحمت ها   ازیتا 

  ی ام گرفت..واقعا مردک ب   هیمتلک آخرش را و گر  نیهم   یحت

در مورد من کرده بود؟ با مُشت ساسان   ی چه فکر  ز یهمه چ 
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اش   یسرم را بلند کردم و به نگاه زخم  دهیتخت، ترس   ی رو

 ..چشم دوختم 

رو   کهیمرت   نیتا ا  ،ینگفت  زو یاز روز اول همه چ  یتو واسه چ-

  سر جاش، هان؟ میبشون

 ..کرد  دیرا تشد  میبلندش، اشک ها ی صدا

 ...کنن یبرته ساسان آروم تر..همه دارن نگامون مچه خ-

 ...و به طرفم گرفت دیکش رونی ب یاشکان دستمال خود

 [11/28/2021 5:59 AM] 

 ۵۰۷_پارت#

 ....میکن ی...بسپار به خودمون حلش مگهینکن! بسه د هیگر-

  یبند نم  یلعنت  ی اشک ها  نی بود و ا  سیخ  س ی خ   دستمال

 ....آمد

در مورد من   ی که فکر بد  نهیگفتم، واسه ااگه االنم بهتون  -

 ...زدم ینم یوگرنه بازم حرف د،ینکن
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و به    دمیکش  ین یبرداشت که از ترس ه   زیبه سمتم خ  ساسان

 ....اشکان راهش را سد کرد دمیپشت تخت چسب

خواد    یدلت م  ی که هر کار  یصاحب  ی! مگه بیکن  یتو غلط م-

شد فقط به ما بگو..گفتم   ی ..مگه صد بار نگفتم هر طوریبکن

  نگفتم؟ ای

برخوردش،   نیبودم از ا  یآن حالم چه بود؟ عصبان  ی   ترجمه

حما  ای هم  تیاز  ساسان  خوشحال؟  اش  طور   نیبرادرانه 

  یرا بروز م  تشی و عصبان   ختیر  یم  رونیبود..خودش را کامال ب

 ی و خجل بود...با آوردن شام کس  مانیبعد پش  یدادم و ساعت

را    اتوانستم غذ  ینزد..هم چنان بغض داشتم و نم  یحرف  گرید

 ...دییپا یمن را م یچشم ریفرو دهم..ساسان ز

 ...جا شَل و پَلش کنم نی اشکان بگو بخوره تا نزدم هم-

اش خنده ام گرفت و نتوانستم خودم را کنترل    یلحن حرص  از

خورد و حاال    یهم به من نمدانستم نوک انگشتش    یکنم..م
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آورد..اشکان هم پر صدا   یبزرگتر را در م  ی برادرها  ی داشت ادا

 ...و مخاطبش قرار داد دیخند

  ؟ی ایالف م  یواسه چ ،ی عرضه ها ندار نی آخه تو که از ا-

 ...و عقب رفت دیرا تا انتها نوش دوغش

رم سراغ اصل    ی..مسویگ  ینه واسه آبج  یعرضشو که دارم ول-

 ...ی کار

ام را قورت دادم و نگاه نگرانم هر دو نفرشان را نشانه    خنده

 ...گرفت

واسه   یخوام به خاطر من اتفاق  یکنم! من نم  یخواهش م-

 ....فتهیکدومتون ب چیه

 ..را باال آورد و به انگشت اولش ضربه زد   دستش

 ..اوال...من باهات قهرم، با من حرف نزن...دوما-

 ...شده بود ره یبه من خ میق مست حاال
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 ....نباشه تیپس کار م،ی ندار شتر یکه ب سو یگ یآبج هی-

 [11/28/2021 5:59 AM] 

 ۵۰۸_پارت#

 ی بهتر صرف شد..دلواپس که بودم ول   ییشام در فضا  ی   هیبق

دارد   یهم دست از سرم بر م ییبعد از امشب، پارسا المیبه خ

ا شوخ   یشود...کم  یم  یمنتف  هیقض   نیو  و  جوک  به    ی هم 

  ده یخر هیهد می اول شد..برا ی گذشت و حالم بهتر از لحظه ها 

شدم که    ه افتاد..از خودم شرمند  یاز دهانشان نم  کیبودند..تبر

ب من  برا  یچرا  چ  ی حواس،  او   هیته   ی زیاشکان  نکردم..از 

اول  یعذرخواه در  گفتم  و  خواهم    نینمودم  جبران  فرصت 

 ...اش گل کرد یکرد..ساسان باز رگ شوخ

چ- خر  ی برا   یهر  برا  دیبا  ،ی د یاون  من   ی جفتشم 

نی بخر ا  ی ول  ستم ی..روانشناس  تو  مگه  شادت   نی کم  مدت 

 ...کردم 
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لحظه دست    نی سرخوشش کرد که تا آخر  ی ادیگفتنم ز  چَشم

شوخ باز  یاز  مسخره  نداشت..وقت  ی و  خانه   یبر  به  را  من 

ته   یند و رفتند، خوشحال بودم به خاطر داشتنشان، ولرساند

زد..کاش بود،   یم   ادیرا فر  نایها، س  یکینزد  نی هم  ییدلم جا

 .....میگرفت  یتا باهم امشب را جشن م

*********** 

ا  اگر آزارها  نیدر  نگاه ها  یکالم  ی مدت    ی شرمانه    یب  ی و 

تمام اوقات خوشم در دفتر و    رم،ی را فاکتور بگ  ییدکتر پارسا

 ی داشتم که گمان م  ی باطل  الی شده..خ  ی سپر نم یکنار مراجع

ب وق  یم  الم یخ  یکردم  برخورد م  حیشود..اتفاقا  از قبل   یتر 

کند..به هر    یاش م  ی جر  شتر یب   یو کم محل  ییاعتنا  یکند و ب

ز کارها   ادیحال  و  او  به  کردن  فکر  را   فش یسخ  ی فرصت 

ا راض  ار یروزها بس  نی ندارم...استاد  و م  یاز من  شود   یاست 

را به حداقل رسانده و دوباره مرا با    شی ها  ی ری گفت سخت گ

ام بهتر    یلیتحص  تیزند..وضع  یصدا م  "سویگ "  ای  "دخترم"
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  ی و در کتابخانه م  ا برگه ه  ی را در البه ال   کارمیشده..اوقات ب

را در روز خسته م آرام و قرار    یگذرانم..خودم  تا شب،  کنم 

است..شب تازه آغاز تمام    دهیفا  یب  یتر به روحم برگردد، ولزود

هاست و باز نقطه سر خط..به سرنوشت مختوم به   ی قرار  یب

است..امشب خانه   ادشیام خو گرفته ام و مغزم پر از    یکیتار

  ع ی..از راه دفتر سر  میدعوت بود  سیفرنگ   هبرزو به اتفاق خال  ی 

  ی شده    ده یچ  زی ا مب  یآژانس گرفتم و خودم را رساندم...وقت

همگ از  شدم،  رو  روبه  تاخ  ی شام  خاطر  خواه  رمی به    ی عذر 

 ...کردم 

داداشت زود به زود   نیجون..الاقل به ا  سویگ  یچ یحاال من ه -

 ...رو اعصاب من راه نره نقدریسر بزن تا ا

 الیخ  یکه ب  ییاش خنده ام گرفت..رو به برزو  یحالت عصب  از

 ...دمیخورد، کردم و پرس  یساالد م

  یدون  یاز دستت شکاره؟ م  نقدری که خانمت ا  ی چکار کرد-

 ...که اگه به بابا بگم، پوستت کنده است
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فرنگ  ینگاه خاله  و  من  به  را    سیگذرا  باز سرش  و  انداخت 

 ..انداخت نییپا

 ...نیحساس شده..فقط هم ی ادیها ز ی...تازگیچیواال ه -

خواستم   یمن را که م  ی پا  نی سر حال نبود و ا  شهیهم  مثل

 د یکرد..با  یرا عنوان کنم، شل م  ییپارسا  ی ها  تیموضوع اذ

 ...کردم یموکولش م  ی به وقت بهتر

 [11/29/2021 5:59 AM] 

 ۵۰۹_پارت#

  ده یسنگ تمام گذاشته بود و چند مدل غذا تدارک د  لوفرین

  ی...بدی لرز  نشی چشم من با همان نگاه اول به ته چ  یبود، ول

لبر  شه یهم  ی چشمه    اریاخت بهانه    زی جوشانَش   ی شد..به 

آوردن سس به آشپزخانه رفتم و با آب سرد از چشمانم انتقام  

 افه و مجدد به جمعشان اض  دمی کش  ق یگرفتم..چند نفس عم

کردم تا چند روز به    یدرست م  نیته چ  شیبرا  یشدم..وقت
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خورد..آنقدر با ولع، که   یقول خودش، هر سه وعده آن را م

که از   ییوقت ها  یرفت..حت  یدلم از شکل خوردنش ضعف م 

م هم  ناراحت  کاف  یدستم  چ  یشد،  ته  فسنجان   ای  نی بود 

رفت..چه   یشد و به هوا م  یاش دود م  ی درست کنم؛ دلخور

م آلودش! احساس اخ  شهیداشت، بر خالف ظاهر هم  یدل نازک

از   ی و با بوسه ا  د ی کش  ی کردم بعد از شام، برزو نیلو را به کنار

آورد...خ در  ا  المیدلش  از  شد  آرامشان،   یزندگ  نکهی راحت 

تغ دعواها  یخاص  ریی دستخوش  دست  آن  از    ی نشده..حتما 

پرسگریبود د  ی معمول زن و شوهر   نه حق   دن ی...به خودم 

گرفته بود...در    شی را پ  هیرو  نیدادم و نه دخالت...خاله هم هم

 دم،یاز او در مورد امشب پرس   یبرگشت به خانه هم، وقت   ریمس

 ..لب زد  دیبا تاک

خودشون حلش کنن، الزم   دیباشه، اول با یاگه مشکل خاص-

 .....گن یشد به ما هم م 
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ها  نیا  با آخر  شانی وجود، خنده  م  نیتا  نشان   داد،  یلحظه 

  ی ادیبرطرف شده..برزو ز  ی آمده تا حد  ش یپ  ی ظاهرا دلخور

درگ  را  شا  ریخودش  و  بود  کرده  سو   نیهم   دیکار  مسئله 

 ...کرده بود  جادیا نشانیب یتفاهم

تر از معمول خودم    ریو د  دمیخواب  شهیاز هم   شتریب  یکم  صبح

که خواستم وارد آسانسور شوم،   ن یهم  یرا به دفتر رساندم..ول

طبقه را    ی هم سوار شد و دکمه    ییآن دکتر پارسا  کیدر  

ا ا  دی با  نکهیزد..از  قرار   ی فضا   نیدر  او  کنار  خفه  و  کوچک 

خفگ  رم،یبگ و  ترس  داشتم..چ  ی احساس  توامان   ی ها  شمرا 

 ....کرد یرا بر انداز م  میسر تا پا  زش،یه

من  - به  خواه  هیتو  جبران   ی خوا  ینم   ،ی بدهکار  ی معذرت 

  ؟یکن

 ...ام به خنده انداختَش یمتعجب و عصب نگاه
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 ی هستم و م  ی ا   نهیآدم ک  یلی ...آخه من خیل یبابت اون س-

 ،ی بد  ییقول ها  هیاالن    نیاگه هم  یترسم کار دستت بدم، ول

 ....بگذرم رتیتونم از تقص  یم

  اش، در حال باال   دهیدر  ی حرف ها و چشم ها  دنی از شن  دلم

ا بود..از  تهد  نکهی آمدن  علنا  خودم    یم  دمیداشت  به  کرد، 

 ...دمی لرز

 ....ریو بگ  متیشد؟ تصم  یچ-

 [11/29/2021 5:59 AM] 
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با  یم آسانسور  تا  کنم  تلف  وقت  انگار    یول   ستد،یخواستم 

  ی م  ستیدکمه را فشار داده بودند که هر طبقه ا  گریطبقات د

 ..شوم که با دستش مانع شد اده یکرد...چند بار خواستم پ
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رفتار زشتت    ی جوابگو   دیاصال فکرشو هم نکن خانم دکتر! با-

ساختمون   نیتو ا   ینتون  گهیکنم که د  یم  ی وگرنه کار   یباش

 ...ی کار کن

لب    ریآمد..ز  یداد و داشت اشکم در م   یهرزه اش آزارم م  نگاه

آبرو تا  گرفتم،  به کمک  را  ا  میخدا  ب  نیدستخوش    مار ی مرد 

خارج شدنم   ی باز اجازه    یول  ستاد،ینشود..باالخره آسانسور ا

 یبه قلب و روحم م  ش یاش، ن  یرا نداد و منتظر با نگاه سم

 ...دیکش

 ی دی کشم تا دکتر حم  یم  غی االن ج  نیبرم، هم  ی اگه نذار-

 ....نجایا ادیب

 ...حالت تهوعم را دو چندان کرد  زشی تمسخر آم ی  خنده

...در ضمن دکتر  ی بر  یخودتو م  ی بدون آبرو  ی بزن! ول  غیج-

ن خانم   نیا  یاصل  ت یدوست دارم ماه  یلیخ  یول   ستیامروز 

 ....همه رو کنم ی روانشناسو برا
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  م ی وجودم غالب گشته بود و زانو ها  ی بر همه    ی دیشد  ضعف

پاش فرو  حال  و   یدر  اشکان  و  شد  باز  آسانسور  در  که  بود، 

دست ساسان   ریاس   میمانتو  نیظاهر شدند..آست  میساسان جلو

من   ی کرد و خودش به جا  تی شد و مرا به سمت دفتر هدا

 اممبه مش  یخوب  ی بو  شانیقرار گرفت..از نگاه ها  ییکنار پارسا

ا  دیرس  ینم م  نیو  استرسم  دکمه    یبر   ی افزود...ساسان 

 ن ییپا  دهی با آن نگاه رنگ پر  یی را زد و کنار پارسا  نگی پارک

 ..رفت..من هم نگاه متالطمم را به اشکان دوختم

  چه خبره داداش اشکان؟  نجایا-

 ..چنگ انداخت شیموها انیو م  دیکش  ی کالفه ا پوف

 ی طور  چیانگار هنداشته باش..  ی چیبه ه   ی برو تو اتاقت و کار-

  نشده باشه..خوب؟

 ..جمع شد میانگشت ها  انیمقنعه ام م نییپا

 ....برو تو اتاقت یگ یبعد م ،یاز نگران  رمی م یدارم م-



1803 

 

 [11/30/2021 6:01 AM] 
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 ...کنترل شده اش را نشان دهد  ت یباعث شد عصبان  سماجتم

هفته    ک ی  کهیمرت   نیگم..ا  یحرف گوش کن بهت م  سویگ-

تعق  داره  هم   یم  بتیاست  خونت  آدرس  پشت  تا  کنه؛ 

هم  تا  از صبح  تعق  نیاومده..امروز  االن   م،یکرد  بش یجا  اگه 

  آخه؟  میکرد یم یآورد، ما چه غلط یسرت م ییبال

  ی نم  یقلب و نبضم درست و حساب  د،یجوش  یمعده ام م   تمام

  بود؟ دهیزد..آدرس خانه ام را فهم 

کنم..اصال از همون   یم  تیمن ازش شکا  د،یترو خدا ولش کن-

سر   یی خوام بال  ی کردم...نم  یکار و م  نیهم   دی اول کار هم با

 ...ادیشما دو تا ب 

کالفه بود و چشمانش به خون نشسته..دستانش را    حرکاتش

 ..در هوا تاب داد
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  ی چکار م  دید  ی رو م  که یمرت  ن یبود و ا  نایاگه س  نمیبگو بب-

  کرد؟ یکرد؟ بگو، زود بگو چکار م

 .....با مِن مِن جواب دادمدیباال پر ادشیام از فر شانه

 ....کُشتش  ی ..م یحتما...م-

  ش ی گوشمال  هیفقط    میدی ! حاال ماقول میدون  یخوبه که م-

هوس ها به سرش نزنه...زود برو داخل تا    ن یاز ا  گهیکه د  میبد

بعدش برگردم    دیامنم برم کمک ساسان..برو عجله دارم که ب

 ....عیخونه سر

در دسترس   شانیها  یظهر هزار بار مُردم و زنده شدم..گوش  تا

خواستم   یزد..از حاتم  یم  رونی ام ب  نه ینبود و قلبم داشت از س

امروز را کنسل کند..حالم بد بود و به خانه برگشتم   ی قرار ها

ثان هر  شماره    هی و  بار  م  ی هزار  را  ول  یجفتشان    ی گرفتم 

شب    ی.....نمغیدر تا  کنم!  چکار  ب  ازدانستم   رون یخانه 

هم با دفتر اشکان تماس گرفتم و گفتند،    ی ..چند بار امدمین
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ن اصال  قرامدهیامروز  و  آرام  و  بودم  کنده  پر  مرغ  ار  ...مثل 

ساسان   ی گرفتم و خودم را به کافه    ینینداشتم...ناچار ماش

اطالع بودند..آدرس خانه اش    ی رساندم..همکارانش هم از او ب

 ک یحدودش در ذهنم مانده بود..  اناشک  ی خانه    یرا نداشتم ول

...حدود هشت شب بود که میآمده بود  نجایبه ا  نایبا س  ی بار

در آنجا جا خورد و گفت   دنمی...از درا فشار دادم   فونشیزنگ آ

بود و از سرما دندان    خبندانی...هوا  دیای ب  نییمنتظر بمانم تا پا

م  ی رو  میها پا  ی خورد..چند   یهم  نفرشان  دو  هر    ن ییبعد 

 یچشم ساسان کبود بود و دستش باند داشت، ول  ری..زندآمد

 ...نکرده بود یاشکان ظاهرش تفاوت

ب  ی شد  یچ- نگفتم  ..نگفتم دیبش  الشیخ  یداداش ساسان؟ 

  سرت آورده اون نامرد؟ ییولش کن..چه بال

...صورتشان میداد آنجا حرف بزن   شنهادیدم در بود..پ  نشیماش

شد...اشکان    یام م   هیسبب گر  ن یداد و ا  ینشان م  ختهی به هم ر

 چ یه  یاز ساسان خواست من را به خانه برساند و خودش ب
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عجله    یحرف با  رفت..دل و  تعج  نیا  لیباال  رنگ    لیهمه  و 

سرش   ی باال  ی ..مدام چرا به پنجره  دمیاش را نفهم  یدگیپر

  کرد؟ ینگاه م

 ....نیجلو بش ایپاشو ب-

به جان خر  اده یپ را  باز، سوز سرد  و  اندامم دمیشدم  ..لرزش 

ا و با زحمت    یدست   ک ی  دمید  ی م  نکهیدست خودم نبود..از 

 ...کرد  یکند، ناراحتم م یم یرانندگ

م   ؟ینکن   هیگر  نقدری ا  گهید  شهیم- داره  قرآن  به    ی سَرم 

 ....ترکه

ام،    یشگیهم  ی را باز کردم و از همان مُسکن ها  فمیک  پیز

 ....هم به او دادم یکی

 [11/30/2021 6:01 AM] 
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 ....از درد   شهی...چشمام داره پاره مسویگ   یدستت درست آبج-
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 ی حرف  دیآمد که با  ادش یمکث کرد..انگار    یو کم  د یرا بلع  قرص

 ..بزند

جول   ی موضوع حل شده است..به زود  نیاصال نگران نباش! ا-

دست   نی..ارهیکنه و از اون ساختمون م   یو پالسش و جمع م

حرف ها    نیزد، وگرنه مال ا  نگیو صورتم هم، ناغافل تو پارک

که...نامرد عوض م   ینبود  با خودش حمل    ف ی کنه..ح  یچاقو 

 ...اسم دکتر 

 ...و با تعجب به سمتش برگشتم دمیکش ینیترس ه  از

 یم   د یاومد، من چکار با  یسرت م  یی اگه بال  ی فکرشو نکرد-

  ش ی باز  ن یگفتم فرد  ی دادم؟ م  یم  یکردم؟ جواب مادرت و چ

  گل کرده؟  بهی غر هیواسه 

ناحقم   ی به چشمانم چشم دوخت..خودم هم از گفته    دلخور

برادر  مانیپش جوره  تکم  ی شدم..همه  حقم  در  کرده    لیرا 

 ....بودند، آنوقت من
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..درسته من و اشکان  دمیو ناموسش م  قیمن جونمَم واسه رف-

خون نم  تیبرادر  ما  ی..ولمی شیحساب  خواهر  فقط  و   ییتو 

 ....کنم ینم  یغلط نیچن  ی ا بهیغر چیبس..منم واسه ه

را    ی واکنش  ن یترس بد موقع که چن  نیبه من! لعنت به ا  لعنت

 ...در بر  داشت

  داداش ساسان؟-

 ..دست باند دارش را مقابلم گرفت کف

ا  یچیه- که  بودم  داداشت  نم  چاریر  ی طور  نینگو!    ی بارم 

 ....ی کرد

ا  شی رو  از شدم..منظورم  ول  نیشرمنده  برداشت   ینبود،  بد 

 نا یس  کینزد  ی خواست تنها رفقا  یکرده بود..من فقط دلم نم

در ترمز زد و اصال نگاهم نکرد تا   ی ..جلوفتدیب شانیبرا یاتفاق

 ...خواست یرفتن را نم  ی جور نیدلم ا  یشوم..ول ادهیپ

  بخشن؟ یخوام! برادرا مگه خواهرشون و نم  یمعذرت م-
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 ..بغل دستش برگشت ی به سمت پنجره  کامل

نذار  دیبا  ینوچ..گاه- خواهرا  د  ی محل  بشن  ادب  هر   گهیتا 

 ....رو نزنن یحرف

.. بازهم نگاهم دادینشان م یاش را هم با شوخ یناراحت یحت

کرد، زنگ بزند    ینکرد..ازش عذر خواستم و گفتم هر وقت آشت

...لبش را به دندان گرفت تا خنده اش بلند نشود و نمشیتا بب

د ح   یکوتاه   ی...خداحافظدمیمن  داخل  و    اط یکردم 

راحت شد، صدا  الشیشدم..خ رفتنم  از  ماش  ی که   نش،ی گاز 

هم،    نای! سیی...چه عادت آشنا ختی سکوت کوچه را به هم ر

 .....بود گونهن یهم

 [12/1/2021 6:34 AM] 
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از نبودَش   یم  ییاز رفتن پارسا  ماهکی گذرد و من توانستم 

راحت کابوس    ینفس  بود  شده  گذشته،  ماه  چند  بکشم...در 
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وقت    چیاش همه را شوکه کرده بود..ه  ییهو  هی ! رفتن  میروزها

نفهم بال  دم یهم  پرس  ییچه  با  بار  هر  و  آوردند    دنم یسرش 

...درست دمی، نشن  "میمردونه زد  ی حرف ها  "نکهیجز ا  یجواب

کرده..از    یاسان زنگ زد و گفت آشتهمان شب هم، س  ی فردا

مانند در به  ب  ا یبس که دلش  و  بود..گفت طاقت   ا یر  یصاف 

حواسشان   شهیهم  نکهیناراحت بمانم..از ا  نیاز ا  شتریب  اوردهین

هفته    کیکردم...  یقلب بند زده بود، احساس غرور م  نیبه ا

بخ هم  کش  ی   هیبعدش  را  فهم  دیدستش  با    ییپارسا  دمیو 

بود   یاش به او حمله ور شده...التِ گردن کش  یبیج  ی چاقو

دست ساسان    ی جناب دکتر و خبر نداشتم...رد زخم به رو  نیا

سرگردان   شهیاز هم  شتریماند و من را ب  ادگاریبه    شهیهم  ی برا

با چطور  که  ادا  دیکرد  برابرشان  اشکان   نید  ی در  کنم؟! 

برزو    یخودمان سه نفر بماند و حت  نیموضوع ب  نیخواست ا

  ل ی تمام شده بود، خودم هم ما  ینفهمد..حاال که همه چ  ی زیچ

نیلو را کرد...بعد   ی اش نبودم....امروز عصر دلم هوا  ی به نگران
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مرا گرم فشرد و   شهیسراغش رفتم..مثل هم  کراستیدانشگاه  

 ی هفته ا  کیدانستم او هم    یکرد..م  ی احساس شاد  دنم یاز د

را بهانه ساختم و از   نیرود..هم  یشود که به دفترش نم  یم

در    وهیبود و م  ی شدم..مشغول درست کردن چا   ایاحوالش جو

 ....د یچ یظرف م

سرگ  هی- و  نبود..تهوع  خوب  حالم  گفتم   جه یکم  داشتم، 

 ....استراحت کنم

  ه یزد..به او  یم  دهیشدند..انگار رنگش هم پر زی ت  میها  شاخک

 ....که گرفت بی زدم و چه عج یدست

  شم؟  ینکنه دارم عمه م نم،یبب ایب-

دهانم گذاشتم   ی دست جلو  رتیخجالت رو برگرداند..از ح   با

ج تر  رینکشم..غ  غیتا  م  ی خبر  نی منتظره  شن  یکه   دیشد، 

بود..بلند شدم و با شتاب خودم را به او رساندم..از ذوق،    نیهم
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  ی ریجلوگ  یاشک در چشمانم حلقه زده بود و از گفتن هر حرف

 ...ختیر یاشک م کرد..حاال خودش هم یم

 ...ترسم بهش بگم ی..م یعنی...سویدونه گ یبرزو نم-

رفت و    یکاناپه نشاندم...بغض م  ی را گرفتم و او را رو  دستش

 ...در حال پس افتادن بودم  یآمد..از خوشحال یم

 [12/1/2021 6:34 AM] 
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 ی ذوق م  یلیحتما خ  ؟یترس  یم  ی واسه چ  ؟ی شد  وونهید-

 ...کنه

نم  ش یها  اشک کرد..باورم  پاک  دست  پشت  با  که    یرا  شد 

در مرز مادر شدن باشد، آن هم مادر فرزند برادر من    لوفرین

 ....را

  ی لیخ  هیمدت  هیخواد..بعدم    یگفته بود حاال حاالها بچه نم -

ن  هی عصب حال  سر  برخورد  ی..نمستیو  چه   ی م  ی دونم 
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ام! همش فکر    یچه حال   دمیفهم  یاز  وقت  یدون  یکنه..اصال نم

 ...دهینشون م ی کنم واکنش تند یم

اش کردم،    یو با چشم و ابرو حال  دمیکش  رونی ام را ب  یگوش

نداشته باشد..با برزو تماس گرفتم و ازش    زها ی چ  نیبه ا  ی کار

ب زودتر  شب  پ  ی..کمدیای خواستم  برا  چم یسوال  و   ش یکرد 

  جواب   یوقت روز خانه اشان رفتم...با زرنگ  نیبود که ا   ب یعج

زود    شرکتکردم که از    دیسر باال دادم و به شدت تاک  ی ها

  ی زنگ زدم و از او هم برا  سی بزند...بعد به خاله فرنگ  رونیب

شد، شوق و شورم را    یکه نم  یشام دعوت کردم..پشت تلفن

که قرار است    دندید  ی آمدند و م  یخودشان م  د ینشان دهم، با

تصورش هم    یبرزو! حت   ی به ما اضافه شود..بچه    ی گرینفر د

 ی م  قتیبه حق  گر ید  ماهتا چند    نکهیبود، چه برسد به ا  نیریش

را نشاندم و خودم دست به کار شدم..غذا پختم    لوفری...نوستیپ

  ی خانه..از بادکنک گرفته تا کاغذ ها  نیو شروع کردم به تزئ

ش شکم  ی و رو  دم یدو  یطاقت به سمتش م  ی ب  ی..گاهیرنگ
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م صدقه  دمیبوس  یرا  بس  ی ..قربان  شکمش،  درون    ی فنچ 

 ..گفت یمو   دیخند یم لوفریبود..ن ن یدلنش

 ...سویگ ی بچمو کُشت ی اول کار  نیچه خبره بابا؟ هم-

تالف   در در   ی بعد  ی بوسه    ،یجهت  و  نشاندم  محکمتر  را 

 ..جوابش گفتم

م  ی بچه  - دلم  سع  یداداشمه،  هم  مامان    یخواد..شما  کن 

 ...ینباش ی حسود

  ن یکرد..چند سال بود که ا  شتریغره اش، خنده ام را ب  چشم

بودم؟ راست گفته اند که تولد هر نوزاد،   دهیطور از ته دل نخند

آمدنش،    ایهنوز تا به دن  نکهیدوباره است..با ا  د یام   کیشروع  

حس حضورِ کوچک    نیهم  یول  دم،ی کش  یانتظار م  دی ماه ها با

هم به    لوفریبود...ن  هاش، قلبم را روشن ساخت  مهیو نصفه و ن

م نگران  یول  دیخند  یحرکاتم  و  پس چشم    یدلشوره  در  را 
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...شانه اش را محکم گرفتم و به سمت خودم دمید  ی م  شیها

 ..دمیکش

برمت    یکنه، م  ادیذره کم و ز  هیغمت نباشه ها..برزو بخواد  -

فرصت دارم با برادر زادم،    شتری ب  ی طور  نیخودم..اتفاقا ا  شیپ

 ...خلوت دو نفره داشته باشم
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من آن قطره   یبود، ول  شی لب ها  ی که رو  یوجود لبخند نرم  با

 ...دم ید یرا م شی پلک ها انیسرگردان م ی ها

کنه..هر   یمامانش با تو خلوت نم  ی برادر زادت، بدون اجازه  -

 ..ی خونه ا یلیتو خ نکهیچند، نه ا

 ..گوشش پچ زدم ریکردم و ز  بغلش

 ...نرم دفتر  دمیمن قول م د،ی ایشما دو تا ب-
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اش    ی نیب  دنیباال کش   ی را پشت گردنم گره کرد..صدا  دستش 

گرفتم   یخودم را م  ی ..حاال که من داشتم جلودمیشن  یرا م

 ..که نبارَم، او امروز ول کن نبود

بد اخالق و بد    ی تو  شی پ  امیکنم، ب  یبچمو ول نم  ی من بابا-

  !برج زهر مار؟  ،یبش نیریش ی خوا یم یعنق..پس ک

خند  انقدر جدا   دمیبلند  من  از  و  گرفت  درد  گوشش  که 

ا م  یعصب  ی شد..خنده  تنها خودم  ثاندمیفهم  یکه    ه ی ..چند 

رنج    تم یوضع  نی دانستم چطور از ا  ی..ممیفقط به هم نگاه کرد

به داد آن   دیحاال تنها مسئله ام خودش نبود، با  یکشد، ول  یم

جا   ز گونه اش زدم و ا  ی رو  ی..ماچ محکمدیرس  یهم م  نیجن

را با    میبلند شدم..در آشپزخانه پشت به او کردم و لرزش صدا

 ...پوشاندم میباال بردن تن صدا

اصال! من از اون دست عمه هام، که واسه بچه   یکن  یخوب م-

آموز م  ی داره..جا  ی بد  باشم  رابطه   یتو  قطع  باهاش  گم، 

 ....کن
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زمزمه   هیگر  گرید  د،ی نخند  گرید با درد  را  نامم  تنها  و  نکرد 

 ..کرد

 ...سو؟یگ-

کردن..االن  هیگر  ی بود برا ادیبه خانه برگشتم، فرصت ز  یوقت

 ...دیشن  یرا م میها یشوخ دیفقط با

االن واست آماده    نی تا هم  ی هوس دار  یبگو چ  سو؟یجان گ-

برادر  خاطر  واسه  هستا،  تو  محض  نکن  فکر  کنم..البته 

 .....زادمه

مختلف پوست گرفتم   ی ها  وهیسر به سرش گذاشتم و م  آنقدر

کردم،    یو به خوردَش دادم که ذهنش منحرف شد..قلبا دعا م

را دلشکسته    لوفریرَد و نامشب نبَ  کی  ن یرا هم  مانیبرزو آبرو

 نیکه با ا  ییکم نداشتم! زن ها  یشکل  نیا  ی نکند..مراجعه  

 یعوض ب   دربخش به استقبال همسر رفته بودند و    ی خبر شاد

توه  یمحل رو   یبودند..حت  دهیشن  نی و  اثر    نشانیجن  ی اگر 
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افسردگ  یخاص باعث  تماما  بود،  زا  ینذاشته  از    ی م  مانیبعد 

دادن به آن    ریش   دی ق  گریشود، د  یکه سبب م  ی شد؛ حال بد

که به محض آمدن،   سی ......خاله فرنگینوا را هم بزن  یکودک ب

چ خوشحال  رشیدستگ  زی همه  از  و  نم  پا  ی رو   یشد   ی بند 

به   ی رفت..وا  یو قربان صدقه اش م  دیبوس  یرا م  لوفریشد..ن

بچه    ی داشتند برا  ی..چه ذوقدندی فهم  یکه مامان و بابا م  یوقت

تکم  ی  داشت  اش  خانواده  ها  یم  لیبرزو!  نفر  سه    ی شد، 

ما دو    نیکردم از ب  یخدا را شکر م  دیمن! با  ی دوست داشتن

هشت بود   ی شد! حدودا  یم  ری نفر، الاقل او داشت عاقبت به خ

چهره   آمد..از  برزو  ول  ی که  بود،  زده  بُهت   شتریب  یخندانم 

 ....افزود یم رتش ی بر ح زانیآو  ی بادکنک ها

اونج- م  ییاتا  من  ه   یکه  تولد  کدوممون   چیدونم، 

  ..سالگرد ازدواجمون هم که گذشته..پس چه خبره؟ستین

 ...دمیدارَش را بوس شی ر ی را فشردم و گونه   دستش
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..فقط تموم هوشت و به یخودت حدس بزن  دیگفت، با   شهینم-

 ...کار ببند

نگران  چشمان شدت  از  که  دوخت  نیلو  به  را   ،یمبهوتَش 

  نشان یما ب  ی اش گرفت..قدم ها  ه ینتوانست خوددار بماند و گر

بلند پر کرد و خودش را به او رساند و دستش    ی را با گام ها

 ...را دورش حلقه کرد

  زم؟یشده عز یچ-

 ...دونم ی ..نمیعنیبرزو....من...به خدا...-

 ...نگران لب زد  س یفرنگ  خاله

 ...ستیمامان استرس برات خوب ن لوین-
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نشست و به نظرم تازه    لوفرینگاه برزو سمت سقف و ن  دوباره 

زار ب   ی دو  را  او  ذوق  با  که  افتاد  خودش   شتر یاش  سمت 

 ..دیلرز یم شیگشاد شده بودند و صدا  شیفشرد..مردمک ها

مدت شک    نی..چرا من تو اشهی باورم نم  ؟ی تو باردار  لوفرین-

منو   زم،یسرکار؟ منو ببخش عز  ی رفت  ینم  نینکردم؟ واسه هم

 ....ببخش که حواسم بهت نبود

توجه به ما، سمت اتاقشان    یو هر دو ب  دیرا بوس  شیموها  ی رو

به    لوفر یدادم..واقعا هم، االن ن  رونیرفتند..نفس آسوده ام را ب

 چ یبود و ه  یداشت، آرامش و دلگرم   اجیکه احت  ی زی تنها چ

اندازه   به  نم  ی کس  برزو،  تقد  یخود  را  آن    مش یتوانست 

 ...کند

غذاها  موقع تمام  هم،  ن  زیم  ی رو  ی شام  سمت   یم  لوفریرا 

 ی...نممیدیخند  یو ما از حرکات دستپاچه و هولَش م  دیکش

لحظه سر کار رفتنش را هم کامال   نیگذاشت تکان بخورد و از ا

مراقب   دیتذکر داد که زن حامله با  سی .خاله فرنگغد قن کرد.
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...بماند دگوشش بدهکار نبو  یغذا خوردن و تحرکش باشد، ول

 ...نوا غر زد یکه چقدر هم به من ب

کنم و   دیخر  یکه کل   ،یتلفن به من بگ  ی شد همون پا  ینم-

 ...........چقدر کار دارم خدای زیچ ،یکباب ،ی گریج ام؛یب

از آن دست استرس ها بود    یکه استرس داشت برزو، ول  چقدر

بچه   ذوق  از  شب  داشتم...آن  دوستش  تر    ی که  آرام  برزو 

...هر چند طبق روال چند شب گذشته باز هم خواب  دمیخواب

 ...دم یو با وحشت از جا پر  دمیرا د نایس

من    ن یو ا  دیآ  ی هفته است به خوابم م  ک یدو سال ، حاال    بعد

شب هم از    کی  ان،یشب گر  کی شب ناراحت،    کیرا ترسانده...

بار خواستم احوال سالمت  یمن فرار م از    یکند..چند  را  اش 

باز شرم کردم و نتوانستم.....در   یاشکان و ساسان بپرسم، ول

عشق از دست   ی هزاران زن و مرد برا ی دردناکم روز ی  نهیس

سوگوار ام،  ا  یم  ی رفته  برا  نیکنند..چقدر  از    شیروزها  پر 

 ......و دلهره بودم شیتشو
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گرم    ی هوا  یمعلوم نبود ول  شی! انتهادمیدو  یجاده م   ک ی  در

به   یدست  یگرفت..گاه  یم  ی و سوزانش، داشت نفسم را به باز

را داشتم    یام..حس کس  نهیبه س  یو گاه  دمیکش  یم  میگلو

  ی نم  دهید  ینیماش  چیزند..ه  یم  رونیکه از هر نفسش، آتش ب

ا و  م  نیشد  وحشتم  شدت    ی افزود..تنها  یبر  بودم..از  تنها 

داشت   شتریب دنیجان دو میسوخت..نه پاها یم میعطش گلو

داشت من را کنترل    ی...انگار کسستمیتوانستم با  یم  یو نه حت

زودتر خودم را به  خواستم هر چه    یکرد و من از ترس م  یم

ب  یبرسانم..ول  ییجا چه  گو   یم  شتریهر  همان    ییرفتم،  باز 

ز  ی نقطه   زمان  بودم..مدت  س  ی ادیاول  که   ی ا   هیاگذشت 

به سمتم   یزدم..آقا...آقا...ناگهان  ش یتوجهم را جلب کرد..صدا

خوشحال شدم که انگار    ی جور  دنشیبود..از د  نایبرگشت...س

  ی از من فرار م  یول  دمیپر پرواز گرفتم...به سمتش تند تر دو
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فر  ی کرد..با همه    "سایوا  نا،یترسم س  ی م  "دمیکش   ادیتوان 

و    دمشیند  گریرفت که د   و...آنقدر رفت  دیدو  یتند تر م  یول

  ی آشنا  ی شدم...صدا  نینقش زم   یحال  یمن از شدت گرما و ب

 ...در گوشم زنگ زد ی گرید

 ....جان پاشو سویگ سو؟یگ-

پر  غ یج  ی صدا  با خواب  نگاه  دمیاز  اطراف  به  زده  ..وحشت 

واقعا گلو سوخت و درد    یزخم شده بود؛ م  میانداختم..انگار 

را م  سی کرد..خاله فرنگ  یم تا دیی پا  ینگران من  بُرد  ....زمان 

 ...درد آور ی کابوس تکرار کیبفهمم تنها خواب بوده، 

ناچارا   اد،یم  ادتیداد و فر  ی صدا  دمید  رون،یرفتم ب  یداشتم م-

آب و بخور تا حالت جا   ن یا  زم،ی عز  ی دیداخل اومدم..خواب د

 ..ادیب

زدم و آثار    یتنم به عرق نشسته بود..هنوز نفس نفس م  تمام

از اندازه هنوز در وجودم   شیب  ی و گرما   یطوالن  ی ها  دنیآن دو
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و صاف تر    دمی ام کش  یشانیپ  ی به رو  یداد..دست  یجوالن م

نشستم..چند بار محکم پلک زدم تا اثرات آن کابوس تلخ از  

شود...ا  ی جلو محو  که    ی بار  نیدهم   نیچشمم    داشتم بود 

مزخرف  نیچن م  یحال  متحمل  که،   یرا  نبود  شدم..خواب 

انداخت...از    یبود که داشت من را از پا م  ی کابوس زجر آور 

فرنگ  اطم  س یخاله  که  بعد  و  کردم  کرد    نانیتشکر  حاصل 

را ترک کرد...کار نم   ی از کس  ی بهترم، من  آمد..من هر    یبر 

  چ یزدم و ه   یدست و پا م  یسر و تَه  یجنون ب  نیشب در چن 

معرفت مغرور! دو سال هر شب    یبرسد..ب  ادمی کس نبود به فر

حاال ده روز است که    امد،یو ن   د یای التماسش کردم به خوابم ب

  ی صدقه کنار م   شی مرا از خواب و خوراک انداخته...هر روز برا

اش را از خدا آرزو   یو سالمت  یخوشبخت   میگذارم و در نماز ها

کند..آخ!   یآرامش زندگ  با کنم سالمت باشد و    یکنم..دعا م   یم

  ی کس   ی برا  ییدعا  ن یبه زبان راندن چن  دیفهم  یم  یکاش کس

که قرار بود با تو   یه چه سخت است..کسجانَت بود  ی که روز
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  ی گذراند...ول  یروزگار م   ی گریخوشبخت شود و حاال کنار زن د

عمرم    ی   هیثان  ن یاگر به حق انتخاب باشد، من تنها و تا آخر

حس کنم   یخواهم..وقت  یرا از خدا م  او  یفقط و فقط خوشحال

قلبم   انیم  یکس  ییدارد، گو  ی شاد  یکه او خوب است و زندگ

 ی روزها  نیروزها، ا  نیا  یبه راه انداخته..ول  یکوبیپا  جشن و

 ...فهمم یرا نم یهمه آشفتگ  نی ا لیدل  ،یلعنت

 [12/4/2021 6:08 AM] 

 ۵۱۸_پارت#

کردم    یاز شدت فشار به دَوَران افتاده بود و احساس م  سَرم

 ی و سَر سَر   دمیرا به زور بلع   ین یریش  ی است..چا  نییقندم پا

 دیرفتن به دفتر آماده شدم..چند قرار مهم داشتم که با  ی برا

از من   ی شتریشد..کار فشار ب  یم   یدگیرس  یسر وقت به همگ

بود..با آن، روح   متیمن شکسته شده غن ی برا یگرفت ول یم

بند    ک یکردم..تا ساعت چهار،    ی م  میخراش برداشته ام را ترم

حت دادم؛  فرق  یمشاوره  نخوردم؛  هم  نم  یناهار  کرد،   یهم 
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نداشت..چهره    ییاشتها ترس  شانیپر  ی وجود  از    دهیو  اش، 

که قرار    یخورد..کجا بود آن چشمان  یچشمم تکان نم  ی جلو

قشنگتر سَر  یاهیس  ن یبود  باشد؟  رو  مسرنوشتم    ز ی م  ی را 

با چند   یکه حاتم  ردینبض زدنش، آرام بگ   یگذاشتم تا کم 

 ..زد میضربه به در صدا 

  داخل؟ انی...دو تا آقا با شما کار دارن..بگم بدیببخش-

ام را مالش دادم تا    قهیشق  یتکان دادم و کم  د ییرا به تا  سرم

از نبض زدنش کم شود..با ورود اشکان و ساسان گل از گُلم 

پرس احوال  و  ا  ی ا  مانهی صم  یشکفت  در   نی کردم..بودنشان 

نه اصال خود   نا،ی شد..از آن ها خاطرات س  یم  نمیحال بد، تسک

او ب  ی..الزم نبود، اسمدیتَراو  یخودش م که    نی هم  اورند،یاز 

مهربانم،   ی نایزدم که س  یرا گول م  کردم، خودم  ینگاهشان م

..انتظار آمدنشان را نداشتم و  ندی ب ینشسته و من را م نشانیب

از حال خوشم   ی پکر آلودشان، تا حد   ی وجود، چهره ها  نیبا ا

 ...کاست یم
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  قهوه؟ ای ی خوب..چا-

به هم انداختند و هر دو هم زمان، پوف خسته   ی معنادار  نگاه

غمگ دلواپسدندیکش  ی نیو  رو  ی رو  ی..با  روبه   شانیمبل 

م دقت  که  ابتدا  ینشستم..خوب  همان  از  ورود،    ی کردم 

به    م یمستق  یبود و حاال حت  بی عج  یاز غم  دهی صورتشان پوش

سابق را  ی ها یساسان شوخ یانداختند..حت  یمن هم نگاه نم 

سر  اشتند با  گوش   نییپا  ی و  با  م   یافتاده،  ور   یاش 

که    د یچرخ  یاتاق م  ی در فضا  یرفت..سکوت نه چندان جالب

 ان یکه خشن م  ی فوت کرد و با دست  یاشکان نفسش را عصب

 ...فرستاد، ترس را به جانم انداخت شیموها

مورد    دیبا  سو،یگ  یآبج- حرف    هیدر  باهم  مهم  موضوع 

  ؟ی ..وقت دار میبزن

  شه یآن ها هم   ی دادند؟ من برا  یسر بسته و مبهم نشان م  چرا

  ی ا  شهیش  زیم  ی اش را با ضرب رو  یوقت داشتم..ساسان گوش
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  ی نی...زبانم از زور سنگدیانداخت که از ترس، شانه ام باال پر

 ...تنها سر تکان دادم د،ی نچرخ

 ......ناستی در مورد س-
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ک  ی وزنه    کی ا  ی رو  ییلویصد  آوار شد..پرنده  شوم    ی سرم 

فکرم   هیزد..در چند ثان  یو نُفوس بد م  د یچرخ  یسرم م  ی باال

..حال داغون و اخم دیرفت و سرک کش   ایبد دن  ی به تمام جاها

ها  ی ها نکند خواب  اشان،  داشتم   قتیحق  میچهره  داشت؟! 

  س از چشمانشان دور نماند؛ نفسم حب   نیکندم و ا  یجان م

آب   وانیل  ک ی  زی م   ی شده بود..ساسان بلند شد و از رو  ام  نهیس

  ی ..دستش را پس زدم و چشم در چشم اشکان با بدبختختیر

 ..لب زدم

  ..براش افتاده؟ ی..شده؟ اتفاقشی..طورنایس-
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دستش،    وانیبود و ل  ستادهیسرم ا  ی که هنوز باال  یساسان  به

 ...اشاره زد

که    ی خوام از همون روز  ی..ماد یاون آب و بخور حالت جا ب-

 ....رفته برات بگم...از اول اولش

نشست..چشم   می پا  نییو پا  شی زانوها  ی خم شد و رو  ساسان

بودم..نه تنها  دهیند نیاندازه غمگ  نیوقت و تا ا چیرا ه  شیها

س اعصاب  کل  که  دستم  شده    ستمیعصب  قطع  بدنم 

ل ها  وانیبود..خودش  لب  به  نزد  ی را    چ ی کرد..ه  کیخشکم 

 ی نداشتم..فکر کنم تمام قوا  می در گلو  یجز زهر و تلخ  یحس

  ن ی رفته بود..ساسان دوباره بلند شد و ا  ن یهم از ب  ام   ییچشا

ول نشست..من  دستم  کنار  ها  یبار  به    ی چشم  را  مضطربم 

کرد...مگر    یپا و اون پا م  نیدوخته بودم که داشت ا  یاشکان

م آبم  ذره  ذره  داشت  چرا  پس  نبود،  روانشناس   ی خودش 

  !کرد؟
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دونست   یرفت، نم  یداشت م  ی وقت  نای! سسوی گ  یآبج  نیبب-

ب دیمارستانیتو  که  حالشو  هم  ما  بهش   ی زیچ  م یدی! 

کار از کار گذشته، چون به هر حال   میفکر کرد  دمی..شامینگفت

بود..از طرف  ده یبا سپ لحظه    هیاون دختره هم،    یعقد کرده 

بهش    ادیروزا ز  نیدونم! ا  ینمکرد تا با ما تنها باشه.   یولش نم

دونست..شک ندارم   یبهتر بود از حال تو م  دیکنم ..شا  یفکر م

نم ول  یکه  سپ   یرفت  به  بودنش  متعهد  لحظه  اون    ده یتو 

 ....میری درست رو بگ می نذاشت ما تصم 

ح  آنقدر و  زده  حت  رانی شوک  که  نم   ی بودم  هم   ی تکان 

دانستم، قرار بود آخرش به   یها را که من خودم م  نیخوردم..ا

درشت   ی رفت و آن دانه ها  یکجا برسد؟ کاش دستم باال م 

راه م  یشانیپ  ی رو  ی کی  یکیکه    ی عرق سرد را   یام  گرفت 

  ی و آرنجش رو  دی کرد...اشکان خودش را جلوتر کش  ی پاک م

 ...کرد ینگاهم نم گر ینشست..حاال د ش یازانوه
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چند بار..پدر   ی روز   یگاه یزد..حت  یم زنگ ادیسال ز کیتا -

  ی و مادرش هم باهاش مهاجرت کرده بودن و تو همون شهر 

گفت، از    یم  شیهم بود..از زندگ  نایکردن، که س  یم  یزندگ

کنه، اونم تو اتاق    یم  یسقف زندگ  هی  ر یز  دهیفقط با سپ   نکهیا

دختره هم   ودمسئله رو خ  نیجداگانه...ازش متنفر بود و ا  ی ها

حت  یدونست..م  یم و  روز  کل  ب  یگفت  اتاقش  هم   رونیاز 

اوقات  اد،ینم سپ  یخصوصا  بود..م  دهیکه  تموم   یخونه  گفت 

ماه از    ش یبعد  ش  یزنگ زدن به من و ساسانه..حت  شی سرگرم

ند هم  مادرشو  و  پدر  که  گفت  نمدهیرفتنشون،  واقع    ی..در 

بب و  ی ...اونا هم کارنتشونیخواست  نداشتن  امون   باهاش  به 

به خ و  بودن  با سپ  نکهیا  الیخدا رهاش کرده    ده ی اوضاعش 

همه   نیسرگرم کار خودشون شده بودن..درست مثل ا زونهیم

  مارستان یب  نیاز بهتر   یکیکه گذشته بود...مامانش تو    یسال

استخدام شده بود و پدرش تجارتشو اونجا ادامه    خیمون  ی ها

 .......بد کردننایداد...بد کردن با س یم
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ام بود، که سبب شد  ساسان مجدد    ده یپر  ی اد ی رنگ ز  دیشا

ها  وانیل لب  به  را  با همه    نیکند..ا  کی نزد  میآب   ی ب  ی بار 

ل   یقدرت کش   وانیام  کنار  ولدمیرا   ، بودم  عطش    ی ..تشنه 

  ز یچ   دم،ید  یدو نفر م  نیکه من از ا  یلداشتم..آن حا  دنیشن

 ..دی کش یانتظارم را نم یخوب ی ها

 [12/5/2021 6:21 AM] 
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رفت...براش   یشد که خونه نم   یسه روز سه روز هم م  ده،یسپ-

ه مورد  در  ازش  اصال  نبود!   ی ..مدیپرس  ینم  ی زی چ  چیمهم 

  ی آدم  نیبوده و من نسبت به چن  یلیازدواج تحم  هی  نیگفت ا

و   ی تی مسئول  چیه اول بهش گفتم  روز  از همون  ندارم..گفت 

ول  ی زن متعهد  دهیاونم موافقت کرده..سپ دروغ چرا    ینبود، 

رو فراموش کن و   سویگ  ،یرفت  گهیبارها بهش گفتم حاال که د

اون دختره هم سر عقل   دیاز اول..شا  گه یبار د  هیبساز...  تو یزندگ

  ی که چه لجباز   شیشناس  یگوشش بدهکار نبود..م  ی ول  اد،یب
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کار نخواد  اگه  و  کس  ی هست  محاله  بده،  انجام  بتونه   یرو 

 ...کنه  شی راض

آن روزها را   ی نا یشناختمش؟ س ی..مدی اشکم فرو چک  باالخره

  گفت؟ یکه داشت م یینایس ای

 ی ما رو ببخش   دیا..از حالت، از کارت! بدیپرس  ی فقط از تو م-

لحظه    یول به  لحظه  من    ی آمار  از  رو  م   ایتو   یساسان 

اول سال  نخواست  یگرفت..اون  بب  یکه  رو  برزو   ا ی  ،ینیما  از 

 م ی..مجبور بودمیکرد   بتیخودمون تعق  ای  میدی احوالت و پرس 

  زارش شب تا شب گ   ،یکن  یرو که م  ی و هر کار  ی ریهر جا م 

  نکه ی ا  ی وقت ها برا  شتریب  یباورت نشه، ول  دی...شانایبه س  میبد

کار    نیدختر عموم و مامور ا  م،یایدنبالت ب  میخودمون نتونست

 ی اون روز  ای...ه یدی جمش  یکه رفت  ی کرده بودم..مثل همون روز

ب ساعت  چهار  خ  یکه  تو  رفت  ابونیوقفه  گر  یراه   ه یو 

فی کرد و  عکس  با  میس  ی برا  لمی...تماما  فرستاده    ی نا 

خدا...برا به  نفرتون   ی شد..شرمندتم  دو  هر  ما، 
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 ده یسپ  ایبار که بهش گفتم اگه تو    هی..حاللمون کن!  دیزیعز

 سو یبه پا بشه، داد زد که گ   ی چه شر   ستیمعلوم ن  د،یبفهم

 ی تعهد   چیمعلوم الحال هم ه  ی   دهیبفهمه و به اون سپ  دینبا

...اونقدر داد اشتند  ی تعهد  چینداره...چون، چون زنشم بهش ه

  ه یواسه    یدون  ی نگفتم....م  ی زی سکوت کردم و چ  گهیزد که د

کنه   یمرد چقدر سخته که بفهمه زنش هر شب و کجا صبح م

کار نتونه  م  ی و  کار  یکنه؟  ول  شی گفت  خرد   یندارم 

چون  د،ی اون مدت و عذاب کش ی همه  نایشد...داغون شد...س

به   شی از تو، آت  اوردنیو کم ن  ی تنها از سر لج و لجباز   دهیسپ

انداخت..چون سپ  یزندگ نفر  دو  زندگ  دهیشما  کردن   یاهل 

گفت نشستم به   نای...سدینفهم  نویوقت ا  چینبود و مادرش ه

روز خود    ی انتظار  و  کنم..نشست  ثابت  مدرک  و  سند  با  که 

که گند   ی سال و خورده ا  ک یکرد و غصه خورد تا بعد    ی خور

تو  دهیسپ ظاهرا  شد!  اومد..باردار  خانوادگ  باال  که   یجشن 

 ی جلو  نایداده بود، س  بیبچه دار شدنشون ترت  ی مادرش برا
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شب    هی  ی و ما حت  ست یبچه از من ن  ن یهمه  گفته بود که ا

با هم نبود باد کتکش گرفته    دهی..بماند که پدر سپمیهم  به 

س  باز  مادرش  که  به   نایبود..بماند  بود  کرده  متهم  رو 

 ی دعواها و کش مکش ها و غربت باز  نیتو هم  یوقاحت..ول

دادن و حرف    ی ان ا  ی تست د  یتو چهار ماهگ  ده،یسپ  ی ها

برو برگرد طالقش داد..مادر و پدرش تازه    یثابت شد..ب  نایس

که    یوقت  گهیدر حق پسرشون کردن..د  ییچه جفا  دنیفهم

هم    دهیرفته بود! سپخرد شده بود و غرورش به حراج    نایس

با همون کس کنم  راب  یفکر  باهاش  ب  طهکه   چ یه  یداشت،  

 ....گم و گور شد ی خبر

که در گلو خفه   ی زیر  ی آرامم شده بود، هق هق ها  ی ها  اشک

م ا  یعنیکردم..   یاش  تمام  م  نیواقعا  که  را    دم،یشن  یها 

  من بود؟ ی نایس یتلخ زندگ قتیحق

 [12/6/2021 6:50 AM] 
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  گه یکه د  ی بعد از اون اتفاق، تماس هاش کوتاه شد..اون قدر-

 چی خاموش بود و ه  شیتا چند ماه ازش خبر دار نبودم..گوش

به   یباهاش نداشتم..از سر اجبار و نگران  ی ا  گهید  یراه ارتباط

شده و از خونه    ی و منزو  ری پدرش زنگ زدم..اعالم کرد گوشه گ

کنه..چند بار    ینم  زدر و هم به روشون با  ی..حت ادینم  رونیب

هم تماس گرفتم و ازش خواستم باالجبار هم که شده    گهید

پ ازش    یخودشون...نم  شی ببرنش  بزنن،  حرف  باهاش  دونم 

  یی بود..از عالمت ها  ده یفا  یب  ی ول  ره،ی بخوان با من تماس بگ

  ی گرفته و تو بحران بد   حاد  یافسردگ   دمیکه پدرش داد، فهم

م پا  و  ه  یکیزنه...تو    یدست  که   نیماز  بود  هم  ها  تماس 

کرده و تموم    دادیها داد و ب  یناراحت   نیمتوجه شدم، سر هم

شکونده...حت  ی ها  لیوسا رو  آس  یخونه  خودش  زده    بیبه 

ها سبب شده بود، که پدرش بخواد تو   هیهمسا  تیبود..شکا

د  شیبستر  مارستانیب  ن یشدم..بهتر  یم  وونهیکنه...داشتم 

بمونه،   بهیتا آدم غر  هزار  ونیم  ،یکشور خارج  هی  ی تو  قمیرف
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...از خدا خواسته اون قدر  رانیشد...رفتم آوردمش ا   یاصال نم

حت  تیاذ که  بودن،  ه  یشده  و  نگرفتن   ی مخالفت  چیجلومو 

خ چ  یم  هیگر  یلینداشتن...اوائل  و  و   ییزهایکرد  جسته 

تالش   یلیاز ماه دوم سکوت مطلق..خ  یگفت..ول  یم  خته یگر

ساس بزنه،  باهامون حرف  م  انکردم  به سرش  ذاشت؛   یسر 

بدتر   یباغ لواسون، ول  مش یبرد  یکرد، حت  یم  یباهاش شوخ

 .....شد

م  ییزهایچ  آن داشتم  ا  دم،یشن  یکه  مرز  در   ستادن یقلبم 

ها  دیبود..شا نداشتم..اشک  خبر  و  بودم  مُرده  و    ی هم  داغَم 

 ی توانست صرفا نشانه    یکرده بود، نم  خیکه    یپوست صورت

 ی نایگرفته بود؟ س  یمن افسردگ  ی نایباشد..س  دنمینفس کش

 دم کر   یهمه رنج متحمل شده بود؟ چرا گمان م  نیمن، ا  ز یعز

ب نگاهم  است؟  م   نی خوشبخت  دو  دو  ساسان  و   یاشکان 

تنفسم کم   ی اتاق برا  ی سوخت و هوا  یام م  نهیس  ی زد..قفسه  
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رو بود..دستم  دو  ی آمده  ساسان  که  نشست  سمت   دیقلبم 

 ...کرد یرا خال اتشیمحتو ی و همه  فمیک

  قرص قلبت؟ نیپس کجاست ا -

 ....شده بودم و چشمم به دهان اشکان بود که ادامه دهد  الل

از    ی برا  یگم..االن وقت خوب  یشو نم   هیبق  ،ی تا قرصتو نخور -

 ....ستیپا افتادنت ن 

  ره یاز آن دا  یکی  ی اشاره زدم..ساسان فور  زمیم  ی سر به کشو  با

آب   یو به دستم داد...ب  دیکش  رونیرا از ورق ب  یصورت  ی ها

خواستم شده فقط    یخواستم زنده بمانم..م  یفرو دادم..فقط م 

  هست؟ ادتینذرم را که  ای........خداگری بار د کی

نوع    هیده،یشد  یروح  ی ماریحاد و ب  یمن، افسردگ  صیتشخ-

بلد    ی..هر چرهی نم  رونی که از ذهنش ب  قیعم  ی وسواس فکر

 ی جواب نداد..با بدبخت  یبودم و در چنته داشتم و رو کردم، ول

خوره..انگار    ینم  یچی تا دو روز ه  یگاه  ی..حت  دمیبهش غذا م
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ا هر   ی..ولنهم  ی ....سه ماهه تو خونه  دست شُسته  ایدن  نیاز 

  یی پارسا  ی   هیکه سر قض   ی...اون شبدمشید  روزی روز بدتر از د

تونستم تنهاش    یعجله داشتم چون نم  ادته؟یدم در    ی اومد

به چ  یبذارم...نم از طرف  ی زی خواستم   ، م  یشک کنه   ی هم 

  ه؟یکه منظورم چ یدون  یتنهاش بذارم..م دمیترس

 [12/6/2021 6:50 AM] 
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  ه یگر  ی گرفتم و صدا  میدست ها  انی طاقت سرم را در م  یب

ازش دور    نقدریبود و من ا  کمیام، کل اتاق را پر کرد..او نزد

س هم  نایبودم؟  م  نیدر  نفس  من   یول  د،یکش  یشهر 

روزها دل   یسخت  ی نداشتمش؟  نبودم..پس  خواب   لیکنارش 

 ی ساسان و اشکان هم م  نیف  ن یف  ی بود؟ از صدا  نیهم  میها

خوش  بفهممتوانستم   اشان   دیندارند..شا  یحال  مردانه  غرور 

کنند..ساسان بلند شد   هیداد، مانند من پر صدا گر  یاجازه نم
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ب صدا  رونیو  فهم  ی رفت..از  کردنش  حال    دمیصحبت  در 

 ....است یمرخص کردن حاتم

حت  سو یگ  یآبج- کنم،  تمنا  کنم،  خواهش  ازت    ی اومدم 

کنم..شا م  یخودخواه   دیالتماست  گفت   یباشه  دونم..برزو 

زندگ  روال  تازه  عاد  ش یخواهرم  نگ  شه،یم  ی داره    د،یبهش 

دونم حالش فقط با دست   یم  ی...ولدیبهش نداشته باش  ی کار

م  مشهیخودت خوب  بهتر  هاشو  قِلق  میدون  ی ..تو،   ی....خدا 

  ینم  گهید  یم که نخوام مزاحمت بشم..ولکرد  ی کار  ردونه ه

طاقت مونو طاق کرده...من و    ت یوضع  نیتو ا  دنشی...دمیکِش

ا به  ندار  نیساسان  عادت  دردش  پر  رومی سکوت   ی ....دست 

بذارم   م  ییبال  ایدست  رو    دی با  ای  اره،یسر خودش  بندازمش 

 .....تخت تیمارستان

 واریبه د  هیزد...ساسان تک  یم  نی را بلند کردم...چقدر سنگ  سرم

  ی انتها نظاره ام م   یب  یبود و اشکان با غم  ستادهیکنار در، ا

دانستم   یزدم که نم  یدست و پا م  یکرد..داشتم در دو راه
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از طرف به کجا خواهد کشاند!  مرا  الفتش    ی رشته    یعاقبت 

و داشتم در آتش دو  بود  قلبم وصل  به    ی اش، روز  ی ر هنوز 

ترس واکنَشش مرا تا مرز   ،یدادم و از طرف  یهزار بار جان م 

شکل    نیبُرد...من او را از خودم رانده بودم..به بدتر  یجنون م

شک من را مقصر حال االنش    یممکن او را پس زده بودم..ب 

حرکت  یم که.......خدا  یم  یدانست..اگر  خواستم   یم  ایکرد 

 ...هنوز با خاطرات خوبَش سَر کنم

نم  سویگ  یآبج- نم  ؟ی دیجواب    ؟ یخواد کمکش کن  یدلت 

تو هم سخت  یم د  ،ی دی کش  یدونم  باالخره   ی..ولی دی عذاب 

بوده..ول برت  و  دور  باشن،  داشته  آدم که دوستت  تا    ی چهار 

 .....تنها ی کس و نداشته..تنها چیه  نایس

شده بود که بلند شد و به   یکش دار و طوالن  ی ادیز  سکوتم

ا رفت..فکر  در  ا  نکهیسمت  از    نی از  اطالع  با  چطور  بعد،  به 

 ...بزنم  ش یکنم، وادارم کرد صدا یاش، سَر م ی ماریب
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زد چ- پَسم  اگه  اشکان؟  منو   ؟یداداش  نخواست  دلش  اگه 

  اگه نخواد منو ببخشه؟ نه،یبب

پا  اشکان جا  نیی سر  به  و  از    ی انداخت  بعد  ساسان    ک یاو 

 ....لب زد نیدو ساعته غمگ  ی سکوت خود خواسته 

 .....ییدرمون دردش فقط تو نم،یب یکه من م یینایس نیا-

را    فمیبودم انگار...ک  دیی تا  نیبلند شدم..منتظر هم  یمعطل  یب

دادم و با آن ها همراه   ی را درونش جا میها لی برداشتم و وسا

ه وقت چطور با او روبه رو شوم،  هم  نیبعد از ا  نکهیشدم..فکر ا

که  ییخورد..هنوز آن شب کذا یداشت مثل خوره روحم را م

د  ی برا آخر  جلو   دمشیبار  نش  میاز  به  دهمحو  مرا    ادی..اگر 

 یفراموش  شان،یحال و احوال پر   نیکردم؟ در ا  یچه م  اورد،ین

از    اناتیجر  نیبود! اگر حافظه اش را سر ا   یعیطب  ی موقت امر

 ...داد چه؟ اگر از من متنفر باشد..اگر...اگر یدست م

 [12/7/2021 6:04 AM] 
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  ت یخودم شمردم..در نها  ی اشکان، هزار تا اگر برا  ی خانه    تا

برا به خودم قبوالندم  برا  ی درمانش م  ی هم    ی بهبود  ی روم؛ 

ا نا به سامان مردم  تغ  نیحالش...احواالت  به  را    ی م   رییشهر 

س وقت  آن  منطق  م ینایکشاندم،  نه  کنم؟  رها  نه    یرا  و  بود 

  د یبا  بخورد،اگر از من حالش به هم    یشد، حت  یعاقالنه! نم

آن شب   ی دادم..حرف ها  ینجاتش م  دیکردم، با  یکمکش م

فرنگ م  انیهنوز م  سی خاله  آدم   گری...من ددیچرخ  یگوشم 

ها  دنیکش نبودم...نها  ی عذاب وجدان  ه بود ک  نیا  تَشیتازه 

  ی جمع بود که تنها کار المیخودم خ  شیپ یزد، ول  یکتکم م

نکرده ام...با استرس قدم    غیدر  ش یرا برا  د یرس  یکه از دستم م

کوچکتر و جمع و جور تر    نایبه خانه گذاشتم..از آپارتمان س

  د،یاز من نداشتند...ساسان با ترد  ی بود..آن ها هم حال بهتر

 ...دیکش ی اشکان را به کنار
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نشون   ی منتظره ا  ری اگه رفتار غ  ؟یچ  میبازم اشتباه کناگه  -

 ....و ادیب  سویسر گ ییاگه بال ؟یبده چ

 انی را پس زدم و م  میحد حالش بد بود؟ اشک ها  نیتا ا  یعنی

 ....دم یحرفش دو

اومدم..عذاب وجدان نداشته   نجایخودم ا  لیداداش من با م-

 ی شد، هر کار   ی کنم، هر طور   ی باش..فقط ازتون خواهش م

من از هر    ی هم برا  نایس  نیهم  ی..حتدیکرد، پا به اتاق نذار

 ....امن تره  یکس

که    ییسمت راست آشپزخانه را نشانم دادند و من با پاها  اتاق

د شوق  نگران  دار یهم  هم  و  ن  ،یداشت  در  سمت  باز   مه یبه 

 د،یلرز  یکه حاال به شدت م  یرفتم..بسم اهلل گفتم و با دست 

د و  در  به  را  خودش  کردم..قلبم  باز  انتها  تا  را   ی م  واریدر 

نم  ی..حتدیکوب را  دهانم  را  یآب  به   ن یی پا  یحتتوانستم 

هم عادت  رو  ی شگیدهم...مطابق  را  راستش  ساعد    ی اش، 

  ی د یسف  راهنیبود..پ  ده یچشمانش گذاشته و طاق باز دراز کش
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ر ...دزدیکردم اشکم نر  یتنش بود..چند قدم جلو رفتم و سع

  مارت یآن تخت، ب  ی دلم تکرار کردم که آن مرد ولو شده رو

! یاش مطلع  یکه تو از جز به جز زندگ   یهست و تمام..کس

سقوط   میبرداشتم..هر آن ممکن بود، زانو  ی گر یقدم لرزان د

نبود؛    ی خبر  گری پهنَش د  ی و شانه ها  یعضالن  ی   نهیکند...از س

صورتش، دو متر    ی داد..رو  یآنقدر که الغر و رنجور نشان م

نفسم    انَش،یم  د یسف  ی تارها  دنیجا خوش کرده بود و د  شیر

م تنگ  صندل  یکرد..ب  یرا  به  تخت   ی   لبه   ،یاعتنا 

تکان صدا  ینشستم..تشک  و  شد..از   ژَشیق   ژیق  ی خورد  بلند 

  دهیاش را به خودم پاش  یشگی همان عطر هم   ن،یداخل ماش

م بب  یبودم؛  را  العملش  عکس  دلم نمی خواستم  تو  ..دل 

تکان کردم  رو  ینبود..حس  از  آرام ساعدش  و  چشم    ی خورد 

را   نمآوردم...دستا  ی طاقت م  دیمن! با  ی کنار رفت...خدا  ش یها

مرد    نیمن بود؟ ا  ی نایس  نینگه داشتم..ا  نییمشت شده، پا

جا   کیرا    یتوانستم بهت و خوشحال  ینزار؟ م  ی   دهی رنگ پر
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هر چند فقط   نم؛ی به گود نشسته اش بب  ی ها  ی مشک  انیدر م 

دفعه   کیحالت بود..  ن یبر هم  ه یچند ثان  دیکرد..شا  ینگاهم م

 ی انعطاف  چیموضع داد و صورتش خشک و سرد، بدون ه  ر ییتغ

در هم گره    شیشد، ابروها  یم  یکه عصبان  شهیشد...مثل هم

مقنعه ام را گرفت و   نییپا  ،یحرکت ناگهان  کیخوردند و در  

با خشونت به سمت خودش کش  با  دیمرا محکم و  ام  ..فاصله 

شا بود..صدا  مین  د ی صورتش،  ها  ی وجب  و    ی نفس  تند 

م انقالب   ی لکه و  بیکرد..عج  یمنقطعَش داشت در وجودم 

مرد پر از خشم و زور...اگر قرار به مُردنم هم   ن یاز ا  دم ینترس

ک بهتر  باشد..شابود، چه  به دست خودش  از    دیه   ک یکمتر 

  ی شد..پلک نزدم، حت  ره یاش خ یفقط با چشمان وحش قهیدق

را در چشمانم خواند که    مینگفته ها  دیهم نگفتم...شا  ی زیچ

رها با    شی کرد..رو  م یبه ضرب  و  برگرداند    ی ب  یو غم  دردرا 

برا و  انداختم  به پشت سرم  را بست..نگاه    ی انتها، چشمانش 

خوب بودن، تکان   ی به نشانه    یسان نگران، دست اشکان و سا
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دانستم در حال حاضر خوب بودن به    یدادم...هر چند که نم

 !شود یم ری تعب ی زیچه چ

 [12/7/2021 6:04 AM] 
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پا   نهیس و  باال  شدت  به  اشکان   ص یشد..تشخ  یم  نییاش 

ول   حیصح اراد   یبود  طور  به  آمد،  نظرم  نم   ی به   یخودش 

کردم تا خودش   یاش م  یعصبان  دیخواست حرف بزند...پس با

  یحال و احوالش را من م  نیمسبب تمام ا  دیکند..شا   یرا خال

کردم..مسبب حالش در    یاز خودم شروع م  دیدانست..پس با

 ...کرد یم ی کار  ش یبرا دیبا رمانگر،قامت د

 ...مجد  نای س ی سالم آقا-

 ییگونه اش سُر خورد و نفس ها  ی که رو  یقطره اشک   دمید

حال و روزش، به    نیقلبم را که با ا  دمیباال آمد..د  نیکه سنگ 
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 ه یخدا هم گر  یکه حت  دمیشد..د  میتقس  ی نا مساو  ی هزار تکه  

 ...االن وقت جا زدن من نبود ی اش گرفت، ول

اندازه  - عقب   ی   مهیجر  شتر،یب  یلیخ  دمیدو سال، شا  ی به 

کردم..تا دلت بخواد   هیافتاده دارم...تا دلت بخواد شب و روز گر

بوده،    لی..غذا خوردن برام تعطدم یسِرم خواب   ریشدم و ز   ضیمر

جز به اجبار انجام    ی کار  چیجا نرفتم و ه  چیمگر به ضرورت..ه

اونم کنار چهار تا    تم،نشس  یوقت تو تاکس   ریندادم..شب ها د 

کس منو  یلندهور..آخه  هم   یخونه..بعض  اره یب   نبود  ها  وقت 

 ی هم که اصال خونه نرفتم..تازه کل  ینصفه شب برگشتم..گاه

نگام کنن..تو    ابونی هم عطر مردونه زدم که باعث شد همه تو خ

  ی لیکه اتفاقا خ   ییاز اونا  دمیکش  ری رژ قرمز س  ه یبرزو،    یعروس

م د ادیبدت  پور  لت...تا  با  چند    یاوشیس  ایبخواد  زدم،  حرف 

 ....شدم  نشی بارم سوار ماش هیمن قرار گذاشت..با  ی بار

م  داشت بر  را  نبض    ی سرش  و  بود  سرخ  گرداند...چشمانش 

 د یبه هم کل  ی توانستم دندان ها   یزد..م  یاش، تند م  قهیشق
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ها را؟ مهم نبود،   ن یا  شیشده اش را حس کنم...گفته بودند برا

 ....گفتم یم ی من داشتم با غلظت فراوان تر 

که   نیکرد..ا  ی از من دوباره خواستگار   ا یپور  ی دون  یآخه م-

  شنهاد یآشنا شدم، که بهم پ  می تو زندگ  ییکسا  هیخوب بود، با  

 .....فی کث ی ها

  ده یزد، که سرم به عقب کش  یلیبلند شد و به صورتم س  ی جور

ب دستم  و  آرام  ار،یاخت  یشد  آخ  با  ام   ی رو  ی همراه  گونه 

قلبم را نه...سَرم   ینشست...ضرب دستش صورتم را سوزاند ول

که نفس    ی ا  نهی را بلند کردم و به چشمان پر از اشکش و س

که   نیهم..گریخواستم د  یرا م  نیزد، نگاه کردم..هم  ینفس م

  ی ا  قهی...درست دقریخ  اینشان دهد    یتواند واکنش  یبفهمم م

با   فربعد،  و  وسا  اد یمشت  و  تخت  اطرافش    ی ها  لیبه جان 

م عربده  م  یافتاد..چنان  بدنم  تمام  که  حت   دیلرز  ی زد    ی و 

طور   نیا  ی...ولردی منتظر بودم من را هم به باد مشت و لگد بگ

 ی م   یخال  دی..باندیاین  ونشد..به اشکان و ساسان اشاره کردم جل
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راه و  ا  یشد  نرس  نیجز  ذهنم  به  رو  دی...بادیفعال    ی دست 

جواب داده    شهی گذاشتم و چه خوب که مثل هم  یم  رتشیغ

اطرافش را    ی ها  لیربع ساعت فقط داد زد و وسا  دیبود...شا

کرد...سکوت کردم و فقط با درد و رنج نگاهش    ریخرد و خاکش 

حالش   نیو طاقت بدهد تا ا  ابکردم..از خدا خواستم به من ت

  ه ی بالش افتاد..هنوز گر  ی حال رو  ی...بعد از آن برماویرا دوام ب

ها  یم شانه  و  جرعت    شی کرد  خودم  به  داشتند...باز  لرزش 

  و محکم از کجا آمده بود؟ ی جد ی همه صدا نیدادم..ا

 ی خودت باال  ی خوا   ی باد کرده و م  رتت ی مجد، اگه رگ غ  ی آقا-

زود...واسه   یلی خ  ،یزود خوب بش  یلیخ  دیپس با  ،یسَرم باش

پا  ی ادامه   با  م   ی درمان هم، خودت    یدفترم...م  ی ای خودت 

مهمه...پس به   ی لیخ  مار یب  یباطن  ت یکه تو کار ما، رضا  یدون

  ی قو  ددوباره همون مر  ی خوا  یم  ن،یخودت رجوع کن و بب 

 ی سیپاهات مثل کوه وا  ی دوباره رو  ی خوا  یم  نی نه؟ بب  ای  یباش

  نه؟ ای
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ول  از بلند شدم،  ا  یجا  از  و   رونیب  نکهیقبل  روم، خم شدم 

شو  ی جور متوجه  خودمان  فقط  نجوا   م،یکه  گوشش  کنار 

 ...کردم 

نداشته باش..حقم   ی ناراحت  ،ی که زد   ی لیدر ضمن..به خاطر س-

 ....بود، نوش جونم 

به خاطر بلند شدن دستش    تی عصبان  نیدانستم نصف ا  یم

حاضر هست حرکت   نمیبخواستم ب  یهم م  یاز طرف   یبود..ول

طاقتم تمام   دم،ی به سالن رس  ینه؟ وقت   ایرا انجام دهد    ی بعد

ام شروع شد..اشکان و ساسان ناراحت و دلخور    هیشده بود و گر

صو  یکم  دمیبودند..شا به  اشاره  با  لب   رتمشرمنده...ساسان 

 ..زد

ا  سوی گ  یآبج- خودش   وونهید  ن یببخش  دست  خدا  رو..به 

 ...نبود

 ..اشکان گفت و
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 ...کردم دست روت بلند کنه یشرمندم..فکر نم-

از عذاب    ی...اتفاقا بخشمانیمن، نه ناراحت بودم و نه پش  یول

گناه به او زدم، کم شده    یکه ب  ی ا  ده یوجدانم بابت آن کش

 ...دادم رونی بود..به خودم مسلط شدم و نفسم را تازه ب

ببر- بر  ی خونه    دشیامشب  سرزنشش    دیخودش..نکنه 

هم    یکرد و هر کس  یکه کار خوب  دیاری..اتفاقا به روش بدیکن

آدم بله چشم    نا ی.. سدادیکارو انجام م  نیاون بود، هم  ی جا

مدت سرش و    ن یبه نظرم تو ا  ی ..ولستینبوده و ن  ییقربان گو

هم   منو از    هیو فقط اطاعت کرده...روحش زخم  نیی انداخته پا

 یگشت..ول  یبه غرور سابقش بر م  یکم  دیدل شکسته بود...با

بار اول تا   ی خوام..برا  یخودش و م  ی به بعد همکار  نجایاز ا

 هی..وگرنه بعدا  ی چی که ه  شمیبود..اگه اومد پ  ی جا کاف  نیهم

 ...کنم یم گهیفکر د

 [12/7/2021 6:04 AM] 
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نپذ  اصرار  ساسان که  برساند  را  من  به   اجی..احت  رفتمیکرد، 

 ی مالقات ناباور را مرور م  نیا  گر یبار د  کی  دی.با داشتم   ییتنها

آن    نایبا س  دارمی د  نیکردم اول   یوقت تصورش نم  چ یکردم..ه

 ن یاول   دمیبه خانه رس  یباشد...وقت  نگونهیهم بعد از دو سال، ا

 ی تمام پنج انگشتش، رو   ی جابه خودم نگاه کردم..  نهیکار در آ

لب   ریداشت..ز  ین یصورتم حک شده بود..هنوز هم دست سنگ

 ..مخاطبش قرار دادم

دستم،   ی ..هر چند به جانایدستت تنگ شده بود س  ی دلم برا-

 ...صورتم نشست ی رو

تلخ و پر از زهر    ی حرفم خنده ام گرفت..خنده    نیاز ا  خودم

ساعت  ی مار تبد  یکه  خوفناکتر  لی بعد،  ها    هیگر  نیبه 

  !کردم؟  یشد..داشتم باور م

 [12/8/2021 6:17 AM] 
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صورت متورمم، از    دیو شا  یروز بعد، به خاطر کم خواب  صبح

  ک ی را    ش ینرفتم..در همان تخت، نشسته عکس ها  رونیخانه ب

اش را از بَر کردم، هر    یمیقد  ی ها  امیدور از نظر گذراندم و پ

 ا یساسان    قیاز طر  دیچند که حفظ حفظ شده بودم..گفتم شا

پ ول  ی خبر  ای  یامیاشکان،  باشم،  به    ینشان  چیه  یداشته 

نا    یدادم و به نقطه    هیچشمم نخورد..سرم را به تاج تخت تک

کردم در   یزل زدم..قرار بود چه شود؟ هنوز هم فکر م  یمعلوم

 یکس  یعنیام..  دهیرا د  نایشد س  ی! باورم نمدنمی حال کابوس د

آن تخت افتاده بود،   ی و رنجور رو  ضی آن طور مر  شب یکه د

  ی با من حرف نزد ول  همکالم    کی  یکه حت  یبود؟ کس   یواقع

 میادو سال را خط به خط بر  ی تمام آن ناگفته ها   شی چشم ها

دن  یخواند! کس آن سمت  از  مغموم  و   ا یکه شکست خورده 

 دمید  یمغرور را م  ی ناینگاهش نه آن س  ی آمده بود و در راستا

وسط جاده به من قول کوه   ،ی بهار   ی که روز  یینایو نه آن س

  شب،ید  ی از همه جا رانده شده    ی ده  یماندن داده بود...مرد ژول
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بود که هنوز هم که هنوز بود،   دهیخم  ی به حد  شی شانه ها

چه کرده    دهی..سپنمیرا بب   شیغصه ها  ینیتوانستم رد سنگ  یم

با با مرد من؟  دعا، که سرانجام    ایکردم    یم  نشینفر  دیبود 

با بود؟!  برداشته  سَرش  از  شاک   دیدست  او    ا یبودم    یم  یاز 

با عصبان  از   دیمهوش؟  که    نا؟یس  ایماندم    یم  ی خودم  حاال 

فکر کرده بودم و   یکاف ی ، حاال که به اندازه زمان گذشته بود

  ی ها،  هزار بار برگشته بودم، دانستم که در قصه    هیبه آن ثان

من و خودش   دی مقصر بودند...شا  ی همه به نحو  نایتلخ من و س

 المیخ  دیکردم..با  یصبر م  شتری ب  دیاز همه...آن روزها با  شیب

رضا م   ت یاز  راحت  اجازه    یمادرش  او  به  بعد   ی شدو 

خودم شخصا با مهوش حرف    د یدادم..اصال با  یم  ی خواستگار

ذاشتم و به محل کار پدرش   یخجالت را کنار م  دیزدم..با یم

  دیتلخ را از سر گذرانده بودم و نبا  ی   تجربهکی رفتم..من    یم

م  یب آب  به  س  یگدار  عشق  روزها  کرده    نایزدم..آن  کورم 

آن از  بودم  باز  میقا  بود..خسته  دلم   ی ..کار ی باشک  و  من  با 
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را   مانمیذره ا  کی   نیعشق، هم   نیکرده بود که ترس داشتم ا

 ی نایاز س  شتری بودم! من از خودم ب   دهیهم به باد فنا دهد..ترس

حال او هم،    نی با ا  یبودم؛ ول  ده یآن سال ها ترس   ی درمانده  

  ی رحم  ی ! تنها خط قرمز من را با بگفتکم گناهکار نبود..دروغ  

بهتر و راحت   یلیرد کرد..فراموش کردنش در آن وقت ها، خ

 ی نم  ی وجود اگر پنهان کار  نی تر از شش ماه بعدش بود...با ا

کردم..اشتباه بعد    یداد، کمکش م  یکرد و صداقت به خرج م

بودند که مبادا    دهیرا پدر و مادرم و برزو کردند..هر سه ترس

چ  ماین  ی ماجرا شود..همه  عاشق را    زیتکرار  من  به  سپردند 

 ی کرد..همه    یکار نم   یدرست و حساب  گر یکه عقلم د  وانهید

تنها   م  ک یو    زیچ  کی وجودم  را  س  دیطلب  یکس  آن   نای و 

خودشان،    الینگرفتم و آن ها به خ  ی بود..من نشانه ها را جد

  ی چرخ عشق باز ی عاقل شده که چوب ال ی به حد سویگ نیا

نگ که  ذارنداش  کنند  کمک  زندگ...خواستند   یمعمول  یبه 

که از    میشد  یکس  ی رایبدتر شد..ما پذ  یبرگردم...برگشتم، ول
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دانم سهم مهوش و   یجلو آمدن بود...نم  ییابتدا قصدش، تنها

 دم،یوقت ند  چیدانم ه  یبزنم؟! فقط م  نیرا چقدر تخم  دهیسپ

به دل س  ا  نایدل   م یبرا  نا یکه خود س  ی دهد..نه آن گذشته 

و  فیتعر ماه  آن شش  نه  از    کرد،  به خارج  رفتنشان  بعد  نه 

 ی کودکانه ا  ی گفت...لجباز  میکه اشکان برا  یت یبه روا  ران،یا

  نیبه ا  نایحتما س  دیکه دو سال از عمرمان را به باد فنا داد..با

کردند؟ مشکل    ی م  شی تا رها  دی رس  یم  کیشوم و تار  ی نقطه  

که نسبت به    ی ت ابلهانه ا یحس مالک  نیاکثر پدرها و مادرها، ا

 ..ستیمحال ن یفرزندشان دارند...شدت و ضعف دارد، ول
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 ن یآمد و تمام ا  ی زودتر به خودش م  دیکه با  ییسویخودم! گ   و

و    دیبخش  یرا م  نایکرد..سپس س  یخودش دوره م  ی ها را برا

  ی م  یستادگیا  دی..بادیکش  یاستحکام آن رابطه، عقب نم  ی برا

م  نشان  و  تنها    یکرد  و  اند  همه  به  متعلق  ها  ضعف  داد، 
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هاست...گ ضعف  آن  مقدار  و  نوع  با  ییسویتفاوتمان،    د یکه 

انتخابش    ی پاکرد و  ینم  یرا از عشق و عالقه اش، خال  دانیم

هضم آن روزها    ی برا  ی شتریبه خودمان وقت ب  دی..باستادیا  یم

عقد کردن با   ی به خاطر فرار از من، پا   نایس  دیدادم..نبا  یم

نبا  ی م  دهیسپ ا  دیرفت..اصال  با  یم  رانی از   یم   دیرفت..اتفاقا 

از افجه، خودش را به من و   عدب  ی جا و مثل روزها  نیماند هم

م نشان  مدام  جلو  د یداد...با  یقلبم،  نم  ی از  تکان   یچشمم 

است؛ آن قدر من را کِشان کِشان به    یرحم  یب  ی ایخورد..دن

نقطه از سرنوشت برسم!   نیطرف و آن طرف بُرد تا به ا  نیا

  ر ی دارم و ز  دیسف   ی تارها  یو هشت سالگ  ستیحاال که در ب

و درشت است..هنوز هم جزو    ز ی ر  ی هاچشمانم، پر از چروک  

 نیبودم؟ هنوز هم من را دوست داشت؟ او در ا  شیانتخاب ها

نت  چه  به  س  ده ی رس  ی ا  هجیمدت  ها  نا یبود؟  امتحان    ی هم 

 ش یر  انیم  ی ها  ی دیسختش را از سر گذرانده بود..خودم سف
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من؟ جوابش    ای ..امتحان او سخت تر بود  دمیاش را د  قهیو شق

 .....میهر دو خسته بود یدانستم، ول یرا نم

را    یهر چه تمام تر، به دفتر رفتم..حس کس  ی با کرخت  عصر 

از جا بلند شده    ی ماریسخت ب  ی دوره    کیداشتم که بعد از  

پله،  راه   ی راه رفتن ساده را هم ندارد..از همان ابتدا  کیو توان  

که با همه   یدر دلم رخنه کرده بود..حس یبیحس و حال عج 

آسانس  ی قو  ی  بودم..در  عاجز  درکش  از   ی بو  ور،بودنش، 

مقنعه ام را باال گرفتم، البد مثل    ی بود..لبه    دهی چی پ  اتور یگالد

 م ی را از خودم و لباس ها  ظیغل یل یخ  ی آشنا ی بو  نیا شه یهم

م رس  کیکردم..نزد  یاستشمام  شدنم  مجنون  بود    دهیزمان 

بچه    ی شدم..از خودم و کارها  یانگار! داشتم ذره ذره خل م

 میپا  ی جلو  یسالن، حاتم  هگانه ام خنده ام گرفت..با ورودم ب

به سوال  را  او  و صورت سرخم،  کرده  پف  بلند شد..چشمان 

 ...کردن وادار کرد 

  افتاده خانم دکتر؟ حالتون خوبه؟ یاتفاق-
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ب  نفسم تند  دادن در    حیدوباره توض  ی دادم..حوصله    رونی را 

م و جواب نداده، به سمت هنوز دکتر نشدم را نداشت  نکهیمورد ا

 ..اتاقم رفتم

اتاقتون  دیببخش- تو  در    هی!  خودتون  اومده..گفت  مهمون 

هم زنگ زدم   تونیدادم..به گوش  یوگرنه راهش نم  د،یانیجر

 ...خا یول

جر  رهی دستگ  ی رو  دستم در  خودم  شد..مهمون؟    انم؟ یشل 

بدنم را    ی شد..نبض زدن کل اعضا  یقلبم وحش  ی ضربان ها

کردم..نم  ا   یحس  به  ب  ی زود  نیتوانست  هزار  فتدیاتفاق  ..با 

بود    کینزد  دم،ی که د  ی زیرا چرخاندم و با چ  رهیمکافات دستگ 

  ه ی کمبل ت  ی پشت به من، رو  نای...سستدیبار دوم قلبم با  ی برا

نم  هم  را  فکرش  بود..اصال  درست    یزده  بعد   کیکردم  روز 

از  شیَ دایپ هنوز  و  بستم  را  م  ی زی چ  شود..در    دم ید  یکه 

 ....باز هم کابوس بود دیمطمئن نبودم؛ شا

 .....درمانم و زودتر شروع کنم امیب یگفت-
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  کی بم و آرامش بخشش که به گوشم نشست، تازه مثل    ی صدا

چقدر دلتنگش بودم و عطش    دم یفهم  ای جدا مانده از در  یماه

م خفه  را  من  داشت  چطور    ک ی در    شبیکرد...د  ینبودنش 

زدم و اصال حالم دست   یدست و پا م  ینامفهوم  یشوک و گنگ

  ی ساعت که داشت با من حرف م   نیاالن در ا  یخودم نبود..ول

رو  گرید  د،ز زانو  با  و  رُبودم  کف  از    ن یزم  ی طاقت 

که از برخوردم بلند    چنان واضح و محکم بود  شی افتادم..صدا

زانو زد و نگاه   م یپا  ی جلو قیشد و خودش را به من رساند..دق

  ش ی چشمانم کرد..هنوز آن ر خیو وحشت زده اش را م  ری متح

 ..نگاهش رنگ گرفته بود یبلند پا برجا بودند، ول ی ها

 ....شد؟ حرف بزن قربونت برم یچ زمیعز سویگ سو؟یگ-

تولدم کالم  من اول  از روز  بودم..انگار  نرانده    یالل  در دهان 

نگاه خ با  م  سی بودم..فقط  ام  ملتمسانه   م یخواستم صدا  یو 

به   نیبود..خود مُرف  با یاسمم فقط از دهان او ز  دنیبزند...شن

  ی آرام بخش با دوز باال، که مَستم م  نیآمد...باالتر  یحساب م



1862 

 

  دنشیرا جز د  ی هر کار   ی ساخت و پا  یم  خودمیکرد...از خود، ب

 ...بست یم

فقط حرف    رم،ی م   نجام؟یا  یبگو!  ناراحت  ی زیچ  هیجانم    سویگ-

 ...بگو ی زیچ  هیفقط  سویبزن..فحشم بده...گ
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  ش ی شد..مردمک ها  ی م  نییبا اضطراب باال و پا  ش ی ها  دست

طور    نیبود که ا  دهی شدند..عذاب کش  یمدام گشاد و تنگ م

از سکوت من وحشت کرده بود...طاقت اشک ها را    شی فقط 

 ..را با زحمت چرخاندم  نیسنگ ی وزنه   نیو ا اوردمین

 ..... نا؟یییس-

 ...خودش را رها کرد ن یزم  ی چشم بست و رو کوتاه

 .....نا یجان دل س-



1863 

 

  نییآمد و باز شرمنده پا  یصورتم باال م  ی ها  یک یتا نزد  دستش 

داشت..هنوز    یم را  مالحظاتش  همان   ک ی انداخت..هنوز 

به    ییزهایچ من  همه    ادشیاز  با  زدن   ی بود...هنوز  دو  دو 

برا شد    ش،ی مُردم...حرکت لب ها  یم  شی پلکش، من داشتم 

 ....مورد عالقه ام یسمفون

نم- خدا  به  ببخش!  ا  ی منو  بشه...کاش   ی طور  نیخواستم 

م نم  یدستم  صورتت  به  و  و    یشکست  دستم  خورد..کاش 

 ی غلط  هیتونم تو صورتت نگاه کنم ...  ینم  سوی...گی گرفته بود

 ....کردم که 

برزخ گذرانده   یم  شبی د  یلیاز س  او گفت و من داشتم در 

  ت یخواست، گله و شکا  یزدم..دلم حرف م  یشده، دست و پا م

واست..عقده ها داشتم خ  یمشت زدن م  یخواست، دلم حت  یم

اش بود..دست من هم باال    ییام که وقت عقده گشا  نه یس  ی رو

چقدر کم پشت   شیراه متوقف شد..موها  ی   مهیآمد و همان ن

 ...بودند شده
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 ؟ ی معرفت! چطور دلت اومد رهام کن  یدلتنگت بودم ب  یلیخ-

  ی ..مستیاز ته دلم ن  ی دونست  ی گفتم، تو که م  ی زی چ  هیمن  

چرا   ؟یزنه..چرا رفت  یفقط واسه تو م  ی قلب لعنت  نیا  یدونست

 ی تا پا  یدون  یمدت؟ م   نیتو ا  دم یکش   یچ  ی دون  ی م  نا؟یس

  یعنی دنیشب و روزا رو نفهم  یفهم ی مرگ رفتم و اومدم؟ م

  شت،یباشه پ  دی که با  یاون  یول  یدلتنگ بش  یدون  یم  ؟یچ

  ؟یمغرور لجباز از خود راض یدون یم ؟یچ  یعنینباشه 

رو   کف ب  نیزم  ی دستانم  و  شدم    ی خجالت  چیه  یافتاد..خم 

ها   ر یباز داشتم تمام تقص نکهیام را رها کردم..از ا  هیگر ی صدا

م گردنش  بد  ی را  حال  ول  ی انداختم،  ها  یداشتم    ی عقده 

و به   دید  یرا م  ش ی نایروحم، تازه باز شده بود..تازه س  نیچرک

 ...کرد یدرد و دل مخودش داشت،  الیخ

من هر چقدر هم بد بودم، هر چقدر که حرف نا مربوط زدم، -

  ،یزور گفت  شهی ! هم ی کرد  یولم م   دی! نبایرفت  یم   دیتو نبا
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 ؟ یچرا اون شب آخر باز زور نگفت  ،ی منو مجبور کرد  شهیهم

 ؟ی چرا با بودنِ با خودت مجبورم نکرد

شد..من    یکرد و مظلومانه زبان بُرنده ام را متحمل م  یم  هیگر

م  دیبا خوب  خودم  م  دیشدم..با  یاول  درمانم   ی خودش 

کرد تا بتوانم    ی بند را درمان م  مین  ی قلب بند زده    نیکرد..ا

را از    گریکدیو غرور،    ی..هر دو با خودخواهرمی کنارش قرار بگ

  ینه؟ نم  ایبود    یندانم وقت جبرا  یو حاال نم  میدست داده بود

 م ی شد که شانه ها  ره یاحساسش چ   ای  دیدانم حال بد من را د

هم عشق    شینگاهش کنم..از چشم ها   میرا باال گرفت تا مستق

 ...و هم ترس  دیتراو یم

مرد   نیا  ی رو  یتون  یم  گهید  سو؟یخورم گ  یهنوز به دردت م-

کن  فیضع کوهت   ؟یحساب  باز  بتونم  که  دارم  شک 

بود  یخرد شدم، وقت  یباشم...وقت   سو؟ یگ  ی لِهَم کردن، کجا 

نموند...دوستش نداشتم، ازش    یباق  میاز مردونگ   یچی ه  یوقت

..اسم زن منو، و دیکش  یم  دکیاسم زن منو    یبودم ول  زاریب
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کار  کثافت  قبول   چیکرد...ه   یم  ی باز  حرفمو  نبود  کس 

ول  مونیکنه..پش رفتن،  از  باق  ی راه  یبودم  نمونده   یواسم 

جلو که  کنم..رفتم  فراموشت  که  چشمات   ی بود..نرفتم 

حت که  اتفاق  هی  ینباشم..رفتم  طور  به  اون   یبارم  با  منو 

خ  ی   کهیدختر تو  چونینینب  ابونیهرزه  مادرم  ...رفتم 

 ....برو یگفتخواست..چون تو 

  ی را سرفه ها  نیرفت..ا  غمایافتاد و نفسش به    ن ییپا  دستش 

کرده بود و حرفِ    ه یگفت..آنقدر گر  ی و مکررش م  یدر پ  یپ

 ی آورد..از ک  یدر گلو مانده داشت، که حاال حنجره اش تاب نم

 ...نشسته بود؟ با عجز نامش را خواندم ی به خود خور نقدریا

  نا؟یس-

بود..کاش من هم   سی با درد باال آمد..کل صورتش خ  سرش

 ...توانستم به احساساتم غلبه کنم یم
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  رم ی بخوابم، شده بم  مارستانیکنم..شده ب  یم  ی بگ  ی هر کار-

ذارم..من و خونوادم در حقت   یتنهات نم   گهیو باز زنده بشم، د

به قلبم   گهیبار د  هیکن و    یکن، خانم   ی..خانم  میظلم کرد

 .....سویواسم حرومه گ دنمیدون تو، نفس کشفرصت بده...ب
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نم  کی رها  را  هم دستانم  م  یلحظه  م  یکند..فشار   یدهد، 

  ی عیگذارد..ضربان قلبم طب  یاش م  یشانیپ  ی رو   یبوسد و حت

  نا،یس  ی ری زند..تنها به وقت دلگ  ی روزها خوب تر م  نیشده؛ ا

شود و از هجوم گذشته    یکه سر دردش شروع م  ییوقت ها

 او..چهل روز با  ردی گ  یاش م  ی ضربان هم باز   نیگله دارد، ا

 لی را تعط   نمیحرف زدم، چهل روز هر روز در دفتر، تمام مراجع

از درون مغزش   یکی  یکیرا    شی ! تمام درد هانای کردم جز س

عبور تلخ...دردها    نیا  ی اش کردم برا  یو همراه  دمیکش  رونیب

با  یکه فراموش نم تنها  آمد..بد   یبا آن ها کنار م  دیشدند، 
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اش   ییتنها  ی ! هر بار که از آن روزهادهیزده بود سپ  یزخم

با مراجعه     دیکرد..نبا  یم  هیگفت، تا دو ساعت بعدش را گر  یم

  ی دیرا از روز اول دکتر حم  نی کردم، ا  یم  ی ام همزات پندار 

من؟ شانه    ی بود برا  یهر کس  نای مگر س   یدر گوشمان خواند؛ ول

  ی خودم را جا م   شی چشم ها  انیگرفتم و صاف م  یرا م  ش یها

 یگفتم فراموش کند، تنها م   ینم   کند،ن  ه یگفتم گر  یدادم..نم

اتمام  خط  به  شده،  چه  هر  و  بوده  چه  هر  بداند  خواستم 

گرفت و هر چه   یرا م  میوحشت زده دست ها  ی..گاهدهیرس

 ..دیپرس  یداد..با همان غم و اشک بارها م  یزور داشت، فشار م

  ؟یمون یبا من م یتا ک ؟ی هنوزم دوستم دار سویگ-

و آن روزها را تاب آوردم؟ سرش را   دمی حالش را د  نیا  چطور

  ی ذاشتم و چند بار پشت سر هم تکرار م  یام م   نهیس  ی رو

 ...کردم 

 ...منم هستم  ،یکه تو باش  یر وقت..تا ه ایتا آخرش! تا آخر دن-
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 ی کاشتم به رو  ینشستم و بوسه م  یرا به نوازش م  شیموها

گفتم تا همان جا وسط دفتر،    یگفتم و م یگونه اش..آنقدر م

بُرد...اثرات قرص ها هم بود...به   یبغل لرزانم خوابش م  انیم

با  صی تشخ محدود  دیاستاد،  م  ی مدت  مصرف  قرص   ی را 

را معرف  یکیکرد.. روانپزشکش  ا  یاز دوستان  در  ن  ی کرد که 

بود و    ازین  یشد، ول  ینم  یدلم راض  قتایحرفه، خبره بود..حق

کنم..روحش خراش که نه، تکه تکه   یتوانستم ممانعت  یمن نم

خرد شدن؟    نیا  ی بود برا  یشده بود..دو سال مگر زمان کم

اول، مادرش با اشکان تماس گرفته بود..خودش   ی همان هفته  

 یاز او م  هکرد که مهوش چطور هنوز طلبکاران  فیتعر  میبرا

س برگرداند...صدا  نایخواست  در   یعصبان  ی را  هنوز  اشکان 

 ...گوشم پا برجاست

کس- تنها  گفتم  م  یبهش  برسه،   یکه  دادش  به  تونه 

اونقدر حالش بده که اگه خودشم    نای..بهش گفتم سسوئهیگ

ب بدم    شی ببرتش..شده فرار  گهیذارم د   ینم  ران،یا  ادیشخصا 
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کنم..گفتم موقتا، بازم    یکار و م  نیکه دستشون بهش نرسه، ا

رو به راه    یکم  نا یکه س  یفقط تا وقت  یباهم محرم شدن، ول

مبشه ازدواج  د  ی..بعدش  خواهشا  سرش   گهیکنن،  از  دست 

 ....نیبردار

 [12/9/2021 5:48 AM] 

 ۵۲۹_پارت#

حرص    ینم  ادمی اشکان  دست  از  چقدر  شب  آن  رود، 

خوردم..محرمش شده بودم که بتوانم بهتر و راحت تر کمکش  

ا نه  برا   نکهیکنم،  کند  است..م   نیا  ی گمان   یازدواج مجبور 

  ل ی گونه احساس دخ  چیاش، بدون ه  ی خواستم بعد از بهبود

گفت اشتباهات گذشته    ی..دلم مردی را بگ  یینها  میشده، تصم

 ح یرا توض  لمیمهوش را گرفتم تا دل  ی شود..شماره    تکرار   دینبا

شده ام که با   لیفرد تحم  کیکرد، من    یحس م  دیدهم..نبا

خواهم خودم را قالبَش کنم که به   یم  نا،یس  طیتوجه به شرا

نبود...همان   دیبع  ی طرز فکر  نی مُراد خودم برسم..از او که چن
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س صحبت،  گوش  نایاواسط  و  شد  دستم   یمتوجه  از  را 

..همان شب به خاطر حال بد بعد از ظهرش، کنارش در  دیقاپ

با مادرش صحبت کرد   حیتند و صر  ی خانه مانده بودم..جور

 ی نذاشت...دروغ چرا! از چشم ها  یگونه اعتراض  چیه ی که جا

ده اش،  تند ش  ی از نفس ها  د،ی لرز  یکه م  یسرخش، از دست

 ..بودم دهیترس

 ن یو زم   نیزم   ادیاگه آسمون ب  گه ی..ددیخوب گوشاتونو وا کن-

بره، ق تو   هیزنم..  یرو نم  سویگ  دیبه آسمون  به خواست  بار 

خوام به    یبار هم، م  نی..ای دیشو هم د  جهیاشتباه کردم، نت 

  ی کن  یو نم  ی نکرد   ی خواست خودم و دلم اشتباه کنم..مادر

  ی قرص م   درستهنداره، الاقل دست از سرم بردار...  بی برام؟ ع

لرزه، درسته که هنوز شبا کابوس    یخورم، درسته دستام م

عقلم که تکون   ی..ولنمیب  یرو م  تیعوض  ی اون خواهر زاده  

چطور  چیه  رهینم   ادمینخورده.. ا  ی وقت  جدا  منو  عشقم  ز 

 ....ی کرد
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کوباند...با   واریرا به د  یشد داد زد و بعد گوش  یآنجا که م  تا

موها جان  به  حاال  که  گرفتم  را  دستش  افتاده    شیشتاب 

 ...کردم و التماس که آرام بماند یم هیبود...گر

  ..گفتم جان من، باشه؟ری ...جان من آروم بگزمی عز نایس-

م  آرام هم  بدنش  کل  نداشت،  قرار  داد دیلرز  یو  هم  ..باز 

ا  گر یزد..د بودم..نبا  ن یبا  آشنا  احوال  و  ا  شی ب  دی حال    ن یاز 

 ..شدی م یعصب

 ی ولم نم  گهی! بگو که دیزن  یباهاش حرف نم   گهیبگو که د-

..بگو یمون  یدور، بگو فقط با من م  ی زیر  ی! بگو همه رو میکن

 ....سویگ

 دمش یدست خودم نبود..در آغوش کش  گریاشک ها د  کنترل

 ...دمیو با زجه نال

 جی..تروخدا تو فقط آروم باش..من هدمیزنم، قول م  یحرف نم-

 ...خودت ش یجام، پ  نیهم شهی ..همرمیجا نم
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  ی حرفه    نیتوانستم تفاوت قائل شوم ب  یجور موقع ها، نم  نیا

  ک یکه نسبت به او داشتم..مثل    ی دیو احساسات شد  ی کار

کرد و بعد به   یم   ه یزد، گر  یداد م  خته،ی از هم گس  ی   وانهید

  ی بود که حت   دهیبرد..آنقدر ترس  ی آرام، خوابش م  یمانند کودک

  ی کرد، دستم را م  یاستاد هم قصد صحبت کردن با او م  یوقت

هم شده بود!   نیداد..بدب  یتکان خوردن نم  ی گرفت و اجازه  

خ برا  الشیبه  کردنش  مجاب  قصد  را    ی دور  ی همه  من  از 

 ن یبود و در ا  یبه قوت خودش باق  نایس  ی ام برا  یدارند..نگران

شد..او   یام م  یبر علت آشفتگ  دیبابا هم مز  ی تماس ها   ن،یب

جانم   نایگدار به آب نزنم..س یب  گری بار د نیخواست، ا یهم م

خوب   ی ادیهم ز  یشد، جانم را رها کنم؟ گاه  یبود! آخر مگر م 

گذاشت و هر چه    یچانه م  ریشد..دست ز   یو آرام و مظلوم م

کرد..فقط آخر تمام صحبت ها با بغض   یگفتم، گوش م  یم

 ..دینال یم

  که واست جبران کنم؟  شمیخوب م  سو؟یگ  شمیمن خوب م-
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 ...ذاشتم یبود که سر به سرش م آنجا

م  نقدریا- درشت   یشیخوب  واسم  و  چشمات  باز  که 

هات و    مهیو جر  ی که باز از دستم حرص بخور  نقدری..ایکن

سرم    ی و بخوا  یکن  ی جور  نیگفته باشم، تو ا  ی...ولیعَلم کن

...منت یطوالن  ی کنم..اونم قهر ها  ی..منم باهات قهر میغر بزن

 بدم؟  ادتی نمیا ای ؟ی بلد یکش

  طنت یکند..از آن دست ش  یداشتم بلند بخندد و شوخ  دوست

تنها به    ی..ولشدینم  الیخ  یآورد، ب  یها که تا اشکم را در نم

  مت یوجود همان هم غن   نیکرد..با ا  یبسنده م  یلبخند کوچک

 ..بود

باش گ- م   ی ..همه چسویتو فقط   ی برام..دارم همه    شهیحل 

اشتم به شده که د   ییکنم..حالم مثل همون روزا  یتالشم و م

هم    مارستانیکردم..به خاطرش ب  یو ترک م  گاری خاطرت س

همه  دمیخواب خاطرش  ول  ی ..به  اومد،  باال    ی وقت   یجونم 

م تصور  ذهنم  تو  و  چ  ی صورتت  همه  م  یکردم،   ی راحت 
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مرور بشه، عکست و   ییزایچ  هی خواد    یهم تا م  اشب  نیشد..ا

گم مرد باش و از جات   یچشمم..به خودم م  ی ذارم جلو  یم

  ی روز بهش داد  هیکه    یبه خاطر قول  سو،ی بلند شو..به خاطر گ

  ..خوبه مگه نه؟ی و بعد جا زد

بود..ما هر دو،   زی بر انگ  نیبود...تالشش تحس   یبود؟ عال   خوب

بود هم  نم  چی...همیدرمان  خودمان،  جز  به   یکس  توانست 

  ....دادمان برسد

بود  ما هم  درمان  دو  نم  چی..ه میهر  خودمان،  جز   ی کس 

تمام جاها برسد....به  دادمان  به  ماه   ییتوانست  آن شش  که 

بود زدم...برا  م،یرفته  او سر  با  از چ   شیدوباره    تگر یدر سرما 

وادارش کردم    دم یخر  یبستن با من در    کیو  تا صبح،  شب 

رو  عصریول تمام  ساعت  ن  ی بدَود..دو    ه یدیجمش  مکتیهمان 

گوشش خواندم  ر یشانه اش گذاشتم؛ز ی و سرم را رو مینشست

ماند..غرور    یمن خودش هست و خودش م  ی که تنها مرد قو 

و تمام   میگشت..با هم، بام رفت  یبر م  دیبه تاراج رفته اش با
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زد ورق  را  از    ک ی  م؛یخاطراتمان  را..او  آخرش  تا  اول  از  دور 

  راه ی در دانشگاه گفت و من از حرص ها و بد و ب  شی ها  تیاذ

نص  ییها خند  یم  بشی که  گر  م یدیکردم...باهم  باهم    ه یو 

را نشانش    بایو تابان ز  می..با اشکان و ساسان افجه رفتمیکرد

اش کند   یوقع ها عصباندادم..از ساسان خواستم، مثل همان م

 اش برگردد.. یق یتا به خود حق

  نجا ی آوردم قرار است ا  ادشی...م یقدم زد  جیبا هم در دشت هو

نیبرا به  بسازد؛  کلبه  ز  تیم  اولش،  روز  تک   ریعشق  همان 

دادم و   یمهمان  ب ی درخت، همان شب خاص! در خانه اش ترت

ن و را پختم..باز هم با برزو و اشکا  شیمورد عالقه ها  شیبرا

کردم    قشیباکسَش را فراهم کردم و تشو  کسیساسان، بساط ا

 باز ببرَد و ساسان را در آب استخر بندازد...

زد،   ی ..کم حرف مدیایبچه ها ب  ی پا به پا  توانست  یاولش نم

به مرور راه افتاد و   ینداشت...ول  یواکنش خاص  د،یخند  ینم

گرفت..کم کم شد همان مرد   ام یاش، آرام آرام الت  یروح زخم
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بود نگاهم کند تا من از جذبه  ی پر ابهت و مغرور که فقط کاف

  یم  ف یحساب ببرم...از بابا شدن برزو ک  اهشیچشمان س  ی 

ش با  و  م  طنتی کرد  من  به  روزها سخت   ینگاه  انداخت..آن 

قلبش زمان   میترم   ی دانم هنوز برا  یگذشت..م  یگذشت، ول

که   یرا  به وقت  نیهتر شده..اب  یلیحالش خ   یخواهد، ول   یم

 فهمم..   یکشد، م  یخط و نشان م  میبرا  شی با چشم ها  یناگهان

که عامدانه ساسان و اشکان   یبه وقت بغل گرفتن برزو، به وقت 

گفتن،   یخوانم و آن ها هم بدون آبج  یرا تنها با نام کوچک م

پ  نیزنند..هم  یم  میصدا روز  که   ش،ی چند  من  به  زورش 

 یاشکان کرد..نم  ی محکم روانه    یچند پشت گردن  یول  د،ینرس

....دل همه امان  رمیدستش را بگ  ایدانستم بخندم و ذوق کنم،  

 .....تنگ شده بود شیها ی غد باز  نیا ی برا

 ی نه دلخور  گریساعت از عقدمان گذشته، د   کیکه فقط    حاال

و بازدم عشق   می ریگ   ی...فقط از عشق دم میهست، نه ناراحت 

 .. می ده  یم رونیب



1878 

 

  ی الیخ  یها شلوغ است و پر مسافر...ول  نیحرم مثل تمام فرورد

گنبد و    ی روبه رو  یشگیهمان رواق هم   ری که ز  نیهم   ست،ین

 ی دانم چه رسم بد  یکند..نم  یم  تینشستم، مرا کفا  نای کنار س

روزگار..با در    دیدارد  را  تو  ها  سال  بعدِ  و  بچرخد  و  بچرخد 

فرار  یتیموقع آن  از  ها  مدت  که  دهد  که ی بود  ی قرار  ..بعد 

بدتر  ،یخو گرفت  یحساب به  را  م  نیآن  تو  از   ی شکل ممکن 

 ....رد یگ

زد و آغوشش را باز کرد..چقدر دلتنگ عطر    هیتک  واریبه د  نایس

  نجا یهمه وقت، ا  نیعطر، بعد از ا  نیآغوش و ا  نیم..اتنش بود

کردم..من را    می..خالصانه خودم را تقددیچسب  یم  ی گریجور د

 یبودم! م  ی...راضشهیسخت به خودش فشرد، محکمتر از هم

کنار پنجره فوالد   نجایاش شوم..ا  نهیخواستم تا ابد سنجاق س

برا  لیدخ بودم  زندگ  ی بسته  و حاال  کرده   اثبات   یآرامشَش 

 بود، آرامشَش در گرو بودن با من است... 
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 یماندم...دلم م یو قلبش م  نهی س  لیتا ابد، دخ  دیپس با  نیز

ا م  ن یخواهد  کنم..حس  نگاهش  تنها  هنوز    یروزها  کنم 

 سترسام برطرف نشده، هنوز عطش دارم...حاال که ا  یدلتنگ

  ی دلبر  میبرا  یحاال که خوب است و حساب  ده،یها به حداقل رس

 ی و خستگ  دنیبه تماشا..فقط د  نمی من هم بنش  دیکند، با  یم

  شی اش با ر  ی...آخ که چشمان مشک یراه طوالن  نیدر کردن ا

 ...لرزاند  یهم رنگ، چه بد دلم را م یمشک لیبیو س

  خواد؟ یم  یاالن دلم چ ی دون یم نایس-

 ...نگاهم کرد یسوال

 ....زمی موهاتو به هم بردلم لک زده -

تمام قد و قامتش ضعف    ی که دلم برا  دیدلبرانه خند  ی جور

 ...کرد

  دختر؟ ی عادت بد و ترک نکرد نیتو هنوز ا-
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انداختم..ش  ابرو ب  طانیباال  و  کرد  را   ینگاهم  ام  گونه  هوا 

 ..دیبوس

برا  یپس خواهش م- بعد سالن و رفتن مهمون   ی کنم بذار 

 ..بمونم یدامادم..تا اونجا مرتب باق یها..ناسالمت

و تا االن    میگفت! تمام مراسم را مشهد گرفته بود  یم  راست

غر  جانمان  به  و  بودند  گرفته  تماس  بار  هزار  اشکان  و  برزو 

سر چه   وانهیبودند..مهمان ها منتظر و آن وقت دو د  دهیپاش

 ند! کرد یبحث م یمهم ی مسئله 

 ...ستمین  ایب نییچشم و ابرو آمدم تا بداند از موضعَم پا

  ی دستم بسته است و ه  نجایا  یدون  ی! مسوینشو گ   طونیش-

 ......مجبورم نکن کل صحن ها رو دنبالت کنمیکن یم تیاذ

م   ی جور که  گرفت  ام  مشک  یخنده  آن  با   ی ها  یخواست 

 ...قورتم دهد بَشیدلفر
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 نکه یاونم واسه ا  دم،یاجازه م بار و بهت    کی  نی باشه..فقط هم-

 ....ارم یبعدا سَرت در م شویتالف  یول ،یعروس قشنگ امشب

تعردمیخند  شتریب آن  به  نه  تهد  فی!  آن  به  نه  و   دیاول 

  اهشیس  ی طره ها  انیگرفت..دستم م  نییکردنش...سرش را پا

 ی موها، موها  نی کنم..ا  تشیاذ  امدیدلم ن  یآمد ول  انیبه جر

تر از    یو مشک  شهی من بودند که براق تر از هم  یدوست داشتن

 جا خوش کرده بودند.. دگانمید ی هر وقت، جلو

نشاندم..به حالت   یآرام  ی را بوسه    شیموها  ی رو   وخم شدم  

که داشت    ییپلک ها  انیقبل برگشت و پر غرور نگاه انداخت م

 ...شد یم سی باز خ

  شتر ی..دوستت دارم..بیلی..خیلی..خسویدوستت دارم گ   یلیخ-

 ....دوستت دارم شهیاز هم 
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محکم    ی حصار  کیشانه اش نشست..دستانش مثل    ی رو  سَرم

در س را  لحظه   می برا  ایخودش گرفت..دن  ی   طرهیمن  آن  در 

 ...بهشت شد

منم دوستت دارم کوه من! منم دوستت دارم طور من! طور  -

 .....من ی نایس

 ...ره به خلوت عشق، هرگز نبرده بودم من

 ...که مُرده بودم دیتو، شا ی شد ینم دایپ

 


