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 " زییروز از پا نیزدهمیس "
 خالصه: 

پسر تو  یمحمد  ساله،  رو   یبا دختر  نستاگرامشیا  یصفحه    ینوزده   ا یبنام 

  ا،یکه رو   ی. طورهیرابطه متفاوت تر از هر رابطه    نیو شروع ا  شهیدوست م

کردن محمد و اثبات عالقش تن به هر    ی راض  یبرا  شه،یساده و عاشق پ  یدختر

 ی روز ام  یاه  از رابطه  یمیمعقول که ن  ریغ  ی! خواسته هادهیم  یخواسته ا

 ده.خودش کر ریرو درگ

 :مقدمه
شهر  ی روزها  انیم گرم  و  بودم.   وریعاشقانه  شده  گم  ماه 

کند بر قلب   یکه مرا سرشار از زندگ   یعشق واقع  کیحسرت  

گفتم باالخره   یاوقات با خودم م  یشکسته ام مانده بود. گاه

با تمام وجود مرا    ی روز که مرد  کی.  دیآ  یروز خوب م  کی

  خنده   ی روز که از ته دل بخندم و صدا  کیدوست داشته باشد.  

 .مرد باشد کی یزندگ  لیدل  میها
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بغل گرفتم. آن قدر دل   را  ییاز له شدن قلب کوچکم تنها  بعد

 ی به عاشق شدن نداشتم. روزها م  یلیم  گر یبه اون بستم که د

ا از  من  و  راض  نیگذشت  ماندن  روزم   یتنها  و  حال  بودم. 

  ی بود که روزگارشان با افتادن به رو  ی زییپا  ی همچون برگ ها 

و   ق یعم   ییِاتنه  کی  بان یخورد. حال و روزم گر  ی رقم م  نیزم

  ی دوست داشتن   ی ماریب  نیاز درمان ا  دیشده بود و ناام  رینفسگ

نشان داد و شروع به قلقلک   ی خود   زیی پا  نکهی شده بودم. تا ا

از روزها قلبم را در تنگنا قرار   یکیجنبه ام کرد.    یدادن قلب ب

  ی عاشق شدن را به اعماق وجودش پرتاب کرد. روز  ریداد و ت 

 ی آن ندارند. روز  از  یو دل خوش  دانند  یکه همه آن را نحس م

 ک ی  دمی. به خودم که آمدم ددمیو تو را د  ی که تو متولد شد

زنند    یتو له له م  اهیچشمان س  ی قلب لرزان و دو چشم که برا

ام   یزندگ  ی در دفترچه    دیبا  دمیدارم. به خودم که آمدم د

  "خودم    ی تولد دوباره    "را با عنوان    زیی روز از پا  نیزدهمیس

 .کنم تثب
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به ذوق و    ختهی آم  یزد و با لحن  یبهم چشمک  جم ی پ  ی باال  آمار

 :گفتم ایرو به دن جانیه

 ؟یچ یعنی یدون یهزار نفر شده، م کیفالوورام نزد ی وا-

 :چپ نگاهم کرد و کمر به کور کردن ذوقم بست چپ

که هزار نفر فالوور    ی خنگه خدا تو دو هزار نفر رو فالو کرد-

 پز دادن داره؟  گه ید نی. ای دار

ا  دیناام و  بزرگتر  ها  عی ضا  نینگاهش کردم. خواهر    ی کردن 

کرد.   یم  مونیبودن پش   ک یکوچ  یآدم رو از هر چ  ی شگیهم

سال بزرگتر بشم تا بفهمه من   کی   هیخواست هر ثان  یدلم م

نداشت. نگاه سردم رو    ی ا  دهیاما خب فا  ستمی بچه و خنگ ن

  ند بل  ن یزم  ی از رو  زد و همون طور که  یلبخند کمرنگ  دیکه د

 :شد گفت یم
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که    یالک  ی آمارا  نیحرف حق رو زدم خواهر من، گفتم به ا-

. به درس و کتابات برس، ی ره دل نبند  یم  نیاز ب   گهیدو روز د

 !به شروع مدرسه ها هم که نمونده ی زیچ

اعتنا   یتکون دادم و ب  ی سر  شی تکرار  ی ها  حتی از نص  کالفه

مورد   ی آهنگ خواننده    شهیبهم از اتاق خارج شد. به عادت هم

پل رو  تو  ی عالقم  همزمان  و   نستاگرامم یا  ی صفحه    ی کردم 

رو قبول کردم    دیجد  ی شدم. درخواست ها  دنیمشغول چرخ

د با  خوب  ی لبخند  جمیپ  ی د یآ  دنیو  پ  هیزدم. حس   ج ی فن 

خوب  یباش  یکس حس  الگوئه.  و  اسطوره  برات   ه یکه    هیکه 

دائم ها   ی برا  یآرامش  زندگ  ی لحظه  بد  و  داشته   تیخوب 

 .یباش

 ی شدم و تو  گهی د  ی طرفدارها  ی چک کردن پست ها  مشغول

که با    یفکر کردم، به دو سال  م یزندگ  ری ذهنم به دو سال اخ

که گوش    ییبه آهنگ ها  انمیو تمسخر اطراف   ری طعنه و تحق

د که هر جا اسم بهزاد پکس اوم   یدم گذشت. به دو سال  یم
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که صداش    یرو کردم. به دو سال  فشیسپر کردم و تعر  نهیس

که   ییکه به صدا  یقلب شکسته شده م شده. به دو سال  هممر

صدا  شیب به  اندازه  زندگ   ی از  نامردِ  وابسته    هه،یشب  میمردِ 

 .شدم

از عشق    ی به سروش، ته مونده ا  شمیسال پ   کی از حس    دیشا

کنم!    یباق فراموشش  نتونستم  هم  هنوز  خب  اما  بود  مونده 

رو و خودِ   جاشی ب  ی رو، خواسته ها  رهاش یحرف هاش رو، تحق

سر دادم و افکارم که لحظه به لحظه    یقیرحمش رو! آه عم  یب

 .زد رو پس زدم یبه گذشته م چنگ م شتریداشت ب

که فالوش کرده بودم   ی دیجد  جیپ  ِیمعطوف استور  حواسم

د با  و  دق  هیعکس    ن دیشد  پکس  بهزاد  کنار  تر    قی پسر 

  لش یپروفا  ی رو  جیپ  تیبردن به هو  یپ  ی نگاهشون کردم. برا

 ی که توسط خواننده    دمید  ی کردم و در کمال ناباور   کیکل

کرد و به سراغ    دا یمورد عالقم فالو شده! حس سرکشم شدت پ

 .که گذاشته بود رفتم ین پستش از صد پستیاول
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راجب عالقه ش به   یکردن پست هاش که همگ  ک یاز ال  بعد

  ی برگشتم و چشم ها  لشیپروفا  ی بهزاد بود مجدد به صفحه  

  یکوتاهش شد. اسم محمد با فونت خاص  ی ویبه ب  رهی فضولم خ

 جش یپ  ی از خودش تو  ینوشته شده و ساکن تهران بود! عکس

همون استور  یجز  هم  ی که  به  و  نبود  بود   ل ی دل  ن یگذاشته 

ت  شی استور  رهدوبا به  نگاهم  کردم.  چک  و    پیرو  اسپرتش 

چشم هاش    ی پاره پوره ش گره خورد و در آخر رو   یشلوار ل

 .زوم کرد

سبزه    با  یهمرنگش و پوست تقر  ی با ابروها  یمشک  ی ها  چشم

کرد. انگار که سال هاست   یش چهره ش رو برام آشنا تر م

 !دمشیشناسمش، انگار که بارها د  یم

از حدم کندم و پوف    شیب  ی و سردرگم دل از کنجکاو   جیگ

ا وجودم مشغول    ی تو  یبیفرستادم. حس غر  رونیب  ی کالفه 

  ی ناآشنا گوش  روس یو  نیکردن ا  رونیب  ی چرخ زدن بود و برا

 .رو کنار گذاشتم 
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رو به سمت کنسول که پر از کتاب بود چرخوندم و با    سرم

نم  دنشونید نهادم خارج شد.  از  وا  یآه  نزددونستم   ک یسه 

وک که  هدفم  به  باشم    لیشدن  بود خوشحال  واسه   ایشدن 

 !مهرماه ناراحت ی خفه کننده  ی شدن به بو کینزد

[07.03.20 17:20] 

 2پارت #

که هنوز جلدشون    یناچار دستم رو به سمت چند تا کتاب  به

برداشتم.  هم  رو  کنارشون  چسب  و  بردم  بود  نشده  کامل 

  ی بعد، از سکوت رو مخ   یمشغول جلد کردنشون شدم و کم

از بهزاد رو    یدادم آهنگ  حیترج  شهیاتاق خسته شدم. مثل هم 

 .شعراش قدم بذارم  نیریش ی ایدن ی کنم و تو یپل

اما    ستیل  ی تو نظرم گشتم  مورد  آهنگ  دنبال  ها  با  آهنگ 

از انتخاب   کبارهی صفحه    ی باال  نستاگرام یا  دیاومدن اعالن جد

پنجاه    دنیکردم و با د  ی. برنامه رو باز مدمیدست کش  کیموز

ال تا  دو  پ  کیو  کش  یجی از  سرک  توش  آخر    دمی که  در  و 
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که عکسش نشون از عکس    ی ا  یعموم   ج یاز پ  دی درخواست جد

م پسر  صفحه    یاون  مات  ب  یگوش  ی داد    ار یاخت  یموندم. 

زدن   دیتخت انداختم و مشغول د  ی دستم رو رو  ی چسب تو

که فقط شامل پست و عکس    ییپست هاش شدم. پست ها

 .شد یخودش م  ی ها

سرکش کردن حس   ی کردم و برا  ک یرو ال  رشی اخ  ی ها  عکس

اومدم و نتم رو خاموش کردم. نگاهم   رونیاز برنامه ب  میکنجکاو

آوردن نصفه موندن    ادیانداختم و با  رو به روم    ی رو به کتاب ها

ا  یاما جذاب  ی رمان تکرار به   یروزها دنبالش م  نی که  کردم 

 .شوق خوندنش مشغول جلد کردن کتاب ها شدم

کتاب هام رو خوشگل    تیرو با کمال دقت و حساس  یساعت  کی

  ی صدا  دنی چیبا شکوندن قلنج دست هام و پ   ان یکردم و در پا

 .اتاق اتمام کارم رو اعالم کردم ی لذت بخشش تو 

به   ی دادم اول سر  ح یقار و قور شکمم ترج  ی صدا   دنیشن  با

 ی مامان و آشپزخونه بزنم و بعد به سراغ رمان خوندن برم. دست
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دن  نیب زور  به  که  کش  ایموهام  بودم  گذاشته  و    دمیبازشون 

رو از  که  م  ی همزمان  بلند  بستنشون   یتخت  مشغول  شدم 

 :لب با خودم گفتم ری شدم و ز

 !ده بازش کن نفس بکشه  یخانوم دستور م  ایمنه، دن  ی موها-

د  از با  و  خارج شدم  رو  ییایدن  دنیاتاق  زده  لم  مبل   ی که 

ناخن هاش بود دلخور نگاهم رو ازش    دنیمشغول سوهان کش

با لحن مخصوص زمان   یم و  رفتم  گرفتم. داخل آشپزخونه 

 :گفتم  میگرسنگ 

 !... گشنمهیمامان-

  د ی انداخته بود کش  نکیس  ی که تو  ییاز شستن کاهوها  دست

 :و رو بهم گفت

 .موز هست خچالیتو -

رفتم. به  خچالی گفتم و با ذوق به سمت    ی ا  دهیجون کش  آخ

عاشق    مونیمکه من عاشق موزم    ی قول خواهر مهربونم اونقدر
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ن سرستیموز  متاسف  با   ی برا  ی !  و  دادم  تکون  استداللش 

 .رو بستم خچالی در  ی ا وهیجا م  ی برداشتن دو تا موز از تو

به   همونطور شدم  زدنش  گاز  و  پوستش  کندن  مشغول  که 

تقر  حالِ  رو  کمونیکوچ  با یسمت  و  راحت  ی رفتم    مون یمبل 

دن معن  ا ینشستم.  پر  خود    ی ا   ینگاه  و  کرد  حواله  سمتم 

نفهم به  تلو  دنیمظلوممو  رو  ونیزیزدم. کنترل  از    زی م  ی رو 

  ا یدن  ی که خواستم روشنش کنم صدا  نیبرداشتم و هم  یعسل

 :در اومد

رو   ی خور  یچند تا دونه م  ی که روز  ییموزها  نیاصال  فکر ا-

مهم    ی کنه و هم گرونه. ما خرج ها  یهم چاقت م  ؟یکن  یم

 .ا یرو  میدار ی تر

  ی دهنم ب  ی بگم، موز له شده تو  دیبا  ی دونستم چ  ینم  یحت

حرکت موند و ناباور فقط نگاهش کردم. مامان دل از آشپزخونه 

 :گفت ایچهره م رو به دن  دنی کند و با د
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خرج خونه که   شترینداره دختر. ب  بیع  ا،یدن  ی دار  کارشیچ-

دا م  تونه،ییبا  به دهنش  رسه.   یاونم که خداروشکر دستش 

 .نباش مادر زایچ  نجورینگران ا

زد به    یم  یقیعم   ی دهنم رو که مزه ش رو به تلخ  ی تو  موز

  ی و صورت   کیکوچ  ی قورت دادم و چشم هام به لب ها  یسخت

 :رنگ خواهرم زل زد

رو رو    یاضاف  ی خرج ها   نیا  رهی بگ   ادی  دیمامان؟ با  ی آخه تا ک-

تونه خرج و دخل ما  ی که تا آخر عمر نم ییدوشتون نذاره. دا

 م؟یسیخودمون وا ی پا ی رو  دی رو بده. ما نبا

به مامان انداختم. سرش رو   ی رو چرخوندم و نگاه منتظر  سرم

برم   نییپا عقب  به  که  همونطور  و  جا   یانداخت  تا  گشت 

 :گفت اره یب نتیکاب ی رو از تو ی ساالد

بابا- اما  هم هم حواسش به ما    امرزتی خداب  ی حرفت درسته 

 .میپس انداز دار یکاف ی اندازه  بوده. به 
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 :گفت یبه روم زد و با لحن پر حرص  ی چشم غره ا  ایدن

 !حرف ها بزن تا پررو تر از االنش بشه  نیاز ا نقدریا-

حرفش نگاه پر اشکم دل از صورتش کند و با پرتاب    دنیشن  با

تندم رو به سمت اتاق    ی قدم ها  زی کردن دو موز به سمت م

 .برداشتم

[07.03.20 17:20] 

 3پارت #

با صدا   در به آغوش چارچوب در رفت و حرص   ی بد  ی اتاق 

باق  با    ی ا  هیموند. گر  یوجودم همچنان سر جاش  که همراه 

د باشه  عقده  و  ن  یخال  گهیحرص  احساسات   ست،یکردن 

زدنه.   رونیتعفنش رو به ب  ی حسِ کهنه که بو  ه ی  ادی! فرادهیفر

 !نداره ی بهش توجه ا یبه کمک داره و کس  ازیکه ن ی ادیفر

چرا    دمی دل و منطقم نشستم و ازشون پرس  ی بارها جلو  بارها 

چرا    دنه؟یو سرکوفت شن  حتیسهمم از خواهر داشتن فقط نص
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آش از  پدر  ونهیسهمم  نبودِ  مهره    هیداشتن،  هر    یاصل  ی که 

  یی عدالت خدا رو گرفتم اما راه به جا  ی   قهیبارها    ه؟یخونه ا

 !نتونستم یعنینبردم، 

 نم ینوازشگرم گرفتم و وزن سنگ   ی گونم رو با دست ها  یسیخ

  ی کردم و دست از گوش سپردن به صداها  لیرو به تخت تحم 

کنسول رفت   ی نگاهم به سمت کشو  ری. مسدمی سرم کش  ی تو

  ی زیچ   چیه  گهی که توش بود قطعا  بعدش د  ی ز یو با فکر به چ

  !زد یتو ذهنم پرسه نم

و با    دمیکش  رونی رو از داخل کشو ب  ی چند صد صفحه ا  کتاب

اول   "قرار نبود    "زدم.    ی جلدش لبخند  دنید   ی رمان  نیاسم 

ده بودم  افش رو به زور و اصرار دوست هام خون  ی د  ی بود که پ

 .دست هام بود  ی تو  شی چاپ  ی و حاال بعد از چند سال نسخه  

و بزرگم نداشتم    ک یواسه درمون مشکالت کوچ  یراه حل  دیشا

داشتم که بهشون فکر   ی ادیز  ی منحرف کننده    ی اما راه ها
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که هم اسم خودم   یاالتی رمان، کتاب و خ  ،یقینکنم، مثل موس

 :بودند

 " ایرو "

خوندن    ی   صفحه گرفتن  سر  با  و  کردم  باز  رو  نظرم  مورد 

زده   جانی خوندمش ه  یباره م نیداستان ترسا و آرتا که چند

 ی ها  ی لجباز  ین یریوقت ش  چی شدم. ه  رهیبه کتاب مقابلم خ

که   یرفت، حداقل تا زمان  یآرتا از خاطرم نم  ت یترسا و جذاب

 سنده یکه نو  یگرفتم. حداقل تا زمان  یم  مریشدم و الزا  یم  ریپ

 !گرفتم یو محکم بغلش م دمید یم ک ی ش رو از نزد

  ال یخ  یبعد در اتاق باز شد. ب  یقی خوندنش شدم و دقا  مشغول

  ی شگیکردم غم هم  یمامان سع  دنیسرم رو باال گرفتم و با د

چشم هام رو پنهون کنم. لبخند زنان به سمتم اومد و کنارم 

د و دستم چرخون  ی صورتم و کتاب تو  نینشست، نگاهش رو ب

 :مردد گفت
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 ؟ی از دست خواهرت دلخور-

ها  با و لب ها  ی چشم  نگاهش   ی پر حرف  بهم دوخته شده 

 :اون مجددا  متحرک شدند ی کردم و لب ها 

  ی و صالح هر سه تامون رو م  ری گه خ  یکه م  ی اون هر چ-

 ی نگران  ی گه. بذار پا  یم  ی اوقات با لحن بد  یخواد، منتها بعض

 . باشه؟دیاز هم دلخور باش چکدومتونی خوام ه یهاش. نم

قانع شده ها رو به خودم گرفتم و جهت    ی   افهیمعمول ق   طبق

 :خاطرش گفتم نانیاطم

 !رو نخور  زایچ  نجوریباشه مامان. تو حرص ا-

لب هاش    ی رو  ی مند  تیرضا  با  یتکون داد و لبخند تقر  ی سر

نقش بست. منتظر نگاهش کردم که از جاش بلند شد و تشر  

 :تزنان گف

  شت یپ  قهیشه دو دق  یخانوم، رمانت تموم م  ایرم رو  یاالن م-

 .ها  یتا قبل مدرسه تمومش کن یو حرف بزنم، راست نمیبش
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سر دادم و با گفتن باشه مامان جان بدرقه ش    ی زی ر  ی   خنده

 ی و حاال م  دیصورتم کش  ی کردم. رفتنش از اتاق نقابم رو از رو

من    ی لب هام نصب کنم. مادر ساده    ی تونستم تلخندم رو رو

  ن یحرف ها قصد داشت آرومم کنه غافل از ا  ن یهر بار با هم 

 .شدم ستیحرف ها رو ب  نیا ی وقته امال یلیکه من خ

[07.03.20 17:20] 

 4پارت #

گذشت   نمونیب  نیسکوت سنگ  ی که تو  یاز خوردن شام  بعد

  ی رو  شمیآرا  زیم  ی از رو  میبه اتاقم برگشتم و با برداشتن گوش

آالرم   دینکش  یکردم و طول   یتخت لم دادم. نتم رو روشن م 

  ی گوش  یاصل  ی صفحه    ی و تلگرام رو  نستاگرامی پشت هم ا  ی ها

لبخند  ییخودنما صفحه    ی کردند.  سراغ  به  و   ی زدم 

 .رفتم نستاگراممیا
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 د ی جد  ی پست ها  دنیو کامنت ها گرفتم و به د  کیاز ال  نگاه

خوردم و با   یناخودآگاه تکون  دی کاور آهنگ جد  دنیرفتم. با د

 :به ذوق گفتم ختهی آم  یلحن

 !آخ جون، باالخره اومد -

تو  قرار آهنگ جد  نیهم  ی بود  بش  دیهفته  و  بهزاد پخش  ه 

ا به  امشب  نیلعنت  که  چرا  بودنش!  هم   ی همدم  از   شه یکه 

  "خستم    "پخش آهنگ    ی خسته تر و کالفه تر بودم رو برا

از برنامه خارج شدم و با ورود به کانال    عیاش انتخاب کرده. سر

 ر ی مشغول دانلود کردن آهنگ شدم. لحظات نفسگ  شیتلگرام 

 ی پر شد. صدا  کیموز  مهینصف و ن  ی   رهیانتظارم گذشت و دا

اعماق قلبم سفر  ی خارج شد و دلبرانه تو یخسته ش از گوش

 .کرد

 ا یچتو ول نیخسته شدم از ا "

 مای بشه مثل قد ادینم گهید اونکه
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 بگو

 ا یدورو ور نیشدم از ا  خسته

 ایحال بد  نیاز ا ادیبه تو نم گمیم

 بگو

 شلوغ  ی جمعا نیشدم از ا  خسته

 تو روم  دنیفاز خوب م  انیم  بندنویپشت سرم دروغ م که

 ا یول گرد نیشدم از ا  خسته

 " ادیدر م  یاز دماغم ه اممیخوش که

خوابونده    تیب  ی که رو  یتک تک کلمات  ی خواست برا  یم  دلم

بم نوشته  عشق  با  م  رم،یو  صدا  یدلم  واسه  که   ییخواست 

. بعد از رمیهام شده بود بم  ی د یها و ناام  ییهمدم تموم تنها

مرد سر پا بمونم،   هیقط تونستم با کمک  بابا، بعد از رفتنش، ف

 ن یباشم. ا  یکستر از هر    ی اون خودمو نبازم و قو  ی با حرف ها

ا  ه یمرد مثل   بود،  امثال من مونده  و  مرد    نیپدر پشت من 
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دونم هم سن و سال    ی م  دیبهم داده بود که بع   ییدرس ها

 !هیدرس ها چ نیا یهام بدونن معن 

آهنگ هام اضافه ش    ست یل  ی محو آهنگ رو تو  ی لبخند  با

کردم. پست ها رو   کی کل  نستامیا  کونیآ  ی کردم و دوباره رو

پست خودش انگشت    دنیرد کردم و با د  ی گریپس از د  یکی

زدم و شروع به نوشتن    ی صفحه ثابت موندند. ضربه ا  ی هام رو

 :کامنت کردم

 ز ی حرفات به همه چ  نقدریسلطان، چرا ا  یعال  شهیمثل هم  "

 " .ی... خسته نباشیهان؟ لعنت هه،یشب  میزندگ

داد    یپستش م  رینگاهم که خبر از سه هزار تا کامنت ز  برق

رگ هام عمل کرد و سر ذوق اومدم. پست   ی تو   یمثل خون

از    دمیکه د  یپست   نیکردم و آخر  کی ها رو ال  جیفن پ  ی ها

 !آشنا بهیاون پسره بود، همون غر جیپ
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  ی بعد رو  یصفحه ساکن شدند و کم  ی اراده دست هام رو  یب

 :کامنت لمس کردم ی  نهیگز

 " سلطانمون ترکوندها "

که در    ی توجه به بهزاد  یسرم، ب  ی تو  ی بعد بر خالف صداها  و

پ به سمت  بود  ها   شی شخص  جی حال خوندن  پست   ی رفتم. 

  کی از عکس هاش کل   یکی  ی طنزش رو از نظر گذروندم و رو 

کنار    بیپستش بام تهران بود و دست به ج  شن یکردم. لوک

به تن کرده و بر خالف   یرنگ  یآب   رهنیبود. پ  ستادهیدوستش ا

 !چشم دوخته بود   نیبه دورب  بیو غر  بیعج  یبا اخم   تش دوس

[07.03.20 17:20] 

 5پارت #

 شهیو گنگ تر از هم   جیشد و من گ  یبهزاد باز هم پل  کیموز

شناختمش!    یبودم که اصال  نم   ی به عکس پسر  رهی همچنان خ

قلب و   لیس  دنیکردم و با د   کیکامنت کل  کونیآ  ی مردد رو
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پسر به اون ها،   ن یا  یلیدخترا و جواب چرب و چ  ی بوس ها

 .اومدم رون ی کردم و از پستش ب یاخم

که   ننی پسرا هم  ی دلم گفتم همه    ی تو  واشی آروم و    ی طور

ون کامنت ها به نظرم بد  ا  ی باهاش داشتم. طور  یانگار نسبت

سروشه و من حق دارم که   ی که انگار اون نظرات برا   ومدنیم

 !عکس العمل نشون بدم

آهنگ   رونیب  با تعجب  کمال  در  کشدارم  پوف  فرستادن 

 نیرو کنار گذاشتم. نگاهم رو ب  یخواننده رو قطع کردم و گوش

بارون که   ریز  ی  دهیآب کش  ی اتاق چرخوندم و مثل موش ها 

ا حفره  م  ی به  ز  یپناه  خز  ر یبرند  رودمیپتو  به  چشمم    ی . 

مشغول   ی ا  گهید  ی افتاد و فکرم جا  میخاموش گوش  ی صفحه  

حوال  سهپر نگاه سروش   ی پسر  یزدن شد.  مثل  نگاهش  که 

  یو فقط م  دیشد فهم  یرو نم  ی زی چ  چینبود! از چشم هاش ه 

د  ایدن  هیشد   کنارشون  اخمدیاخم  رابطه    ی!  ان چند  ی که 

 !با پسر مورد عالقم، سروش نداشت یخوب
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خندون بود و   شهیاومد که سروش اخم کنه، هم   یم  شی پ  کم

تونست ناراحتش    ینم  ی زیچ  چ یدر حال خوش گذروندن، ه 

که باعث    یطیشرا   ا یبابام،    ی من برا  ی ها  یدلتنگ  ی کنه. حت

منو و اون،    یاز دوست  ا یدن  دنی فهم  ای  نمش،یشد نتونم بب   یم

شد سروش خم به ابرو   یباعث نم  ی زیچ  چی... هی زی چ  چیه

با یعنیاره!  یب ه   دی...  از جانب من   ی ز یچ   چیاعتراف کنم که 

 !...براش مهم نبود! براش مهم نبود، اگه مهم بود که

چشم هام انداختم تا اخطار الزم رو بده    ی انگشتم رو تو  نوک

وقته که با خودم    یلیبه بارون نشه. خ  لیتبد  فشونیتا نم ضع

گر  ی آور  ادیقرار گذاشتم   به  رو  اون من  نندازه!   هیخاطرات 

  هیجز پدرم گر  ی مرد  چیه   ی وقته به خودم قول دادم برا  یلیخ

 !نکنم

به پهلو چرخ  دمیکش   قیعم   یآه به   ی. ذهنم فلش بکدمیو 

دق نم  شیپ  ی   قهیچند  و خودم هم  دق  یزد   قه یدونم چند 

و    دمیسرتقانه چرخ   تیکردم و در نها  ی گذشت که خود خور
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وقفه به صفحه ش رفتم و باز    ی رو به دست گرفتم. ب  یگوش

 .زدم ی همون عکسش ضربه ا ی رو

  ی توجه به چرا گفتن ها  یزدم و بعد ب  دشی و کمال د  تمام

 ن یرو فشار دادم و از عکسش اسکر  ی وجودم، دکمه ا  ی صدا

 ی رو نم   لشیکه خودم هم دل  ی کار   انیشات گرفتم. بعد از پا

لبخند  باال  ی دونستم  با نقش بستن آالرم کامنتش  و   ی زدم 

 .لب گفتم ریصفحه چشم هام گرد شدند و ز

 " !گرفتم یم نیکاش از پول اسکر "

[07.03.20 17:20] 

 6پارت#

به زحمت افتاده    ی ادیز  ی و انگار  ی ا  قا یم دقجواب کامنت   در

گل در کنارش  بود. خ  یبود که  فرستاده  کامنتش    رهی هم  به 

. چطور با  دلم شروع به گله کردن کردم   ی اراده تو  یموندم و ب
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اما در جواب    دیخند  یگفت و م  یپست هاش م  ریاون دخترا ز

 !فرستاده؟ یگل خشک و خال هیکامنت من فقط 

د  یواقع  ی معنا  به نم  وونهیکلمه  هم  خودم  بودم.   ی شده 

 یکردم و چرا داشتم فکر م   یداشتم فکر م   ی به چ  دمیفهم

مستق حسود  ما  یکردم.  ب  یم  ی داشتم  و  هم   لیدل  یکردم 

داشتم! چم شده بود؟ من چم شده که رفتارم بچگونه    تیشکا

  ن یا  ال یخ   یاساس شده؟! چم شده که چند ساعت بود ب  یو ب

 شدم؟  ینم جیپ

رو    یحوصله گوش  یدست چشم هام رو فشار دادم و ب  کی  با

ش حواسم    برهیو  ی که صدا  دینکش  یپرت کردم. طول  یبه سمت

زنگ بخوره    میگوش  ومد یم  شی رو سر جاش آورد. معموال  کم پ 

 بامعرفتم، فرناز باشه؟ قیتونست جز رف یم یو ک

 اسم  دنیرو به دست گرفتم و بر خالف انتظارم و با د  یگوش

 :کردم یزدم و تماس رو وصل م  ی شدم. لبخند ر یغافلگ دیام
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 !ماه از کدوم ور در اومده نمی به به... بذار بب-

تر کرد و پشت بندش با   ضیخنده ش لبخندم رو عر  ی صدا

 :لحن مهربون مردونه ش گفت

 !متره  شیبچه؟ زبونتم که ش ی باز تو سالمتو خورد-

  ی شد اعتراف کرد حال خوب   یجام نشستم و م   ی زانو تو چهار

 :داشتم

عل- چ  دیام  کمیسالم  چطوره؟  حالتون  من   ادیشد    یخان. 

 ...نکنه ؟ی افتاد

رو به    تشیداشت جد  یکه سع  یو با لحن  دیکالمم پر  ونیم

 :رخم بکشه گفت

زبونم    ؟ یبه اسم صدا کن  توییدا  د یچرا با  یوجب  م ین  ی آخه تو-

 !خان دینه ام ییدا  یمو در آورد از بس گفتم بگ

 :گفتم طنتیخنده زدم و با ش ریز یپق
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دوست دارم   گه،ی د  ی همش هفت هشت سال از من بزرگتر-

آره؟ آخه    ی مامان اتو داده زنگ زد  نمی. بگو ببد یصدات کنم ام

 !ییحرفا نیمعرفت تر از ا یتو ب

  یی به وقتا  هیپاره کرد و شب  قهی  یحرفم حرصش حساب  نیا  با

 :خواد از خودش دفاع کنه شد یکه مامان م

  ی زنگ نم   تییبار هم به دا  هی  یتو که سال  ایمعرفتم    یمن ب-

 !بچه پررو  ؟یزن

 :کردم و اون ادامه داد ی خنده ا تک

اذ- مونه،   یم  شتونی . فکر و ذکرم پیکن  یم  تیمامانتم که 

 !بعد نیمجبورم همش بهت زنگ بزنم از ا

 نی خوابوند و سکوت رو بهتر  یماجرا باد ذوقم رو به کل   اصل

  ی ز یفرصت استفاده کرد و چ   ن یهم از ا  ییجواب دونستم. دا

 :کم نذاشت
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  ا ی باز با دن  دمیبذار کنار؟ شن   اتویبهت نگفته بودم لج و لجباز-

 ...! چند باری قهر کرد

 :و از هم جدا شد دیصبرم نفس آخرش رو کش طناب

و هر هزار بارش رو گفتم    یهزار بار گفت  ،ییدا  یهزار بار گفت-

 ی کارا زیبه ر زیر  ی جور هی چه،ی پ  یمن م ی که اون به پر و پا

عادت    گهیده که د  یم  ریگ  ی ز ینظر داره و سر هر چ  ریمنو ز

ا به  ا  ن یکردم  چرا  مامان  موندم  فقط  وسط   ن یرفتاراش، 

 !و مامان ایدنشه منم نه  یم  تیکه داره اذ یاراحته! اونن

اومد و از ته دل ناراحت    قشیفرستادن نفس عم  رونیب  ی صدا

مشکالتم رو حل و فصل کنه؟ چرا    دیشدم. چرا هر بار اون با

 من؟ ی درد و دال ی شده صندوقچه  دیام

  تو یگه حتما  خوب  یم  ی زیچ  هیخواهر بزرگته اگه    ایدن  ،ییایرو-

 ی . مریکنه تو به دل نگ  یم  یشوخ   یخواد، حاال گهگاه  یم

حرفت؟ خب   ستیشه؟ خنده دار ن  یمامانت چرا ناراحت م  یگ
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! قبول کن... قبول کن ادیب  شی پ   یشما مشکل  ن یخواد ب  ینم

 !خودته ش ی مشکالت پ ن یا ی  شهیکه ر

تند  چشم لحن  با  و  شدند  معمول  حد  از  تر  درشت    ی هام 

 :دمیپرس

 کار کردم؟  یمگه من چ دی من؟ ام شی مشکالت؟ پ-

به جون زبونش افتاده بود، خدا خدا    دی ترد  ی کرد و انگار  یمکث

امشبم فراهم نشه اما   ی دارینگه تا شب ب  ی زیکردم االن چ  یم

 :مُهر سکوتش رو شکست و زهر حرفش دامن دلمو گرفت

وقتقبو- از  کن  پسره    ی   ه یقض  یل  و    ی اون  من  به  الدنگو 

تا   یکن  یرو بهونه م  زیو همه چ  یمامانت گفته ازش ناراحت

 گم؟ ی. درست نم ی بساز وید هیازش 

گوش  بغض پا  یکرده  ب  ن ییرو  و  ادامه    یآوردم  به   ی توجه 

طعنه   شهیقرمز رنگ رو لمس کردم. مثل هم   کونیحرفاش آ

راه   بینص  شونیتکرار  ی ها جز سکوت و   یقلبم شده بود و 
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گونم و   ی رو  ی به قطره اشک ها  یینداشتم. اعتنا  ی خود خور

آهنگ هام   ستی نکردم و با پناه بردن به ل   ییتماس مجدد دا 

 .رو از سر گرفتم گهید یشب طوالن هی وندنِگذر

[07.03.20 17:20] 

 ز یی پاروزاز ن یزدهمیس#

 7پارت #

مختلف بهزاد رو گوش دادم   ی آهنگ ها   نقدری چهار صبح ا  تا

نفهم بدن  دم یکه  با  ظهر  برد.  خوابم  و چشم    یچطور  گرفته 

شدم و مامان رو    داریبسته شدن داشتند ب  لیکه باز م  ییها

 :دمیسر خودم د ی باال

 !دختر خونه ر یظهر بخ-

فراموش  شبمید  حال به  لبخند کمرنگ  یرو  با  و  رو    یسپردم 

 :جام نشستم ی بهش تو

 ناهار؟ ی برا سمیوا  ایبخورم  م یدار ی زیمادرم، چ نیهمچن -
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 :و مشغول تا کردنش شد دیروم رو کش ی پتو

بر- شو  آماده  بعدشم  بخور.  برو  برات  گذاشتم    ی برا  میکنار 

 .لباس مدرسه ت دیخر

  ف یضع  ی اسم مدرسه کسل تر از قبل شدم و با صدا  دنیشن  با

چشم گفتن  به  م  گرفته  حال    یو  سمت  به  کردم.  بسنده 

  ا یدن   یبه اتاق خال  یراه نگاه  ون یبزرگمون قدم برداشتم و م

دانشگاهش و خداروشکر    ی انداختم. حتما  رفته بود دنبال کارا

رو    ی ا  ره وار شروع کنه! با زدن چشم غ  ا ینبود که روزم رو دن

با د و  اتاقش سرم رو چرخوندم  بربر  دنی به  پن  ی نون  و    ری و 

من بودند   دنیاپن منتظر رس  ی چشمک زنان رو که    ییگردوها

 .دمی به قدم هام به سمت آشپزخونه سرعت بخش

شکمم    ی از عزا  یتا دل  د یطول کش  یساعت  می ن   شهیهم   مثل

ب با شن  ارم،یدر  و  تموم شدن صبحونه  از   ی غرغرها  دنیبعد 

نکردم   یخاص  شی رفتن بشم. آرا  ی مامان به اتاق رفتم تا آماده  

مامان رو نشنوم، لباسم رو   ی گفتنا  "زود باش"  ن یاز ا  شتریتا ب
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ک   دمیپوش ب  ف یو  از کشو  رو  اتاق    دمیکش   رونیو شالم  از  و 

 :رفتم رونیب

 .من آماده م -

رو   چادرش گوش  ی رو  و  گذاشت  رو  شیسرش  از    ز ی م  ی رو 

 :چنگ زد  یعسل

! خدا کنه مغازه ش رو نبسته  یتا آماده ش  ی د  یآدمو دق م-

 .باشه

رفتم.   یتکون دادم و به سمت جا کفش  ی سر  لکسیو ر  الیخیب

پوش  دم یسف  یکتون کل  دمیرو  برداشتن  با  خونه   د یو  از 

مکردم   یخداحافظ گهگاه  ونی.  م  یراه  و   یمامان حرف  زد 

به    هیشب  ی زیبکشه، چ  رونیاز زبونم ب  ی زیخواست چ  یانگار م

بهزاد    یعنیدادم،    ی! اما من نم پس نمدیام  شبید  ی حرف ها

ساعت   کیتونست    یفقط م  ی ز ی آورده بود! هر چبارم    ی نطوریا
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  ی قبرستون افکارم چالش م   ی تو   شهیهم  ی کنه و بعد برا  تمیاذ

 .کردم 

  ی که باعثش بهزاد پکس بود رو   یراتییتغ  ی آور  اد یاز    ی لبخند

 :برداشت کرد  ی ا  گهیلبخند رو طور د  نیلبم نشست و مامان ا

 شده مادر؟  ی ز ی من، چ ی ایکنه رو یچه عجب! خنده هم م-

چشمم به سمت   ی رو به سمتش چرخوندم و با اشاره    سرم

که باز بود از جواب دادن بهش در    ی ا  یلباس فروش  ی مغازه ا

و بعد از    میزدن بود  دیمغازه مشغول د  ی تو  یساعت   میرفتم. ن

 .میاومد رونی لباس زشت گله و گشادم از مغازه ب دیخر

نزد  ونیم فروشگاه  به سمت  مامان  اصرار  به  برگشت   ک ی راه 

و رو بهش    ستادمیحوصله دم در فروشگاه ا  ی. بمیخونمون رفت

 :گفتم

 .مامان ایتو، زود ب امینم من-

[07.03.20 17:20] 
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 ز یی پاروزاز ن یزدهمیس#

 8پارت #

اعتنا بهش حواسم رو به    یمادرانه نثارم کرد و ب  ی غره ا  چشم

وضع    نیستش نداشتم دادم. هر سال همکه اصال  دو  یلباس

شباهت به لباس آخوندها نبود رو    یکه ب  یشد. لباس  یتکرار م

و منبع    می. دختر بودمیرفت   یو به مدرسه م   میدی پوش  یم  دیبا

  م یخوا  یکه م  ی که اونطور  مینداشت  نویحق ا  گران،ید  کی تحر

زانو هم   ی منقعه تا رو  ی حاال بلند  م،یلباسمون رو انتخاب کن

کردم دلم    یلباس تصور م  نیا  ی بماند کنار... خودم رو که تو

 !نمیو اول مهر رو نب رمی لحظه بم نیخواست هم  یم

و سرم رو به عقب چرخوندم.   دم یاز تصور ترسناکم کش  دست

داد حاالها حاالها اون تو    ینشون م  نیاز مامان نبود و ا  ی خبر

قدم ناچار  به  داره.  خ  ی کار  در   ابونیبه سمت  با  و  برداشتم 

  ی دنبال اسم فرناز گشتم. چند روز  فمیک  ی از تو  یآوردن گوش



Page | 34 
 

نکنم دلم   عترافبود که ا  یانصاف  یبود خبرش رو نداشتم و ب

 !براش تنگ شده 

 گرفتم. مقابل   ابونیکردم و نگاهم رو از خ   یکیشمارش کل   ی رو

فرناز لب هام به قصد تکون   ی الو  دنیو با شن  ستادمیفروشگاه ا

 ی گوش خراش چشم ها  ادیشدند و با فر  کیخوردن بهم نزد

جا سر  م  ی مبهوتم  م  خکوبیخودشون  درست   ی شدند. 

 !دم؟ید

بوت  ی پسر در  به  تک   کیکه  فروشگاه  با    ه یکنار  و  بود  داده 

 یمحو به من زل زده بود سروش بود؟ نه... باور کردن  ی لبخند

حبس شد.    نمی س  ی نبود! ضربان قلبم شدت گرفت و نفس تو

شد بعد از    یکرد! باورم نم  یشد داشت منو نگاه م  یباورم نم

اما    دمضحک بو  نمش،یبب  تیوضع   نیا  ی و تو  نجایهفت ماه ا

خواست با   یبپرم تو بغلش، دلم م  میخواست مثل قد  یدلم م

با لبخندش خاطره بسازم   ی کمتر  ی فاصله   مقابلش باشم و 

 !شد یشد، نم یاما... نم
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پا  دمیدستم خشک شده بود و نفهم  ی تو  یگوش   ن یی چطور 

 ی و نگاه هراسونم رو دمیبلع یآوردمش. آب دهنم رو به سخت 

حال   نیو منو با ا  دی رس  ی در فروشگاه نشست. اگه مامان سر م

 دن یدستم رو فشردم و با د  ی تو  یمضطرب گوش  ؟یچ  دید  یم

 .داشت لرز به جونم افتاد  یکه به سمت من قدم بر م  یسروش

اومد؟ ما که رابطه مون تموم شده   یداشت به سمتم م  چرا

واسه سالم موندن عشقمون نذاشته  یپل چ یه گه ی بود، ما که د

نم  م،یبود هم  درد  به  مامان  قول  به  که  م میخورد  یما   ی ! 

د هواخواست  م  مییوباره  کنم    یکنه؟  حس  دوباره  خواست 

 هنوز عاشقشم؟

نگاه    ی و من فقط تونستم به سخت  ستاد یمقابلم ا  بیبه ج   دست

و به در فروشگاه چشم بدوزم، اون اما انگار هنوز    رمیازش بگ

 :زد ی مقدمه به قلبم رگبار یهمون سروش سابق بود که ب

 !؟یخوب  نمت،یبتونم بب ییهوی ی نطوریا نکهیمگر ا-

[09.03.20 03:00] 
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 9پارت #

که خودت خرابش   یحال من  ی بگم چرا دار   دیچرخ   ینم  زبونم

 ی دار  ییبگم با چه رو  دیچرخ  ی زبونم نم  ،یپرس  یرو م  ی کرد

زبونم توان تکون خوردن نداشت اما قلبم...   ،یپرس   یحالمو م

 .دیکوب یم نمیس  ی وار تو وونهید

در فروشگاه    ی که به رو  ییبه من بود و من با چشم ها  رهیخ

لرزون   ییبا صدا  اد،یکردند مامان ن  ی زل زده بودند و دعا دعا م

 :گفتم

 !اد یلطفا  برو، مامانم االن م-

ها  ی نتونستم جلو  گهید بگ  ی چشم  رو  نگاهش    رم،یجسورم 

 :ش جمع کرد و گفت نهیس  ی کردم و اون دستاش رو رو

 ینم  ی زی.. چخب.  ادیبذار ب  اد،یب  یربعه منتظرش  هیدونم!    یم-

 !شه که
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گرفته بود و کفرم داشت در    یهم منو به مسخره و شوخ  باز

چ   یم ب   ینم  ی ز یاومد.  ا  یشد؟  ام  ن یشک   ی بجا  د یدفعه 

 !گرفت یکتک م ر یسروش منو ز

تونستم   یم  گهی به روش رفتم و خوشبختانه د  ی غره ا  چشم

 :هول بودنم کنترل کنم ی رو

 ...خوام مادرم یشه، مسلمه. اما نم ینم ی زی تو که چ ی برا-

از فروشگاه بزنه    با تا  الهام شد  انگار به مامانم  گفتن اسمش 

بشه. هراسون نگاه ازش    کیمشکوک بهم نزد  یو با نگاه   رونیب

 :گرفتم و رو به سروش گفتم

 !برو لطفا  ،ییبرو که نفهمه تو ی جور هیاومد! -

زد و در کمال تعجب سرش رو به    ی اعتنا به حرفم لبخند  یب

 ی شد! مامان با چشم ها  ینم  نی ... بدتر از ای عقب چرخوند! وا

 ل یگشاده و مبهوت نگاهم کرد و به سمتون پا تند کرد. وسا
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رو  ی تو رو  سمت   نیزم  ی دستش  به  رو  دستم  و  گذاشت 

 :و رو به سروش گفت  دیخودش کش

رو خط    ای مگه قرار نشد دور رو  ؟ی ندار  ایباز که تو؟ پسر تو ح-

 ؟یبکش

داد و با گفتن   می مامان عصب   لی تحو  ض یعر  ی لبخند   سروش

 :گفت یلیچرب و چ یسالم

 !نمشیبب کینکردم، فقط خواستم از نزد ی من که کار-

و با حرص و نفرت به سروش چشم دوختم. حق    دمیگز  لب

که انگار    ی کنه، طور  یبلبل زبون  نطوریمامانم ا  ی نداشت جلو

ه  ی زیچ و  هم  ی کار  چینشده  به  تلخ   نینکرده!  با    ی خاطر 

 :گفتم

 .مزاحم نشو لطفا ، برو-

 :من رو به مامان گفت ی ابروش رو باال فرستاد و بجا ی تا کی



Page | 39 
 

لرزه حاج خانوم،   یدست و پاش م  نهیب  یدخترت هنوز منو م-

  ن یز ا. بگو که ا ستم ی ن  ی پس به اون آق داداشت بگو من کاره ا

دو نفر رو خراب    ی رابطه    شیعقل  یو ب  ی به بعد سر عقده باز

 !نکنه

برگشت. مامان    کی به سمت بوت  یحرف  چیه  یگفت و بعد ب  نویا

زد هولم داد    یخشم توشون شعله م   شی که آت  ییبا چشم ها

 :د یو با حرص غر

  شعور؟ یب  ی پسره    نیبشنوم از ا  یچ  دیبخاطر تو با  ینیب  یم-

 !ایکار کنم رو یدونم باهات چ یم

[09.03.20 03:00] 

 10پارت #

  ک ی کرده نگاه از چشم هاش گرفتم و با برداشتن پالست  بغض

پ  ی برا  دهایخر تو  شی برگشتن  هنوز  شدم.  شوک   ی قدم 

شد.   ی نم  میراه مامان حال  ونیم   ی بودم و اصال  غرغرها  دنشید
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ناراحته،   مونییکرد انگار که از جدا  یرفتار م  ی طور   ه یسروش  

م  ی طور  هی دوستم   یحرف  اون  نه...  اما  منو...  که  انگار  زد 

 ی ... با تموم حرف هازشینداشت... با تموم حرکات شک برانگ

 یی دا  د ی... دوستم نداشت! اگه داشت به محض تهدنشی دلنش

دخترا  م،یگفت جدا ش  ینم که سمت  داشت  دوستم    ی اگه 

  یی ه دوستم داشت که هر روز منو با دخترارفت، اگ  ینم  گهید

ن و   کرد  ینم  سهیکردند مقا  یعشقشون رو برطرف م   از یکه 

 !زد یسرکوفت نم

غرق شدم که خودمو مقابل خونه و    الیفکر و خ  ی تو  نقدریا

مامان  سر  د  یپشت  بود  در  کردن  باز  مشغول  کالفه  دمیکه   .

که غرش    یتوجه به مامان  یرها کردم و ب  نیزم  ی رو رو  دهایخر

 .از سر گرفته بود به اتاقم پناه بردم ی شتریرو با شدت ب 

نبود! حق   ی اومد اما خب چاره ا  یپر حرصش تا اتاق م  ی صدا

بود   دهیمن د  کی داشت... بعد از چند ماه دوباره سروش رو نزد

افسرده   ی ایبشم. همون رو  شمی چند ماه پ  هیشب  دیترس  یو م
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قول داده بودم   میزندگ  ی ا من به اسطوره  و درب و داغون... ام

بار   یکس  چی و ه  ز یچ   چیباشم، قول داده بودم به ه  ی قو دو 

 !نبازم 

با ب  لباس کمد انداختم و مشغول    ی تو  ی لیم  ی مدرسه م رو 

و با روشن کردن   دمی تختم دراز کش  ی لباسم شدم. رو  دنیپوش

  ی . چه خوب بود تودیلرز  یدستم م  ی پشت هم تو  مینت، گوش

تونستم با خوندن   یهمه دوست داشتم و م  نی ا  میمجاز  ی ایدن

 .رمیفاصله بگ میواقع یهاشون از زندگ  امیپ

به سمت پست ها رفتم و با   رکتیبه دا  دنیاز سرک کش  بعد

خنده   ی و سه در چهار از اون پسر و جمله    دیعکس جد  دنید

 .پستش مات صفحه شدم ریدار ز

 " !دخترا بگن ژووون میبچه خشگلم نشد "
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به سراغ   عیبزنم سر  دیعکسش رو د  ری دل س  هی  نکه یاز ا  قبل

  ی که دخترا   ی ا  دهیکش  ی ژون ها  دنیکامنت هاش رفتم و با د

 .نوشتم  اریاخت  یکردم و من هم ب  یمختلف نوشته بودند اخم

 " !خداروشکر "

[12.03.20 03:13] 

 11پارت #

قلب   ی تو  ریمثل تکه    ییدرهم نگاه از کامنت ها  ییابروها  با

رو کنار گذاشتم.    یاومدند گرفتم و گوش  یچشم هام فرود م

د غرغرها  ی خبر  گهیظاهرا   از  ب  ی هم  و  نبود  شک   یمامان 

 .داد یم  دی و ام ایداشت آمارم رو به دن

حدسم زدم و به سمت کشو قدم برداشتم.   ی به رو   ی تلخند

هم   یم  دیبا به  و  حموم  ازش    نیرفتم  لباس  تا  چند  خاطر 

نجات    پسمیچنگال کل  ری بلندم رو از ز  ی . موهادمیکش  رونیب

ح و  گوش  نیدادم  به  اعالن  ینگاه  میرفتن   ی باال  یانداختم، 
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ا و  نبود  م  نیصفحه  خبر  ی نشون  کامنتم   ی داد  جواب  از 

 .ستین

که خواستم از در    ن یرو به حال خودش رها کردم و هم  یگوش

.  ستادمیجام ا ی ش بلند شد و تو برهیو ی برم صدا رون یاتاق ب

در رو    ی   رهی و جواب ندادنم بهتره دستگ  دهیام  نکهیبا فکر به ا

 .اراده به عقب برگشتم یاما ب دمیکش

 ی اسم فرناز لبخند   دنیدستم جاخوش کرد و با د  ی تو  یگوش

 :زد و تماس رو وصل کردم مهیلب هام خ  ی رو

 من؟ یگوگول ی چطور-

 :متلک انداخت  ما یکرد و مستق ی خنده ا تک

 !خوره  یشارژت بر م  رتی به غ ا،یوقت زنگ نزن هی-

  ز یر  ی تخت رها کردم و خنده ا  ی دستم رو رو  ی تو  ی ها  لباس

 :سر دادم
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بهت زنگ بزنم    شی دو ساعت پ  یکی  نی خواستم هم  یبخدا م-

 ...اما

  ی که نگاهشون فارغ از معن   ییسروش و چشم ها  ی ادآوری  با

 :کردن بود لحنم تلخ شد و گفتم

 ؟ ینشد. چه خبر، خوب گهید-

 :د یپرس رکانهیدر جوابم گفت و ز ی ا ستمین بد

 ا؟ یباز چه مرگته رو-

 ی تختم شدم و ب  ی رو  ی رو  یفرض  ی خط ها  دنیکش  مشغول

 :رمق گفتم

 ...! فقط سروشستین ی زیچ-

 جانی نصبش کردند که پر از ه  ی آمپر   ست یبرق ب  انیجر  انگار

 :گفت

 !؟ی سروش؟ نگو که زنگ زده برگرد-
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تمسخر   قتیبودنش تکون دادم و حق  نیخوش ب  ی برا  ی سر

 :و دردناکم رو به زبون آوردم  زیآم

 گه فرناز؟  یم یآخه اون زنگ بزنه برگردم؟ عقلت چ-

حرفم استقبال    ی در جوابم نگفت و با سکوتش از ادامه    ی زیچ

 :کرد

  ؟ ینیب  ی . کنار فروشگاه کوروش! شانس منو مدمیسروش رو د-

زنگ   یگیزده، بعد تو م  کیکرج بوت  ی دونستم تو  ینم  یحت

 ...زده بگه 

 :دیحرفم پر ونی ناباورش اوج گرفت و م  ی صدا

 باهم؟ دیحرف زد شد؟ی... خب... چی ! وا؟ی جد-

س  قیم ع  یآه ا  رونیب  نهیاز  بخاطر  و  مامان    نکهیفرستادم 

 :گفتم ی آرومتر ی نشنوه با صدا ی زیچ

رفته ما چند ماهه    ادتی  نکهیقربونت برم مثل ا  م؟یحرف بزن-

کرد چ  م،یتموم  بزن  یسر  سروش   م؟یحرف  اون  از  بعدشم 
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 ی چشم ها  ی ره مثل آدم حرف بزنه؟ زل زده تو   یم  ی انتظار

 !شه؟ یباورت م ،یپرسه خوب یمن م

بلندش باعث شد منم بخندم و اون با لذت از    ی خنده    کیشل

 :کنه فیحرص خوردن من تعر

تونم تصورت   یحرص خوردنتم آخه، قشنگ م   نیمن عاشق ا-

 د ی بگه؟ حالتو پرس  ی. خب بدبخت چی شد  یکنم االن چه شکل

 !گهید

نگفتم، محو   ی زی گرفت و از عمد چ   ش یخنده ش رو پ   ی   ادامه

باز    ی بد  ی آن در با صدا  کیخنده دارش شدم که    ی خنده ها

رو به گوش هام   دنمیمقابلم خبر در  انگریعص  ی شد و چشم ها 

 .سپردند

[13.03.20 02:30] 

 12پارت #
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شدم که انگار دود از سرش بلند   رهی خ  ییایو مبهوت به دن  مات

  که برام خط و  یی به سمتم برداشت و با چشم ها  یشده، قدم

 :دیغر دندیکش ینشون م

 تو؟ یزن یحرف م  یقطع کن اون المصبو، با ک-

و نتونستم تحمل کنم.   دیچ یپ  یفرناز پشت گوش  نیه  ی صدا

  اد یتخت پرتاب کردم و همزمان با بلند شدنم فر  ی رو رو  یگوش

 :زدم

 ؟ ی ری پاچه بگ  ی تو؟ باز اومد ی ایم ی نطوریمگه تو ا یضیمر-

  دم یشن  ینکردم، بس بود هر چ  ییناباور نگاهم کرد و اعتنا  ایدن

  ی و دم نزدم! مامان هم خودش رو به اتاق رسوند و با اعصاب

 :داغون رو به من گفت

دوباره  - نزن!  داد  دهنتو  د  ی ببند  رو  پسره   یی هوا  ی دیاون 

 هان؟ ی شد
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ادامه داد، انگار که باهم قرار داد    ایبعد مامان ساکت شد و دن  و

 :بسته بودند

رو- نزد  ییبا چه  بزنه؟ چرا  باهات حرف  تو دهنش؟   ی اومد 

 آدما خر فرضت کنن آره؟  ادیخوشت م

 :تکون دادم و با نفرت گفتم ی سر متاسف

خواهر خوب و نمونه   ی خر فرضم کنن بهتره که تا مثل تو ادا-

فهمم    یرفت، نم  چرت و پرت گفت و  ی سر  هی!  ارنی رو در ب

 !واقعا  د ی کن یم کهیت که یخودتونو ت دی شماها چرا دار

م  لحنم بود، خودم هم  از    یتلخ  پر  بود،  پر  دلم  اما  دونستم 

 :دهیکهنه و پوس ی ها هیگال

بهتون جواب پس بدم، بچه    دی خورم با  ی. تکون مگهیبسه د-

بکنم.   دیبا  یدونم چه غلط  یم  گهیسالمه... د  فدهیه  ستم،ین

 !دیکرد وونمی د د،ی رم! تمومش کن یمن سمت سروش نم
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ا  هر  انگار  شدند،  ساکت  مقابلشون   یی ایرو  ن یدوشون  که 

که تا به امروز    ییایبراشون ناشناخته بود، رو  ی اد یبود ز  ستادهیا

 !بلد نبود ی ا  گهیجز خم به ابرو آوردن کار د

باز م  مامان   عود کرده بود که چهره ش در هم   گرنشیانگار 

متفکر رو    ی ایرفت و من رو با دن  رونیحرف از اتاق ب  یشد، ب

که   نیو هم  دمیکش  میشونیپ  ی رو   یبه روم تنها گذاشت. دست

 :خواستم به آغوش تخت خوابم برم لب باز کرد 

خواستم،    یم  توی خوب  نکهیتا به امروز خواهر بده شدم واسه ا-

  ن ی! اون پسره ارزش ایبش  تیو اذ   یبدون  ی زیخواستم چ  ینم

 یگ  یتو که م  نم،یبب   یاحترام  یرو نداره که بخاطرش از تو ب

 !شیگم که بهتر بشناس ی... پس منم مشیشناس یم

  یو منتظر نگاهش کردم. از چ  ستادمیجام ا  ی حرکت تو  یب

 زد؟  یحرف م
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که فکرش   ی. با هر کایرو  هییپسره دختر باز حرفه ا  هیسروش  -

ادعا داره همشون رو دوست داره، نمونه ش    یرو کن هست، 

دو هفته    نیخودم و تو! با اون هم تا هم  ی ساده    یهمکالس

تفاوت که با   نیدوست بود و حاال تنهاش گذاشته، با ا  شیپ

نکن    فکردرصد هم    کیاون رابطه هم داشته و با تو نه، پس  

 یزمان  هیدرصد هم فکر نکن    ک ی سمتت،    ادیبخاطر خودت م 

 !ایت داشته رودوست

[13.03.20 02:30] 

 13پارت #

  ی رنگش که با چشم ها  یعسل  ی و بهت زده به چشم ها  شوکه

از    شه یسرد تر از هم  یزد زل زدم و اون با نگاه  یمامان مو نم

  ی تخت ولو شد و انگار تو  ی جونم رو  یاتاق خارج شد. تن ب

 .غرق شدم  ی ا گهید ی ایدن

که    ست،ین  یسروش آدم سالم  دم یشن  یم  یاز هر کس  شهیهم

باورشون   ست،ی شه و آدم عاشق شدن ن  یم  یمی با همه زود صم 
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حت   یعنینکردم.   کنم،  باور  که  نخواست  لوحم  ساده    ی قلب 

 میخور  یباهام تموم کرد و گفت به درد هم نم  یبه راحت  یوقت

فداکار بودنش اما حاال...   ی دوست داشتنش، پا  ی گذاشتم پا

 ی ذارم م  یرو کنار هم م  دمیو شن  دمیکه د  ییزا ی همه چ  یوقت

نم  نمیب درد من  به  واقعا   بعض  یسروش  ب  یخوره!   ی کاراش 

 ی رحمانه به دلم نشسته و فراموش کردنش هم سخته اما برا

  ی م  الشی خیب  د یبخاطر مامان هم شده بود با  چ،یخودم که ه

 !فکر کردن بهش الیخ ی ب یشدم، حت

آورد عشق    ادمی چشمم سر خورد  و    ی سمجم از گوشه    اشک

 !پاهاش له کرد و رفت ریکه سروش ز یحرمت داره. حرمت

  ش ی من و غرور ب  ام،یاون هم بخاطر من و لجباز  د یآورد شا  ادمی

باز بچه  و  من  عاشقم   تیاذ  امیاز حدم،  هرگز  اما  باشه  شده 

 !با دل و جونم درکش کنم تا فراموشش کنم  دیبا  نوینبوده... ا

از دست   ی توجه به تماسا  یدستم گرفتم و ب  ی رو تو  یگوش

 ی حوصله و با فکر  یرو باز کردم. ب  نستاگراممی فرناز، ا  ی رفته  



Page | 52 
 

  قه یدق  شیکه ش  یکامنت  دنیتوش زدم و با د  ی مشغول، چرخ

 .به خودم گرفتم  جانیبرام ارسال شده بود، رنگ ه  شیپ ی 

 " چرا؟ ی حسودخخخخ،  "

 ی گذاشت! من ناخواسته سر پسر  ییبد جا  ی ! دست روحسود؟

قصد داشت غرورم رو   تیحساس  نیحساس شده بودم و حاال ا

به    یب تا  اونقدر پاک کردم و نوشتم  آبرو کنه. تعلل کردم و 

 .دم یخواستم رس یکه م یجواب

 " !من فقط نظرمو گفتم ؟ی حسود "

[21.03.20 03:35] 

 14پارت #

در همم رو   ی تونست ابروها  یلبم نشست نم  ی که رو   ی لبخند

گوش  مجددا   و  کنه  جدا  هم  انگار دیلرز  میاز  پستش    ریز  ی . 

سر  دهیخواب که  ا  عیبود  تا  چند  با  رو  کامنتم    ی موجیجواب 

نکردم، به   ی خنده داد. نتونسته بودم قانعش کنم که حسود
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  ال رو به ح  یدو برابر تر از قبل گوش   یخاطر با حرص  نیهم

  ن یو سروش کم بودند حاال ا  ای خودش رها کردم. مامان و دن 

 !پررو هم اضافه شده بود چیفن پ

هم در کنار نبود    ی اومده بود مسلما  ناهار  شی که پ  یاوضاع  با

نبا ب  دیو  اتاقم  ا  یم  رونیاز  غره  چشم  به   یالیخ  ی رفتم. 

جد  یسروش گند  موفق  دشیکه  بود   ز یآم  تیرو  آورده  باال 

رو شدن  ولو  با  و  آغوش   ی فرستادم  با  خواب   یتخت  از  باز 

 .استقبال کردم 

اومد باعث شد چشم هام رو به    یم  رونیکه از ب  ییسروصدا

بود و    ده یبهم چسب  ی بدجور  نم یریباز کنم. خواب ش   یسخت

ا  یحس  چیه رو   نیجز حس خفه کردن  پر سروصدا  مزاحم 

  میبر حسب عادت دنبال گوشبه خودم دادم و    ینداشتم. تکون

شدن...   ی کاوری گشتم. مشغول گشتن بودم و ذهنم در حال ر

کار خودش رو کرده    ا یدن  ی ... خبرگذارگهی! بله داومده؟  دیام

 !بود
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که    دینکش  یتاسف براش تکون دادم و طول  ی به نشانه    ی سر

ب انرژ  ی باز شد. صدا  یتق خوردن  یدر  اتاق    ی تو  دیام  ی پر 

 یروح سالم  یبرق رو زد. سرد و ب   دیحرکت کل  هیو با    دیچ یپ

بازش به    ی . دست هاتخت بلند شدم   ی کردم و به ناچار از رو

 .بغلش جا گرفتم ی اراده تو یآغوش دعوتم کردند و ب

 ؟ یخوب-

ا  یلیخ از  بود  درست  نیوقت  درک  و  بودم  دور  ازش    یواژه 

صورت زبونم   ی رو   یمحکم  یل یحفظ آبرو، س  ی نداشتم اما برا

 :خوابوندم

 ؟ی. تو خوبییخوبم دا-

  ی جدا کردم و بهش چشم دوختم. خبر  نشیس  ی رو از رو  سرم

حس    نیصورتش نبود و لحن مهربونش هم ا  ی تو   تیاز عصبان

 :کرد دییرو تأ

 چرا؟  ی گفتنت بچه، مظلوم شد ییدا ی من به فدا-
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جلوش به نشستن دعوتش    یزدم و با گذاشتن صندل   ی تلخند

 :کردم

 .مظلوم نشدم... دلم برات تنگ شده بود-

نشست. نگاهش    کمیو کوچ  یچوب  یصندل  ی و رو  د یرو کش  لپم

پوسترها  از  رو  ی رو  پکس  بهزاد  با   وارید   ی مختلف  و  گرفت 

 :دیپرس  تیجد

 خانوم؟ ایچه خبر از سلطانتون رو-

 :نشستم نی زم ی کردم و مقابلش رو ی خنده ا تک

پ- روز  کرد، سلطانمون   دشیآهنگ جد  ش ی چند  منتشر  رو 

. تو چه میازش داشته باش  ی بهتر  ی خونه تا خبرا  یمجاز نم

 خبر؟ اوضاع دوست دخترت چطوره؟ 

 ی بار طوالن  نیدرشت شده ش باعث شد رد خنده ا  ی ها  چشم

 :و با حرص گفت وفتهیلب هام ب ی تر رو
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زنگ بزنم خودت    ی خوا  یم  ؟ی ر ی گ  یخبر دوست دختر منو م-

  صحبت کن باهاش، هان؟

 :گفتم طنت یبه خودم گرفتم و با ش یمشتاق  ی  افهیق

 !زنگ بزن ست،ین ی فکر بد-

ها   ی   چهره چشم  و  شد  تر  بامزه  رنگ   یعسل  ی متعجبش 

 :کرد یرو آب م یمبهوتش دل هر کس

 !ا یکشمت رو یمن تورو م-

 باال  میتسل  ی تکون دادم و دستم رو به نشانه    یبه نف  ی سر

 :بردم

 .د یخب، ببخش یلیخ-

[21.03.20 03:35] 

 15پارت #

 :جمع کرد  نشیس  ی زد و دست هاش رو تو  ی روزمند ی پ  لبخند
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 ؟یکن یکارا م یچه خبر؟ چ گهید-

 :تکون دادم و مثل خودش با مکث گفتم ی سر

 نیبگم. فقط ا  ست ین  ی ازین  ،یخبر که... فکر کنم خودت بدون -

خان، نکنه اشتباه به    دیکنم ام  یبودنت رو درک نم  لکسیر

 عرضت رسوندن؟

که زد کمال   یشد و با حرف   انیلبش نما  ی گوشه    ی لبخند

 :رو از آن خودش کرد  ی دلبر

دونم تو   یخبر دارم، درست هم به عرضم رسوندن اما من م-

اشتباه رو انجام    هیدونم که دو بار    یم  ،ییحرفا  نیعاقل تر از ا

 !واسه خودت ی شد یدونم که خانوم یم ،ی د ینم

پر از اعتمادش شد و نتونستم خودم رو   ی قفل چشم ها  نگاهم

بود،  که  خداروشکر  بردم.  پناه  آغوشش  به  و  کنم  کنترل 

م منو  که  داشت،   د،یفهم  یخداروشکر  باورم  که  خداروشکر 

 !ترسوند ینم االتشیخداروشکر که منو با فکر و خ 
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 :دستش فشرد و دم گوشم گفت ی دستم رو تو 

ب- ت  مدرسه  شروع  هوا   شی پ  ایتا  و  حال  هم  بمون،   ی من 

ا  یخودت عوض م  مامانت  راحت    الشونیخ  کمی  نایشه، هم 

 شه، نظرت؟  یم

 :به ذوق گفتم ختهیآم ی از آغوشش کندم و با لحن دل

 !که من عاشقتم نهینظرم ا-

 :بلند شد یصندل ی در جوابم گفت و بالفاصله از رو ی ا وزه

 ش ی بخور. خواهر مهربونم بخاطر تو ش  ی زیچ  هی  میپاشو بر-

 !غروب شامو حاضر کرده، زود باش

و بستن موهام   پسمی به روش زدم و بعد از برداشتن کل  ی لبخند

بهتر   یرو م  شنهادیپ  نیکردم. کاش زودتر ا  شی همراه داد. 

هم اون ها کمتر    ی نطورینباشم، ا  شونشیبود تا وقت مدرسه پ

خورند و هم   یترسناکشون حرص م   ی ها  الیاز دست فکر و خ

 .شم یم  تیمن کمتر اذ
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[13.04.20 01:40] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 16پارت #

* * * * * * 

به بسته بودن داشتند رو به زور باز   یبی عج  لی هام که م  چشم

 ی کردم و نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم. برعکس صبح ها 

رو،    شیتا چند وقت پ  نکهیا  ی آور   ادیبودم و با    ی پر انرژ  گهید

به   ی زیهر چ  ی برا   ستین  ازیخونه تنهام و ن  ی اوقات تو  شتریب

 .زدم ثانه پتو رو کنار  یخب ی بدم همراه با لبخند حیتوض یکس

رخت خواب جمع شده ش   دنی خارج شدم و با د دیاز اتاق ام 

  ی مرب  دیام  نکهیتر شد. تا قبل ا  ضیکنار مبل ها لبخندم عر

که از صبح تا شب باشگاه   یتونستم فاز کس  یباشگاه بشه نم 

بود که با گرفتن مدرک    ی دیبود رو درک کنم و خداروشکر ام

 !اره ی ب مهام دراب نیباشگاه ش از ا ی و راه انداز ی گریمرب
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آشپزخونه ش رفتم و   ی   زهینامنظم به سمت جز  ی قدم ها  با

 ی خوردن بودند برق تو  ی صبحونه که آماده    لیوسا  دنیبا د

  ی صورتم رو بشورم ناخنک   نکهی ا  ی گرفت. ب  انیچشم هام جر

در    یو گوش  زیزدم و با افتادن نگاهم به پر  زی م   ی رو  ر یبه پن

 .حال شارژم به سمتش پا تند کردم 

ب  یگوش شارژ  از  ب  دمیکش  رونی رو  سراغ   یو  به  وقفه 

کردن   کیکردم. ال  م یشگیرفتم و شروع به کار هم   نستاگراممیا

 قهیها، چند دق  جیفن پ  ی پست ها و جواب دادن به کامنت ها

. صبحونه رفتم   ز ی بلند شدم و  به سمت م  نیزم  ی بعد از رو  ی 

 ز پس ا  یکیبچه ها رو    ی ها  ی شدم و استور مشغول خوردن  

که    ییآشنا  لیچشمم به پروفا   کهویکردم که    ی رد م  ی گرید

صفحه ساکن   ی افتاد و دستم رو   دمشید  یم  اد یروزها ز  نیا

و نوشته ش   دمی کش  رینون و پن  ی شد. دست از گاز زدن لقمه  

 :لب زمزمه کردم ری رو ز
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ها، آقا ما   الهیگن رتبه ها به ر  ی! راسته که م دی ناراحت نباش "

 " !تف م،یشهرستان هم قبول نشد

و    دمییدهنم رو آروم آروم جو  یتو  ی بود! لقمه    ی کنکور  پس

 :کردم یپلیرو ر شی اراده استور یب

 " ؟ی چند شد "

رو دادند   ی رد شدن استور  ی با تکون خوردن اجازه    انگشتام 

 .صفحه نقش بست ی باال  امشیکه پ  دینکش یو طول

 " شصت و هشت هزار "

 .درشت شده در جوابش گفتم ی زدم و با چشم ها یپق

 " ؟یلعنت ی! انتظار شهرستانم داشتیعل ای "

نشد مجددا  به   امشیاز پ   ی خبر  یو وقت  دمیکش  پیاز تا  دست

پروفا با    لش یسراغ  و  گذروندم  نظر  از  رو  هاش  عکس  رفتم، 

پ  دنید دزدها  امشیآالرم  روش    ی فرار  ی مثل  مضطرب  و 

 .کردم کیکل
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ول   یزدم همه چ  یشانس " اون جا  یرو  ما    ییاز  که شانس 

 " !میپز بد میقبول نشد کمیشهر کوچ  هیقهوه ا ی ادیز

خنده حسم رو    یسر دادم و با فرستادن اموج  ی زی ر  ی   خنده 

به   کردم.  خوراک   کیمنتقل  قفل  نگاهم  دست    ی ها  یباره 

شد    یباعث نم  ی زی چ  چ یمقابلم شد. تا به امروز ه  ی نخورده  

انگار حاال  اما  بکشم  خوردن  از  بهم   ی ادیز  جانی ه  ی دست 

  س ی شده بودم که پرسپول  ییبه وقت ها  هیشده بود! شب  قیتزر

کرد   یغوطه ورم م  جانیاسترس و ه  ی داشت و اونقدر تو  ی ازب

 !تخمه رو با پوست نخورم دیرفت با  یم ادمیکه 

[13.04.20 01:40] 

 17پارت #

اموج  اممیپ فرستادن  با  و  خوند  قرمز  یرو  قلب  و   ی پوکر 

مکالمه   به  ثان   ی کنارش  حالم    ی ا  هیچند  داد،  خاتمه  مون 

خواست   یگرفته شد! هم حوصله م سر رفته بود و هم دلم م

رو    جمی پ  ی ها  یپکس  ی آمار همه    با یازش بدونم، تقر  شتریب



Page | 63 
 

تو   ی ادیزپسر    نیبه کنار... ا  نایا   ی مورد... همه    نیداشتم جز ا

بودمش،    دهید  یی جا  هیکرده بود! انگار    ری چشم هام گ  ی گلو

 ی دونم کجا و چطور ول  ینم  ت،ی واقع  ایخواب    ی دونم تو  ینم

 !بودمش. مطمئن بودم  دهید

و همونطور که سرم رو   دمیموهام باز و افشونم کش  ی تو  یدست

 ی حال رفتم. لم زده رو  ی تو  ی خاروندم، به سمت مبل ها   یم

  ی رنگ و پرده ها  یکه با مبل آب  ی دی نثار ام  ی ا   قهیمبل، بد سل

روح کرده بود فرستادم و    یرو ب  خونه ش  یهمرنگش حساب 

 .کردن شدم پیمحمد مشغول تا رکتیدا ی وقفه تو یب

 " ه؟یرشته ت چ "

 .خورد و بعد نوشت  نیس  اممیپ هیاز ثان ی کسر در

 " یاضیر "

رو براش نوشتم که با حرفش در دهنم    "پس    یاوه خرخون "

 .رو بست



Page | 64 
 

 " اوردم؟ی بنظرت خرخون بودم شصت و هشت هزار م "

 :مکث تونستم جمعش کنم یداده بودم و با کم یسوت

کس " هر  من  نظر  حت  ی اضیر  یاز  خرخونه.  باشه،    یخونده 

 " .داراش پلمید

 .دیحرفم فرستاد و سوال خودم رو از خودم پرس  ی برا یکیال

 " ؟ی ا  ی کنکور ه؟یشما رشتت چ  "

م  چتمون ا  یتازه داشت جون  و  باعث کش    ن یگرفت  حس 

 .اومدن لب هام شد

 " .کنکور دارم  گهیم و سال د ندهیآ لیمن خانوم وک  "

اومدن اصل    یم   رکت یکه دا  ییفرستاد و مثل همه پسرا  یآهان

زدن  گپ  مشغول  و  گفتم  رو  شهرم  و  و سن  اسم  خواست، 

وجودم پر و    ی تو   یبی. سکوت خونه داشت به حس غرمیشد

رفتم و با    ییرای پذ  زی رو مسراغ کنترل    نیداد، به هم  یبال م
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و آهنگ هاش، حواسم رو معطوف   یام س  یانتخاب کانال پ 

 .کردم  نچتمو

 " ؟یکرج ی کجا ی برا "

نکردم    دای دروغ گفتن پ  ی برا  ی لیکه دل  یکردم و وقت  یمکث

 .نوشتم

 " یباغستان غرب  "

 .نوشتم اممی عکس العمل ندادم و پشت بند پ مهلت

 " ؟یتهران ی شما کجا "

 .و بعد فرستاد  نه یرو بب  اممی تا پ  دیطول کش   ی ا   قهیچند دق  باز

 " .فعال  م،یکن یآباد. من سرکارم االن، شب صحبت م  ی ناز "

هم فشرده   ی خواست باز باهام حرف بزنه؟ لب هام تو  یم  یعنی

 .باال فرستادم  ییابرو امش،یشدند و با خوندن مجدد پ 

 " !میکن یشب صحبت م "
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[14.04.20 04:15] 

 18پارت #

کردن    میگوش  ی تو  ی ا  قهیدق  چند خاموش  با  و  زدم  پرسه 

ب  ونیزیتلو اتاق خواب    یو  به سمت  قور شکمم  قار  به  اعتنا 

شام توپ   هیبود تا غروب بخوابم و    نیا  حمیرفتم. ترج   دیام

 .خان باشم دیامروزم مهمون ام ی ناهار  یب ی بجا

  ی ورزش لیبوکس و وسا سهیاتاقش شدم و نگاهم رو از ک وارد

بود جز اتاق   ی ز یهر چ  هیاتاق گرفتم، شب  ی پخش شده ش تو

به   یمشتاق  ی تکون دادم و بعد با قدم ها  ی خواب! متاسف سر

 .دم یسمت تخت رفتم و طاق باز دراز کش

مامان   ی برا  میتونستم منکر دلتنگ  یگفتم و نم  یلب  ریز  شی آخ

 ی خودمون بودم مسلما  داشتم ناهار م  ی بشم. اگه االن خونه  

و صدا  دن  ی خوردم  م  ایمزاحم  م  دمیشن  یرو   "گفت    یکه 

رو  نقدریا نده  بخور!    ا،یصدا  با    "آروم    ی جمله    ی آور  ادی. 
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ا  غره  رو  ی اعصاب خوردکنش چشم  زد   ی به  اتاق  و    مسقف 

 .دعوت کردم یاهی چشم هام رو به بغل گرفتن س

  د ی کل  دنیچی پ  ی صدا  دنیکه با شن  دمیدونم چقدر خواب  ینم

تخت   ی و مردد از رو  اری هش  یکس  ی قدم ها  ی در و صدا   ی تو

نامرتبم رو به سمت در برداشتم و همون  ی بلند شدم. قدم ها

 :شاد و شنگول رو به رو شدم  دیدر اتاق باز شد و با ام  نیح

مردم از   ،ی دیکه جواب نم  تمیبچه! گوش  یو که هنوز خوابت-

زشتمو آقا دزده ببره با    ی خواهر زاده    نیگفتم نکنه ا  ،ینگران

 !خودش

 :د یدستش گرفت و به آغوشم کش ی رو تو دستم

. ام یسرم شلوغ بود، نشد ب  یلیخونه خ  امیخواستم ناهار ب  یم-

 نه؟ ی نخورد ی زیچ

 :گفتم و ادامه دادم ینچ  طنتیبا ش 
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 اره یناهار درست کنه ب  هیتونست    یجون شما نم  یسوگ  نیا-

 انا ؟ یاح رم یسوء هاضمه بگ دیبا یخواهر زاده ت؟ روز اول ی برا

خنده هاش رو    ی هاش رو با حرص بست و نتونست جلو  چشم

 :رهیبگ

فسقل؟    ییپررو  نقدینه سوگند، بعدشم تو چرا ا  یاوال  سوگ-

 !گرفتم تنبل  تزای برات پ میبر ایب

زده بوسش کردم و بعد همراه هم به سمت آشپزخونه   شعف

گذاشتن   ی برا  ی ا   یخال  ی که جا  ی زیم  دنی. با دمیقدم برداشت 

 :زدم و گفتم د یام ی به رو یینداشت، لبخند دندون نما  تزایپ

 .رفت جمعش کنم ادمی-

از    ی سر  تیجد  با رو  ها  نوشابه  که  همونطور  و  داد  تکون 

 :آورد گفت یدر م کی تپالس

 !که دختر  ی نخورد ی زیسرت، چ ی فدا-

 .کنم یمهم االنه که جبران م ال،یخیب-
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 ی رو ی ها یرفت. خوراک ییگفتم و اون به سمت دستشو نویا

 ی وانیگذاشتم. بشقاب و ل  خچالی  ی رو جمع کردم و تو  زیم

  ی دیرو به ام  یصندل   ی هردومون برداشتم و با نشستن رو  ی برا

 :بود گفتم ییاومدن از دستشو رونی که در حال ب

 جون؟ یخب چه خبر از باشگاه و سوگ-

ا  تک اومد. صندل  ی خنده  بهم رو   کینزد  ی کرد و به سمتم 

  یو بزرگ  یخانوادگ  ی تزای پ  ی اشغال کرد و با باز کردن جعبه  

 :بود هوش از سرم برد دهیکه خر

کنم، حاال اون روز    یم  یچیق  ی روز  هیمن زبونتو    نکهیخبر ا-

 .دونه یخدا م ،هیک

دهنم   ی رو تو  تزایاز پ  یطاقت دستم رو جلو بردم و برش  یب

 :گذاشتم و همزمان گفتم

 درست کنه، هوم؟ بلده اصال ؟  تزایبرام پ  مییبشه زن دا  یک-

 :مردونه سر داد ی و قهقهه ا دی کش تزایاز خوردن پ دست
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 آره؟  یکن یم  تیاذ ی نطوری منم هم  یآبج-

 :تکون دادم و با جسارت گفتم یبه نف ی سر

 !ییخان دا کننیم تینچ! اونا منو اذ-

[14.04.20 04:15] 

 19پارت #

 :دیو با حرص نال دیدستش گرفت و کش ی رو تو لپم

کنم هفتاد هشتاد سالمه، بگو    ی حس م  ا؟یرو  ه یچ  ییخان دا-

 !گه ی خودتو خالص کن د ییدا

برا   گه یبرش د  کی پ  نکهیا  ی برداشتم و  شده   دهی چیاز طعم 

ب  ی تو کوتاه  شتری دهنم  چشم  گفتن  به  ببرم  اکتفا    یلذت 

 .کردم 

  ف ی که کث  یکه به شدت دلبر بود چند تا ظرف  یاز شام  بعد

رو روشن کردم. نگاهم رو به   ی کتر   ریشده بود رو شستم و ز

 :اراده گفتم یدوختم و ب یدست به گوش دیام
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 ؟ی خبر مامانمو ندار-

 :خورد ینیو کنار لب هاش چ  دیرو باال کش سرش

ا   هیچ- حاالها  حاال  شما  شده؟  تنگ   ی موندگار  نجایدلت 

 .خانوم

 :نشستم گفتم یمبل م ی و همونطور که رو  اوردمین کم

 !ییفقط خواستم حالشو بپرسم حاج دا-

به سرخ  صورتش هم  یرو  و  کنه   نیزد  باز  لب  که خواست 

 :تر کردم ی ضربه م رو کار 

 !جونت برس یزنم بهش، شما به سوگ یخودم زنگ م -

تو  کوسن رو  کرد،   ی مبل  پرتاب  به سمتم  و  چنگش گرفت 

مبل به اتاقش    ی از رو  میزدم و با کش رفتن گوش  یفیخف  غیج

پر ذوقم   ی بلند شدش تا اتاق اومد و خنده    ی پناه بردم، صدا 

 :رو در آورد

 !دارم برات فضولبچه -
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کش موم   دنیدر جوابش گفتم و بعد با د  ی کشدار  ی بابا  برو

حالت   نیکنسول به سمتش رفتم. موهام رو به محکم تر  ی رو

به    یمنظم و وقت شناس نگاه  ی ممکن بستم و مثل آدم ها

داد و مسلما  هر    یرو نشون م  م یانداختم. نه و ن  میساعت گوش

 !بود؟ هنداد یام یبود االن تموم شده بود اما پس چرا پ ی کار

 م یرمستقیغ  نکهیا  ی هام رو مجددا  چک کردم و برا  رکتیدا

گذاشتم.   ی بده استور  امیپ  دیو با  نمیکنم آنال  ی ادآوریبهش  

بودنم سوء استفاده کردم و    جی بار از فن پ  نیاول   ی در واقع برا

کارم    ل یگذاشتم. خودم هم دل  ی استور  ی ا  گهید  زیچ  تیبه ن

نم کن  دمیفهم   یرو  نبود صحبت  قرار  مگه  چرا   م؟یاما  پس 

 !فرستاد؟ ینم یامیپ

از جانبش بودم و باز هم    ی ا  یپل یساعت منتظر ر  مین  حدود

ا  ینشد! نم  ی خبر پ  نو یتونستم  آخه    چونده،یقبول کنم منو 

با دختر  ی مجاز  ی که تو  ستی ن  ی پسر  چیه  ی باشه و نخواد 

ب  هم صحبت  افکارم رو پس زدم و  ا  یبشه!  تا   نکه یتوجه به 
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دا رو  ی پسر  رکتیحاال  بودم  و    کیاسمش کل  ی نرفته  کردم 

 .شتمنو

 " ؟ی هنوز سرکار "

که   دینکش  قهیگرفتم و به دو دق  یگوش  ی رو  یدستم ضرب  با

 .رو خوند و نوشت اممیپ

 " !!نه، چطور؟ "

و با    دیوجودم کش  زمی به ه  شی آت  یتیآخرش مثل کبر  چطور

 !زل زدم. چطور؟ امشیدرشت شده به پ ی چشم ها

 .نوشتم یفکر و عصب یفرستادم و ب رونیب یی پر صدا نفس

 " !منم منتظر بودم م،یکن یشب صحبت م یگفت "

  د یکرد بع  یصحبت نم  حیصر  نقدریا  چکسیکه با ه   یمن  از

تا االن منتظرش    نکهیبود، ا  بی اعتراف کردن! عج  نطور یبود ا

  اوردم،یبه روم ن  ی زی رفتار بد مواجه شدم و چ  نیبودم و با ا

 !بود بیعج ی ادیز



Page | 74 
 

[17.04.20 02:35] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 20پارت #

 .فرستاد و بعدش نوشت ی پوکر کریجوابم است در

 " .تازه از سرکار اومدم "

ا  دی چیخونه پ  ی تو  کیموز  ی صدا ام  دایکه پ  نجوریو    د یبود 

  ک یموز  ی عود کرده بود. گوش هام رو به صدا  شی امشب دلتنگ

 .دمیکردم و پرس امشی سپردم و حواسم رو معطوف پ

 " ه؟یکارت چ  "

  ی که با عالمت تعجب ها  ومدی سوالم به مذاقش خوش ن  انگار

 .کنار سوالش خجالت زده م کرد

 " !!کار من؟ "
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با    یم  دلم لحظه  همون  ا  هیخواست  رو   نیخداحافظ  چت 

اون بود که سوالم رو به    ر یتونستم. تقص  یتمومش کنم اما نم

 .منظور گرفته بود

 " .اوهوم "

 .صفحه نشست ی رو امشیگذشت تا پ یکم

 " .یاطیخ "

 یاطرافم م  ی پسر تو  هیبود که    یشغل  نیجالب تر  ؟یاطیخ

گفتن مردد بود؟ اما مگه   ی تو  نیهم  ی تونست داشته باشه، برا

 !داشت؟ یچه اشکال یاطیخ

 " یچه خوب، خسته نباش "

 ی که شکلک پوزخند دارش رو فرستاد، نگاهم رو  دینکش  یطول

صدا  کریاست مجذوب  نتونستم  و  ا  ی نشست  که   ی خواننده 

م اتاق  تا  بود،   یصداش  قشنگ  شعرش  چقدر  نشم.  اومد 
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ثان  نطوریهم چند  صفحه    ی ا  ه یصداش...  از  چتمون   ی دل 

 .به در اتاق به صدا گوش دادم رهی کندم و خ

 تونه آروم کنه منو؟ یم  یجز تو ک "

 با نگاش محکوم کنه منو؟ نکهیا ای 

 تونه نفس بشه برام؟   یجز تو م یک 

 " که من بدم، اون خوب بشه باهام؟ یوقت 

نداخت.   یوش نمسر  ادیبود که من رو به    یآهنگ  نیاول  دیشا

  ی چشم هامم رو جار  ی بود که اشک ها  ی شعر  نیاول   دیشا

 !کرد، پر بود از حس خوب. پر بود از عشق، از آرامش  ینم

  ی وار شعر   وونهید  یاومدم و با سرعت  رونیمحمد ب  رکت یدا  از

گوگل وارد کردم و آهنگ رو دانلود    ی کردم رو تو  یکه زمزمه م

  ییخونه خودنما  ی تو  ی ا  گهیکردم. آهنگ تموم شد و آهنگ د

شده بودم که   یآهنگ   ی   فتهیبود که من ش  نیکرد اما مهم ا

 .بار گوشش دادم کیفقط 
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رفتم    رکتشیکردم و دوباره به دا  ی پل  میگوش  ی رو تو  کیموز

 .کوتاه نوشتم یو با مکث

 " چرا پوزخند؟ "

 .جواب داد عیبود که سر دنیتوپ ن یمنتظر ا انگار

 " !ی کن یالک فیتعر ستین ازین "

گفت؟   یم  یرو مجدد خوندم، چ  امشیو هنگ کرده پ  مات

 .نکردم یالک  فیمن که تعر

 .تعلل جواب داد   هیدلم رو نوشتم و اون بعد از چند ثان حرف

 " .. شب خوشالیخیب "

رو    میگوش  کیموز  ی هام بهم گره خوردند و کالفه صدا  ابروم

نه اما    ایبدم    یح یتوض  دیدونستم اصال  با  یبه صفر رسوندم، نم

 .اراده نوشتم یب

من قصد جسارت نداشتم اصال ، اتفاقا  نوشتم چقدر خوب،   "

 " ه؟یالک فیکجاش تعر
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 وونه یلب د  ر یشد. ز  ن ینبود و انگار آفال  امم یاز خوندن پ  ی خبر

به دست از اتاق خارج شدم. نگاهم    ینثارش کردم و گوش  ی ا

بود گره خورد و با لحن   ی که مشغول دم کردن چا  ی دیبه ام

 :رو بهش گفتم تیسرشار از مظلوم 

انداختمت    ییرفت چا  ادم یببخش اصال     ی وا- رو، به زحمت 

 .دیحاج ام

لب هاش    ی کرد و با لبخند ثابت رو  ل یرو به سمتم متما  سرش

 :گفت

با    رون،یب  ی ومدیگذاشتم ن   کیو تو نداره که فسقله، موزمن  -

 ؟ی زد یمامانت حرف م 

 .مبل نشستم نیتر کینزد ی تکون دادم و رو یبه نف ی سر

پ- گرم  اما شن  جمی سرم  آقا  کیموز  دمیبود  خوش   ی هاتونو 

  چکس ی سورنا و ه  ی کرد از فاز آهنگها  یفکرشو م  ی. کقهیسل
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معجزه    یبزن عاشقونه؟  آهنگ  کار  م  ی تو  که  گن   یعشق 

 !؟یعنی نهیهم

و همراه با هله و   دیچ یسالن پ  ی فضا  ی قهقهه ش تو  ی صدا

 .دستش به سمتم اومد و کنارم نشست  ی تو ی هول ها

 یآره؟ م  یکن  وونمیعشق عشق گفتنت د  نیبا ا  نجایا  ی اومد-

 !ایگوشتو بکشه ها رو ادیگم فردا خودش ب

[17.04.20 02:35] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 21پارت #

وار باال بردم   میدستم رو تسل  ،یگوش   ی   بره یو  ی صدا   دن یشن  با

 :و گفتم

 .گم ینم گهیچشم، د-

من   اد یم  ش یدونست که کم پ  یبه روم زد، م   یمشکوک   لبخند

 ی م م  کهیت  کهی داشت ت  لشیو مسلما  اگه خبر از دل  ارمیکم ب
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  ی و  با برداشتن مشت   میباهم صحبت کرد  ی ا  قهیکرد. چند دق

به   ی باالخره تونستم سر  م،یاز تخمه و مشغول شدن با گوش

 .محمد بزنم رکتیدا

 " حق با شماست "

کرد. چش بود؟ اصال  مگه    یم  تمیپر از طعنه ش داشت اذ  لحن

 !گفته بودم؟ یمن چ

  د ی ام  شی صورتم رو پوشوند و مطمئن بودم دستم زود پ  اخم

لبم نشوندم و   ی گوشه    ی خاطر لبخند  نیشه، به هم  یرو م

 .در جواب محمد فرستادم

 " شما؟ دیی نطوریچرا ا هو؟یشد  یچ  ؟یچ یعنی "

تفاوت که لحنش کوبنده    نیکه جواب داد، با ا  دینکش   هیثان  به

 .تر بود

خانوم، مشکل از    ایرو  ی داد  امیام، خودت پ   ی من هر طور  "

 " منه؟
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 ی   کهیمنطق و کالفه کننده و غلط بود، جز ت  یب  زیچ  همه

 د؟ یکش  یدادنم رو به رخم م  امیآخر حرفش، داشت پ

و سرم رو   دم یدست از فکر کردن کش  دیام  ی صدا   دنیشن  با

 .باال گرفتم 

 ؟یی دا گهید ی خور یکمرنگ م-

 :زدم و رو بهش گفتم ییدندون نما لبخند

 .دی شدم االن. ببخش یآره، داشتم پا م-

 ر یبهم زد و به سمت آشپزخونه قدم برداشت. نگاه از مس   ی تشر

داده بود. اون   امی شدم، پ  رهیخ  میگوش  ی رفتنش گرفتم و تو

 .مضمون نیا نیهم با ا

 " ؟ی ناراحت شد "

 .نوشتم دهیفکر و نسنج  یب

 " .نداشتم ی منظور بد. دینه، شما هم ناراحت نباش  "
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گفتم و انگار واقعا  موثر بود، چرا که مشغول حرف زدن    نویا

دادم.   یجوابش رو م  ریبا تاخ  د،ی بخاطر ام   یو هر از گاه  میشد

ام  ی ا  ییچا کش  دیکه  رو  رو    دهیزحمتش  سر    کیبود  جا 

که    یدهنم زدم. سوال  ی به شکالت تو  یو گاز محکم  دمیکش

  انگشتام زد رو تا نوک  یرسه مسرم پ ی بود تو ی ا قهیچند دق

اما در   دمید  یاون ها نم  ی تکون خوردن تو  ی برا   ییآوردم و نا

بود که    بیسوالم بشم. برام عج   الی خیتونستم ب  یحال نم  نیع

حال    نیسرد و خشک و در ع  نقدری. ادمید  یم  ی پسر  نیهمچ 

 !خاص

چند وقته طرفدار بهزادم رو ندادم    دیپرس   یسوالش که م  جواب

 .و براش فرستادم

 " بپرسم؟ ی زی چ هیشه  یم "

است  ی ا  آره با  همراه  و  مشتاقانه  من  و  ا  کرینوشت   ی خنده 

 .نوشتم
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تلگرام،    ایگن ب  ی که اول چت م  گهید  ی تو چرا مثل پسرا "

 " .نمی ب یم نویباره که دارم ا نیاول ؟ی گ ینم ی زیچ

[18.04.20 09:56] 

 22پارت #

 .تا جواب بده دیطول کش ی ا ه یثان چند

ها، قشنگ مشخصه! بعدشم من   یزنیبا پسرا حرف م  ادیز "

 " .هارو ندارم ی مسخره باز نیا ی حوصله 

انگشت هام  ی تو  زمیر  تیدر هم گره خوردند و عصبان ابروهام

 .کرد تی کردند هم سرا  یم پیتا بیعج  یکه با سرعت

 " .ن یبود، هم بیداره؟ فقط برام عج  یچه ربط "

تونستم تمسخر پشت    یدر جوابم نوشت اما خوب م  ی ا  باشه

  هینداشت.    یعی پسر اصال  حالت طب  نیرو حس کنم، ا  امشیپ

که ساعت    ی جور  هیکرد،    یخودش م  ری آدم رو تسخ  ی جور

 !یو به رفتاراش و گاها  حرف هاش فکر کن  ینیها بش
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تهش به    م،یداد  یا  اگه ادامه منگم و مسلم   ی زی دادم چ   ح یترج

  ی اتفاق، لبخند  نی. با تصور امید یرس  یم  یکش  یفحش و فحش

مرموز دور نموند و صداش    دیزد و از چشم ام   مهیکنج لبم خ 

 .رو در آورد 

 ؟ییهویما باز شد  ی ایرو  شیشد ن یچ-

رو به کار بردم و با خنده    میشگی رو باال گرفتم و ترفند هم   سرم

 :گفتم

.  گهید  زیچ  هینزنم    ز،یچ  هیمامانم، لبخند بزنم    هیشب  ی شد-

 د؟یکن  تمیاذ ی نطوریا دیخوا یم  یتا ک ییخدا

 :چونه ش گذاشت  ریز  یابروش رو باال فرستاد و دست  ی تا  کی

من    ت،یاذ  ی ذار  یرو م  یتیو اهم  ت یتوام که اسم هر حما-

 یدون  یکل کل نکن. خودت م  ادیحداقل با مامانت ز  ،یچیه

 !رو  طشیکه شرا
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  ی م  دا یداشت پ   میو عصب   کیستریه  ی نفس ها  ی و کله    سر

داشتم حرص   "محمد    "اسم قفل کرده بود.    ی شد و ذهنم رو 

 !کردم؟  ی م یخال یحرف اون رو سر ک

و از همه مهم تر    ایمامان و دن  ی و تهمتا  یالک  ی دادنا  ریتو گ-

خوام بدونم اگه بابام   یم  ت؟یو اهم  تیحما  یگ یخودت رو م 

 د؟ یتونست یباهام؟ اصال  م دیکرد یم ی نطور یهم بود ا

رو  نیا اخم  که  چرا  بود  اون  نوبت  و   یمشک  ی ابروها  ی بار 

 :پرپشتش نشست

  یی بود. کدوم بابا  نیهم   طیهم بود شرا  امرزتیخدا ب  ی بابا-

مثل سروش دور و بر دخترش بپلکه؟    ی پسر  ه یتحمل داره  

حت   ی پسر تو  یکه  نشد  بگه   ی حاضر  و  بزنه  زل  من  چشم 

  ه یحاضر نشد از خودش دفاع کنه، فقط    یدوستت داره! حت

  ی م  ی کفر  دیشن   یم  یچرت و پرت گفت که هر آدم  ی سر

 ا؟ینشه؟ بده رو  کتینزد  یآدم  ن یهمچ  میخوا  ی نمشد. بده ما  

اون   ی چرا تو  ،ی ز یر  یبهم م  می گ  یبهت م  ی ز یچ   هیچرا تا  
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کوفت با  یباشگاه  حواسم  بحث  یپ  دیهمش  که  باشه    ی شما 

دار  ستین  نتونیب زندگ  دیو  ا  د؟یکن  یم  یراحت    نقد یچرا 

 !؟ی ر ی گ یسخت م

باهام درد    دیاومد ام  یم  شی و مغموم نگاهش کردم. کم پ  مات

 یچشم هام داشت ازم گله م  ی و دل کنه و حاال زل زده تو

به صد    ازیعقل که ن  یب  نقد یبد بودم؟ ا  نقدریمن ا   ی عنیکرد.  

 !حرف ها داشته باشم؟  نیا دنیبار شن

اکو شده ش دم گوشم دست   ی سکوت کرد اما صدا  خودش

درست مثل ناقوس   ا،یمامان و دن  ی بردار نبود، درست مثل صدا

حد سخت    نیآدم اشتباه، تا ا  هیحس اشتباه، به    هیمرگ، تاوان  

 !و طاقت فرسا بود؟

 یتو درست م  "حبس شده م رو آزاد کردم و با گفتن    نفس

مبل بلند شدم و به سمت   ی از رو  "نکن.    تیخودت رو اذ  ،یگ

اعتنا وارد اتاقش    یاتاق قدم برداشتم. اسمم رو صدا زد و من ب
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کم آورده    نطوریروز هم نگذشته بود و من ا  ک ی. هنوز  شدم

 .موندم ینجا می ا دیکه با ی هفته ا  کی نیبه حال ا ی بودم، وا

 ی آدما  ی باعث شد نگاهم به همه    م،یزندگ  ی سروش تو  اومدن

خوان    یدوروبرم عوض بشه. باعث شد فکر کنم همه بدن و م

 یشقمن و اون بشن، اومدن اون باعث شد من عا  دنیمانع رس

رو متهم به    میزندگ   زیعز  ی کردن رو فراموش کنم و آدم ها

  ی   شهینامرد بودن کنم! اومدن سروش، باعث شد باور کنم ر

هوس    هیتونه    یو م  ستیعشق ن  ی هر قربون صدقه و خنده ا

ثان  فیکث هر  و  روز  هر  باعث شد  اومدنش  ا  هیباشه،    نکه یاز 

 !بشم مونیبهش دل بستم پش

تخت دراز   ی گلوم چنبره زده بود، رو  ی که تو  یو با بغض   کالفه

با    دمیکش گوش  کیو  قفل  جواب    میحرکت  در  زدم.   "رو 

تو   ی   "جوجو    ی چطور به   ی زی تلگرامم، چ   ی فرناز  و  نگفتم 

رو رفرش کردم و با    نستاگراممیا  ی رفتم. پست ها  جمیسراغ پ

و با   دمیکه محمد گذاشته بود، ابروهام رو درهم کش  یپیکل
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ا  دنید بچه  آهنگ حس  ی دختر  با  همراه  و    یته  نی که  باال 

 یکه توسط خواننده خونده م   ی شعر   دنیو شن  دیپر  یم  نییپا

گذاشته بود و   ی رو اتفاق  پیکل  نیشد. ا  خیشد، مو به تنم س

 !خواست منو حرص بده؟ یم اینداشت،  ی منظور

 " !کردمبغلت  ایرو "

[21.04.20 15:05] 

 23پارت #

و بعد با کامنت کردن دو    دمیرو دو بار پشت سر هم د  پش یکل

هام شدم.  یباف الیپر و بال دادن به خ الِی خیتا قلب بنفش، ب

  ی پستش نشون م  ری ز  ،ی و عاد  جیفن پ  ی دخترا  ی کامنت ها

داره و فقط به گرفتن پاچه    یخوب   ی داد با همه شون رابطه  

 !من عالقه داره ی 

 رونیب  جمی کامنت هاش کندم و از پ  نیکردن ب  یاز فضول  دل

جز    ی زیچ  چیاومدم. اونقدر خسته بودم و دلم گرفته بود که ه
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تخت    ی رو  یکرد. تکون  یبهزاد آرومم نم  ی گوش دادن به صدا

صحبت   شیکه با گوش  دیام  ی شدن صدا   کی خوردم و با نزد

  ی صدا   با، خودم رو به خواب زدم. در رو باز کرد و بعد  کرد  یم

 :خطاب به مخاطب تماسش گفت ی بلند

 !خواهر دارهینه، ب-

بازنده م رو بگ  ی جلو  نتونستم ب   رم ی لبخند  چشم   اری اخت  یو 

و    کی که بزرگم کرده و از ج  ی دیاز ام  دیهام رو باز کردم. نبا

 !داشت که من رو خوب نشناسه نویپوکم خبر داره انتظار ا

رو به سمتم    یلبش جلو اومد و گوش   ی لبخند مرموز گوشه    با

 :گرفت

 !ریبگ-

ا  با از تو  یدر کنترلش داشتم، گوش  یکه سع  ی خنده    ی رو 

جانم و  گرفتم  صدا  یدستش  گوش   ی گفتم.  پشت   ی مامان 

 :شد انیهردومون نما ی صدا ی تو یو دلتنگ  دیچ یپ
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  دخترم؟  یخوب-

تو  ی   مالفه رو  پ  ی کنارم  مشغول  و  گرفتم    دنش یچی دست 

 :شدم

 چه خبرا؟   د؟یخوبم مامان. شما چطور-

تا ک  ،یه- چند روز    ت؟ییدا  ی خونه    یمون   یم  یشکر خدا. 

 .شه یمدرسه ها شروع م گهید

 :دوختم و در جواب مامان گفتم دی دارم رو به ام یمعن نگاه

. البته اگه خان داداشت  امیته مونده مامان جان، زود مهف  کی-

 .نکنه تیمنو اذ

و بعد   میبا هم حرف زد  گهید  کم یسر دادم و    ی زیر  ی   خنده

 م ینزد  ای از دن  یطول صحبتمون حرف   ی تماس رو قطع کردم. تو

 ی برا  یتونستم انکار کنم دلم براش تنگ نشده، حت  یاما نم

 !کننده ش وونهید ی و غرغرها یرو مخ  ی ها  حتینص
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ام   یگوش به  ب  دیرو  و  دق  ی دادم  چند  بحث  به    ی   قهیاعتنا 

 :گفتم شمونیپ

 ی نطوریحال بخوابم؟ توام تو اتاقت بخواب، ا  ی شه من تو   یم-

 .شم یم تیمن اذ

 :داد  ه یتک واریو به د  دی موهاش کش ی رو تو  دستش

  ی راحتم تو  بچه،  من  اریدلسوز رو در ن  ی مامان بزرگا  ی ادا-

 ی چ  تییدا  ی برا  نم یحال، بعدش هم فردا ناهار با شماست، بب

 !ی کن یدرست م

داد   ی نشون م  یدرشت شده و لحن ناباورم به خوب  ی ها  چشم

 :افتضاحه میچقدر آشپز

 ...من؟ آخه من که بلد-

و با خاموش کردن برق اتاق، در دهنم رو   دیحرفم پر  ونیم

 :بست
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صدام کن، شبت   یخواست  ی زیچ  زم،یخونه عز  امیم  میو ن  کی-

 .ر یبخ

[21.04.20 15:05] 

 24پارت #

صدا  باالجبار با  بخ  یفیضع  ی و  با   ی ریشب  و  گفتم  بهش 

 :رفتنش ماتم زده با خودم گفتم 

بره، منکه    یدرست کنم، اگه بد شه آبرومو م  یآخه من چ-

 !دونم یم

تخت و    ی رو  می گوش  دنیفرستادم و با لرز  رونیب  ی پرسوز  آه

 .گفتم  یو به گرم  دم یقرمز رنگ رو کش  کونیاسم فرناز، آ  دنید

 !سالم عشق من-

باهاش حرف نزده بودم   یبود که درست و حساب  ی دو روز  یکی

  اد یجوابش رو بدم اما اون انگار حالش ز  یحال  یو نخواستم با ب

 :خوب نبود
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 ا؟یرو یخوب-

خودم انداختم و موهام رو  ی و پتو رو رو دمیباز دراز کش طاق

 :نکنن ریسرم گ ری دست گرفتم تا ز کیبا 

 .رفت جوابتو بدم ادمی  دیقربونت، چه خبر؟ ببخش-

 گه؟ ید یهست تییدا ی سرت. خونه  ی فدا-

ها  ینگاه  مین ناخن  فکر    ی به  و  انداختم  زده م  بلند و الک 

 یکوتاه و پاکشون م  گهید  ی هفته    کی  دیبا  نکهیکردن به ا

 :کرد یم وونمیکردم د

 خوبن عشقم؟ نایمامانت ا ؟ییآره، تو کجا-

 :صدام زد یطوالن یگفت و بعدش با مکث یجون یب ی  آره

 ؟ی زیبهم نر ی د  یبگم قول م ی زی چ هی ا؟یرو-

 :دی و لحن مضطربم از راه رس دمیپهلو دراز کش  به

 شده فرناز؟ یچ-
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تعلل لب   یو ب  دی چی پ  یگوش  ی تو   قش یعم  ی نفس ها   ی صدا

 :باز کرد 

 .آمار سروش رو در آوردم-

بازم   ی تخت بلند شدم. موها  ی گاه کردم و از رو   ه یرو تک  دستم

خواست بهم بگه چندان   یکه م  ی زی رو کنار زدم و حدس چ

 :سخت نبود

 !؟خب-

 ادته؟ یسوخته رو    اهیس  ی اون دختره    ثیو حد  زادهیعل  نبیز-

تو  ییهمونا پارسال؟ سروش    ی که  بودن  دو    یکیکالس ب 

آشغال چرا تو رو باز    نیدوسته، من موندم ا  ثی ماهه که با حد

 .رفتاراش  نیکنه با ا یم دواریام

 :دمیکش  یقیبستم و نفس عم  چشم

 !؟یمطمئن-

 :نثار سروش کرد و ادامه داد جدهیمثبت ه  یفحش
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بابا، ز- با هم هست   یگپ  ی تو  نب یآره  قپ  م،یکه    اد،یب  ی اومد 

  ا،یداره، دوست پسر سابق رو  ک ی با اون پسر بوت  ثیگفت حد

 !دوسته هیچند وقت 

مثل قبل تپش قبل نگرفتم و گلوم از بغض خشک نشد،   گهید

دورو و    نقدریتونه ا  یآدم م  هیفقط برام سوال بود که چطور  

 دروغگو باشه؟

 :گفت یبا لحن نگران  د،یشن  یاز من نم یی که صدا فرناز

وگرنه از کجا معلوم دوباره   میدی قربونت برم؟ خوب شد فهم-

نم سرو  ی دید  ؟ی شد  یخامش  مامانته؟  با  دوستت حق  ش 

 ...هی اره،یتمام ع هیعوض هینداره، اون 

 :و کالفه وار گفتم دمیکالمش پر ونیم

نم- کن...  ه  یبس  بگ  ی چی خوام  رفت  یراجبش  شد  تموم   .

 .گهید
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عکس العمل از من رو نداشت    نیخودش هم انتظار ا  ی انگار

 :دیپرس  د یکه با ترد

 ا؟یرو یخوب-

 :گفتم یو با لحن قاطع دمیکش میشونیپ  ی رو یدست

 .ی خواهر ی که خبرم کرد ی! مرس شهیخوبم، خوب تر از هم -

[25.04.20 02:46] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 25پارت #

و بعد تماس   دمیباهاش گفتم و خند ی کم شی رفع نگران ی برا

ب به    ره ی فرستادم و خ  رون ی رو قطع کردم. نفس پر صدام رو 

اخ   ی هنر  ی تابلو رو مرور کردم. دو    میزندگ  ریاتاق، دو سال 

زود شروع   "گفت    یم  دیشن  یماجرام رو م   یکه هر ک   یسال

  تم،از احساسا  شتر یکه ب  یدو سال  "  یبه عشق و عاشق  ی کرد

بود،   یاگه سروش آدم خوب  دیدرک شده. شا  می سن کم و بچگ 
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هاش عذابم   انتیاگه واقعا  دوستم داشت و مرتب با خ   دیشا

م  ینم ا  یداد،  از  پ  ن یتونستم    انم یاطراف   ینی ب  شی امتحان 

کنم اما افسوس که سروش   مونشونیو پش  امیب  رونیسربلند ب

 .کرد لیدلم به خاکستر تبد ی آرزو رو تو  نیبا کاراش ا

ا  آروم و  تو  ن یتر  بیعج  نیبودم  اخ  ن یا  ی حالم    ر ی دو سال 

کنج گلوم،   یبغض  یبود و نه حت  دایدم مشکم پ   یدم. نه اشکبو

چرا که بد ذات    ه یچرا، تموم وجودم رو فرا گرفته بود!    هیفقط  

عقل    یو ب  یچرا که سادگ  هیداد،    یبودن سروش رو نشون م

م نشون  رو  خودم  سنگ  یبودن  انگار حجم  رو  ی نیداد.   ی از 

بود، شا برداشته شده  هام  نم  هی بق  شی پ  دیشونه  زبون   ی به 

خوب جلوه دادن   ی بودم برا  ی دیام  ی آوردم اما دنبال کور سو

شکست ناراحت بودم. من سروش   نیسروش و حاال فقط بابت ا

از   یناراحت  ی برا  ی لیوقته که از دست دادم، پس دل  یلیرو خ 

 !جهت وجود نداشت نیا
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 مینار زدم و حواسم رو معطوف گوشآزاده دهنده م رو ک  افکار

بهزاد رو گذاشتم و با کم کردن ولومش    دیکردم. آهنگ جد

و کامنت گذاشتن    کیال  ی رفتم. حوصله    نستاگراممیسراغ ا

ب  ی برا و  نداشتم  رو  ها   ی برا  لمیپروفا  ی رو  اریاخت  یبچه 

استور  با   کیکل  ی گذاشتن  و  نوشتم  رو  آهنگ  متن  کردم. 

 " خستم "گذاشتنِ هشتگ 

 .کردم  لشیتکم

خواب   یکه حساب  یو وقت  دمیچرخ  نستامیا  ی تو  یساعت  مین

آلود شدم، قصد کردم نتم رو خاموش کنم و کنار بذارمش که  

ها به    یجن  نیصفحه اومد. ع   ی محمد باال  ی پال ی ر  ام یپ  کهوی

  ی لبخند  اریاخت  یب  امش،یحمله کردم و با خوندن پ  امشیپ

 .زدم

 " .دوست دارم  یلیآهنگش رو خ نیمن ا "
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خودش رو براش نوشتم و    ی به جمله    هیشب  ی زیهم چ  من

 .رو بهش اضافه کردم میحس واقع 

 " .کنه یآرومم م  یلیبهزاد، خ ی صدا "

بار اون بود که داشت سر صحبت    نیکرد و ا  ی کیرو ال  اممیپ

 .کرد  یرو باز م

باهاش    یحت  دمش،یکافه د  ی بار تو   ه ی  ه،یا  یآدم مشت  یلیخ "

 " .صحبت هم کردم

  نده یمعلم آ  فی که تعر  ییهم درست مثل بچه کوچولوها  من

 .رو دارن گفتم دنشیو ذوق د دندیشون رو شن

 " .عکستونو دمیواقعا ؟ آره د "

 .فرستاد و نوشت ی زبون دراز شکلک

عه،    دمی سر بلند کردم د  هویبا دوست دخترش هم بود تازه،   "

پکس جلومه! خ نم   یحس خوب  یلیبهزاد  باورم  اصال    یبود، 

 " شد
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 .من رو هم شعف زده کرد و با حسرت نوشتم انشیب طرز

 " !... خوشبحالتی وا "

 اممیپ   نیکه آخر  دیدونم چقدر چت کردنمون طول کش  ینم

  نستا یخوابش برده، از ا  نکهیجواب موند و با حدس ا  یبهش ب

که حرف   یاومدم و آهنگ رو هم قطع کردم. تمام مدت رونیب

 ی دونم اسمش رو چ  یلب هام بود. نم  ی لبخند رو  م،یزد  یم

با همون   یزدم حت  یشد گذاشت اما باهاش که حرف م  یم

شک  خ  نیدر ع  ییجورا  هیکردم.    یذوق م  ش،ی سرد و جد  نلح

  ی نقطه    قا  یبود. دق  طونیو ش   ن یریو ضد حال زن بودنش، ش

گرفت،   یم  یرو به شوخ  زیهمه چ  شهیکه، هم  یمقابل سروش

 .هام رو  دنیناراحت شدن و عذاب کش  یحت

[25.04.20 02:46] 

 ز یی پاروزاز ن یزدهمیس#

 26پارت #
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* * * * * * * 

ا  کی با محمد م  ییاز آشنا  ی هفته   نی ا  ی گذشت. تو  یمن 

بودناش آمار کار و بارش رو در    نیهفته با تمام سخت و سنگ 

خود   ی شد گفت با من هم مثل اون دخترا  یآورده بودم و م

پست هاش    ی تو  یشده بود. هر از گاه  یمیصم  جشیپ   نیریش

 یم  ی کرد و جواب کامنت هام هم با خنده و شوخ  یتگم م

 انگار   ی شد  یچتش م  ی که وارد صفحه    نیهم  اول   ی داد. روزا

! ی کرد  ی رو  ادهیو ز  ی رو تصاحب کرد  تشیشخص   میکه حر

تقر   یحق هم داشت و من پ  با یکه  دوست و   جای با تموم فن 

 .موضوع برام سخت بود نیبودم درک ا یمیصم

  ی رفتن به مدرسه، سر همه غر زدم. حت  ی تا تونستم برا  شبید

شد گفت تنها   یخوردم و م   یرو هم از پشت گوش   د یمخ ام

نبود، فرناز بود. خوشحال بود که    یغرها ناراض  ن یکه از ا  یکس

 دن یواسه د  ستی ن  ازی و ن  میاز روز رو با هم  یم یبعد ن  نیاز ا

 .میمخ خانواده مون رو بخور گه،یهمد
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 ی دستم کنار زدم و رو  ی جلد شده م رو از جلو  ی ها  کتاب

  ی از یتخت گذاشتمشون. حداقل فردا بهشون ن  کیکنسول نزد

اکتفا کردم.    فمیک  ی تو  ی دینداشتم و فقط به انداختن سررس

 زون یگفتم و بعد از آو  یمامان چشم  "شام بخور    ایب  "در جواب  

خارج   قاز اتا   یچوب لباس   ی کردن لباس فرم اتو خورده م رو

بود   دهیچ  نیزم  ی که مامان رو یرنگارنگ  ی سفره    ی شدم. رو

 :گفتم یشدم و با کمال شکم پرست رهیخ

 !ی همه دلبر نیواسه ا رمیم یمن م-

در جوابم گفت و مشغول گذاشتن تعداد    ی لوس نشو ا  مامان

بشقابم شد، کنار مامان نشستم و    ی تو  ی از کوکو سبز  ی ادیز

  ی که پخش م  ی ا  یترک  الیکه توجه ش به سر  ییایبه دن  رهیخ

 :شد بود، گفتم

 من، کار شماست خواهر؟ ساالد کاهو جانِ -

 :تمام گفت ی فتگیکرد و با خود ش لیرو به سمتم ما سرش
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م- پر سس  که  تو  منه،  کار  که  بر  ،ی خور  یبله    ی برا  زیکم 

 .یش یچاق م ی خودت، دار

دادم جز    حیتکون و ترج  ی که رو به کور شدن بود سر  یذوق  با

به صدا دادن  به چ  ی گوش  نکنم  ی زی شکمم  . شام در  توجه 

گذشت و بعد از کمک   نمونیگپ و گفت ب  یآرامش و گهگاه 

 .کردن به مامان به اتاقم برگشتم 

داد کردم و   یرو نشون م  م یکه ده و ن  وار،یبه ساعت د  ینگاه

شارژ، به آغوش رخت خوابم   ی از تو  میبعد با برداشتن گوش

ب نوت  یرفتم.  و   ی اه   شنیکیفی تعلل داده ها رو روشن کردم 

 .کرد ه یبه لب هام هد ی لبخند نستاگرام،ی پشت سر ا

نکردم.    داشیها، دنبال اسم محمد گشتم و پ  ام ی پ  ستیل  ی تو

پر توقع   نقدریچرا ا  دم یفهم  یو نم   میحرف نزده بود  شبیاز د

با هم صحبت    ی و پررو شده بودم که دلم م خواست همش 

اون سعمیکن کنه و من   تیکرد حد و حدود رو رعا  یم  ی. 

تونستم   یرو خودم هم نم  لشیرفت و دل   یکله م نم  ی حرف تو
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سعبفهمم چرخ  ی.  با  ب  ی تو  دنی کردم  حس    ال یخ یبرنامه 

  یی اعتنا  یب  نیا   تیبهش ندم اما نها  یتیسرکشم بشم و اهم 

ش پنج  نرس  قهیدق  شی به  ب  دی هم  تا  یو  رو  اسمش    پ یفکر 

 .کردم 

رو خوند و    اممیشد تا که پ  ی نتظار سپر ا  ی تو  ی ا  قهیدق  چند

 .اراده نوشتم یکردم و ب یگفت. مکث ی بله ا

 " !معرفت یب ست ین دات یپ "

[02.05.20 01:14] 

 27پارت #

 .جواب داد  یطوالن یهمراه با مکث  شهیبار هم مثل هم نیا

 " !که توله میصحبت کرد شبید "

عج توله؟ تر  بی!  نچسب  ا  ن یو  تو  ی کلمه  که  عمرم    ی بود 

  ی هاش با دخترا   ی بودم و به لطف محمد و کامنت باز  دهیشن

آشنا شدم. توله   ی ادیکلمه ز  نیچند وقت با ا   نیا  ی تو  جش،یپ
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 ی دوست ها  یگفت. حت   یبود، به همه م  یهمگان  ی ش توله  

 !پسرش 

  امش یآخر پ   ی لجوجم که قفلِ کلمه    ی به چشم ها  یی اعتنا

 .بودند نکردم و نوشتم

 " ؟یبود محمد خان. چه خبر؟ خوب شبیاون د "

 .رو داد و پشت بندش فرستاد   اممیپ جواب

 " مدرسه خانوم کوچولو؟ ی ری فردا م "

 .ابروهام نشوند  ی خنده فرستاد و عمدا  اخم رو  کریتا است   چند

 " .سالمه ها  فدهی. هستمیمن کوچولو ن "

 .فرستاد و گفت ی ا دهیکش ی بله   زی تمسخرآم

. یداشته باش  فدهیخوره ه  یبه رفتارات نم  ،یجدا از شوخ  "

 " .چهارده سالته زدهیکنم س یحس م
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 ی کرد و من ب   دیرو تشد  میپوست  ریکه زد حرص ز  یحرف  با

عکسم رو که   نی دتریکنم، جد  ی کار م  یبفهمم دارم چ  نکهیا

خورد رو   یخاک م  میگالر  ی گرفته بودم و تو  ایتولد دن  ی تو

 :نوشتم رش یبراش فرستادم و ز

 چهارده سالم باشه آخه؟ زده یخوره س یبه من م-

شدن خورد و اون   دهید  کیکه کنار عکسم ت  دینکش  هیثان  به

نظرم راجب عکس رو داد.   ی شروی با جواب ندادنش، فرصت پ

رنگارنگ    ی ا   یلباس صورت با گردنبند  بودم  تن کرده  به  که 

هارمون  ی تو ا  ی تو  یخاص  یگردنم،  بود.   جاد ی عکسم  کرده 

 ی بودم و چشم ها  ختهیطرف ر  کیرو    میبلند و مشکل  ی موها

لب    ی کرد. لبخند رو  یم  قیبهم تزر  یحس خوب  شم،یآرا  قغر

اون روزم بود، چرا که با   ی لبخندها  نیتر  قیاز عم   یکیهام  

خواهرم خوشحال    ی وجود تمام اختالفات و مشکالت، باز برا

 .بودم



Page | 107 
 

که    یکس  ی رو برا  میعکس زندگ  نیناخواسته خوشگل تر  حاال

کار بچگونه    نیا   لی شناختمش و دل  یفرستاده بودم که اصال  نم

 .کردم ینم  دایم رو هم پ 

نوشتنِ   "  ی شدیچ  "موندم و    امشیمنتظر پ  ی ا  قهیدق  چند

 .اون بیغر  بیعج  ام یمن مصادف شد با پ

  ی م   شتریب  یلیخ  افتی. قیداشته باش  فدهیخوره ه   یبهت نم "

 " چند سالته؟ ی زنه. جد

نثارش   ی شعوریلب ب   ر یچونم زدم و همونطور که ز  ری ز  یدست

 .کردم نوشتم یم

 " .سالمه واقعا  فده ینداره دروغ بگم، ه یلیدل "

  ام یکه من رو کال  از پ  یفرستاد و وقت  اممیدر جواب پ  یآهان

 پ ی تا  ی ری کرد و اومدم که شب بخ  مونیدادنم منصرف و پش 

 .کنم، گفت

 " !یخوشگل "



Page | 108 
 

[04.05.20 02:26] 

 28پارت #

برا  نوبت توانشون  انگشتام  و  کنم  بود که مکث  تکون   ی من 

از دست بدند. حرف ک با  یخوردن رو  کردم؟   یباور م  دیرو 

  که یت  شهیکه هم  یسروش  ایکه معتقد بود خوشگلم    ی محمد

نظرش رو    دیاصال  چرا با  "برس!    شتریبه خودت ب  "  نداخت یم

 یی ایکردم؟ اون کجا و سروش کجا، دن  یم  سهیبا سروش مقا

 !نسبت هاشون با من بود نیفاصله ب از

است  بخاطر مکثم،  نبودن  چشم  زنان  کریتو  براش   یلبخند 

 .فرستادم و نوشتم

 " .نممنو "

گفتن نظر   ی شد برا ی فرصت نی برام فرستاد و هم ی قرمز قلب

 .خودم ی جا یب
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هم " م  شهیمن  رو    یحس  تو  خدمید  ییجا  هیکنم   ی لی. 

 " !برام ییآشنا

با تمسخر   ی ا  خنده و  تو  ی فرستاد  بود   امشیپ  ی که  آشکار 

 .گفت

 " ...دی. شادمتیاون وقت کجا؟ نه بابا... من که ند "

کوچولو،   ی رها کرد و من مثل بچه ها  مهیرو نصفه ن  حرفش

 .قابل کنترل نوشتم ریکنجکاو و غ 

 " !؟یچ دیشا "

 .متعدد خنده فرستاد و بعد نوشت ی کرهایاست

 " !ستین ادمونیهمو  میدیمترو تهران کرج د ی تو دیشا "

که بار    یامیدر جوابش نوشتم و بعد از چند تا پ  ی ا  مسخره

برا   اد یز  شی کالفگ خودم  بخ  ی بود  و   شقدمیپ   ری شب  شدم 

سرک   جشیپ  ی رو هم خاموش کردم تا تو   میبالفاصله نت گوش

کرد و    یم  یلحظه باهات شوخ  کیبود.    یبینکشم. پسر عج 
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پر از برف، سرد    ی بعد مثل کوه ها  ی گرفت و لحظه    یگرم م

 ی غلط انداز من وادارش م  ی هم رفتارها  دیشد. شا  یم  یخیو  

  ی عاد  تیمیصم  هیبرخورد کنه، اما من که جز    ی نطوریکرد ا

 .کردم ینم ی داشتم، کار جایفن پ ی که با همه 

  

رو چک کردم، کامنت    جشیده بار پ  ی چند روز باال  نیا  ی تو

 ییدلم ادا  ی توپستش رو بارها خوندم و    ریچندش وار ز  ی ها

تک تکشون در آوردم، کپشن پست هاش رو مرور کردم   ی برا

جالب   ی شه گفت همشون رو از بر شدم. نکته   یم نیقیو به 

  دن از چک کر  ی شد خبر  یم  ی بود که چند روز  نیتر از همه ا

 !سروش توسط من نبود لیپروفا

بهش فکر هم نکنم برام سخت   یحت  نکهیتصور ا  ی روز  کی

پروفا  دهیرس  ییبود و حاال به جا  ی رو هم حت   لشیبودم که 

چشم   ی زدم و رو  یکردم، به عکس هاش زل نم  یچک نم

رو   م یناگهان  ر ییتغ  نیتونستم اسم ا  ی کردم. نم ی هاش زوم نم
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چند هفته    نیا  یکه بود تو  یاما هر چ  ،یفراموش  اینفرت بذارم  

 !بزرگم کرده بود ی ادیز

  دم یکرد کش یم  رمی که مسلما  ساعت ها درگ ی از افکار دست

پر و بال دادن به   الیخیگرم و نرمم ب  ی پتو  ر یز  دنیو با خز

 .لب با خودم گفتم ری گذشته م شدم. چشم هام رو بستم و ز

 " !تموم شده ز یهمه چ  ،یبه اون دوران فکر کن یحت دینبا "

خودم با    شهیکردم. هم  یم  خودم رو آروم  نطوریهم   شهیهم

خاطراتم    ی جز خودم و دفترچه    یزدم، کس  ی خودم حرف م

جز خودم    یدونست. کس  یدلم نم  ی تو  ی از حرف ها  ی زیچ

چهره    ریجز خودم نبود تا تصو  یاز حال دلم خبر نداشت، کس

  ره یش رو بگ  قهیبکشه،    رونیمحمد رو از پشت چشم هام ب  ی 

 .بپرسهو ازش 

بسته ش   ی دختر و پشت چشم ها  نیا  االتیخ  ی شبا تو "

 " ؟ی کار دار یچ
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همهمه   انِیپا  ی برا   ی ادیفرستادم و فر  رونیرو ب  قمیعم  نفس

خوردم و درست    یرخت خوابم تکون  ی سر دادم. تو  میذهن   ی 

  ی دارند حرکت   یکه تازه متولد شدند و سع  ی زیر   ی مثل کرم ها

برنامه    ی اراده رو  یبردم و ب  میکنند، دستم رو به سمت گوش

ا  ی ا برا  شتریروزها ب  نیکه  زدن   دید  ی از فعال بودن توش، 

 .کردم کیزدم کل  یمحمد بهش سر م جیپ

[04.05.20 22:25] 

 29پارت #

  ی بدجور  یکه روز اول  اتمونیبه معلم ادب  ینگاه  میحوصله ن  یب

  د ی سر رس  ی کرد انداختم و بعد سرم رو به رو  یم  یسخنران

  کم ینزد  ی دفتر  ایکردم. عادتم بود که هر کاغذ    لیمقابلم ما

براش    ی ا  یخال  ی و جا  سمیروش بنو  ی زی باشه با خودکار چ

  ی دیبود از آ  ربود، کاغذ رو به روم پ   نطورینذارم. حاال هم هم

از سروش بود و نه جمله    ی و اسم بهزاد، نه خبر  نستاگراممیا

 !رو نشون بده  میبه عشق اون که دلتنگ ی ا
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روز    نیخواب تر  یاز ظهر مونده بود و من ب  یچند ساعت   هنوز

م تجربه  رو داشتم   ی   دهی چیپ  ی فکرا  شبیکردم. د  یعمرم 

  مه یتا ن  با  یبرام نذاشتند و تقر  دنیخواب  ی برا  یسرم فرصت   ی تو

روزها محمد برام مهم   نیچرا ا  نکهیموندم. فکر به ا  داریشب ب

گشتم، اون   لشیکرد. دنبال دل   یم  تمیو پررنگ شده بود اذ

دق چند  نه  چند   کینه    قه،یهم  بلکه  ساعت،  دو  نه  ساعت، 

مسئله م اونقدر مضحک و    یعنینبردم!    ییساعت اما راه به جا

نم اصال   بود که  پ  یشد جواب  یخنده دار  من  کرد.    دایبراش 

شناختم، کل مکالمه مون   یهفته بود محمد رو م  کیهمش  

ب نم  ستیبه  هم  ساعت  چهار  آشناتر  دیرس  یو  انگار    نیاما 

 .سراغ داشتم میزندگ ی بود که تو یکس

تکون خوردن دست فرناز مقابل چشم هام، از زندان افکارم    با

 :آزاد شدم و حواسم رو معطوف حرفش کردم

 حواست هست؟   ا؟یرو ییکجا-

 :تکون دادم و گفتم ی رمق سر یب
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 ؟یگ یم یچ-

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 .پرچونه خانوم رفت  نیا اط،یح میگم پاشو بر یم-

 ی کردم و با انداختن دستم به دور بازوش، از رو  ی خنده ا  تک

و    میرفت   ن ییپا  اط یبه ح   یمنته  ی بلند شدم. از پله ها  م یصندل

ب بفرناز، سک   ی مقدمه    یسوال   ی ولوله    ونیرو م  نمونیوت 

 :هم کف شکست ی طبقه 

کردم داغون تر از قبل    یفکر م  ا،یرو  یلکسیآروم و ر  یلیخ-

  یی هویباعث شده    یو سرحال، چ  یخوب  نمیب  ی اما حاال م  یش

اما چند    دمیپرس  یم  نویا  دینبا  دونمیم  ؟یاز سروش دل بکن

که انگار اصال  سروشو  یکن یرفتار م ی روزه رو مخمه! تو طور

 !یشناس ینم

تو  نگاه رو  م  با حرص  ی درمونده  و  کردم   ی چشم هاش حل 

 :آشکار گفتم
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دونم و دوست ندارم    ی. خودمم نمستیبرام مهم ن  گهیاون د-

 !. به قول خودت گور باباش یتوام بهش فکر کن

معروف مدرسه   یزد و من رو به سمت بوفه    ی ذوق لبخند   پر

 :مون کشوند

 !یپکس  یکه دخ رم یمیمن واسه عاقل شدنت م-

من رو با لقب مورد عالقم صدا کرده بود غرق لذت    نکهیا  از

 :بوفه رو به فرناز گفتم  ی بچه ها جلو  ادیحجم ز  دنیشدم و با د

 .دنیامون نم یرو نگاه توروخدا! روز اول ایوحش-

 :کرد کسان یخنده زد و بعد من رو با خاک  ریز یپق

با  ی خودت بدتر- از فردا تو رو  از اون وسط جمع   دیعشقم، 

 .کنم

باهاش، گفتم که اون  ی نثارش کردم و به خاطر لجباز یفحش

و نگاهم رو   ستادمیبذاره. عقب تر از همه ا  شی پاپ   دیخر  ی برا

نکرده بود،   رییاز مدرسه تغ  ی زیچرخوندم. چ   اطیدور تا دور ح 
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شدن   لیکه وک  یی ایبه دن  هیبه پارسال بود. شب  هیهنوز هم شب

  د ی رو با  گهیک سال دیکه فقط    ییکرد. آرزو  یم   یرو برام تداع

 .کردم  یبه رشته ش تحمل م دنیرس ی برا

[06.05.20 02:30] 

 30پارت #

 ی خوردن هله و هوله تو  الیخی حد و حصرم ب  یب  یخواب  یب  با

به سمت   میبا فرناز، مستق  یراه خونه شدم و بعد از خداحافظ

  ی وارد سالن شدم و بعد از سالم  دنیخونه رفتم. به محض رس

 ی خوابم م  ی به اتاقم رفتم. اونقدر  ایجون به مامان و دن  مهین

تونستم دل از چک    یناهار خوردن بشم اما نم  ال یخی اومد که ب

گوش گوش  میکردن  رو  میبکنم.  از  با  تخ  ی رو  و  برداشتم  ت 

 .مشغول درآوردن لباس فرمم شدم ،یکیروشن کردن موز

  ی کرم پودر تو   ی عالمت ها  دنیم رو در آوردم و با د  منقعه

ا خنده  تک  هاش  ا  ی گوشه  با  دخترا  ما   ش یآرا  نیکردم. 
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در باعث   ییهویباز شدن    ی ! صدامیشد  ی ریکردنمون چه اس

 .شد سرم رو به عقب برگردونم

 .گهیناهار د ایب-

 :گفتم یانداختم و با لحن لوس ایبه دن یمغموم نگاه

 .خورمیبعدا  م اد،یخوابم م-

 م یبه گوش  ی تکون داد و با چشم هاش اشاره ا  ی سر  متاسف

 :کرد

 ی داریو تا نصف شب ب  ی د  یکه تو گوش م  ییآهنگ ها   نیباا-

حواسم جمع تو   ی به زود  گه،یچند روزه د  نیهم  گه،ید  نهیهم

 !شه یم

ب  افهیق و  کردم  هم  در  رو  رو  یم  مانتوم    ن ی زم  ی حوصله 

 :انداختم

منه، تو   ش ی حواست پ  ی چار  سی ب   ی نجوریقربونت برم تو هم-

 !زحمت ننداز خودتو
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حرف    یکه نثارم کرد توام شد و ب  ی با پررو ا  زش ی ر  ی ا  خنده

اتاقم خارج شد.    یتکون از  و  ولو    ی با رفتنش روخورد  تخت 

صفحه   وارد  مشتاقانه  آهنگم،  کردن  استپ  با  و   ی شدم 

و   رفتم  رکتیشدم، مردد و مضطرب به قسمت دا  نستاگرامیا

زمزمه    اریاخت  یترسو چشم هام رو بستم و ب  ی مثل بچه ها

 .کردم 

 " !داده باشه ام یخدا کنه پ "

با استرس ب  کی با    ی تو  خودی چشمم رو  باز کردم و  وجودم، 

 یسوزن، خال  ر یاز جانب محمد مثل بادکنک ز  یامیپ  دنیند

ح چتمون   ف یشدم.  شروع  بودم  گذاشته  قرار  خودم  با  شد، 

از جانب من نباشه و حاال اون خودخواه نچسب مُهر باطل    گهید

  ام یپدادم    ینم  امیتا من پ   یعنیقرارم بسته بود.    ی شدن رو

  شب ید  نیداد؟ ما که هم  یم  ام یپ   د یداد؟ اصال ... چرا با  ینم

 !میبا هم نداشت ی. ما که نسبت خاصم یحرف زده بود
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 ی و منطق م  لیهم دل   ی سرم پر سروصدا برا  ی افکار تو   اونقدر

  ی سر رو  یآوردند که کالفه تر شدم و با کنار گذاشتن گوش

به    رهیو خ   دمیخودم کش   ی رو  ینازک  ی بالشتم گذاشتم. مالفه  

دادن    ام یاون مجبور به پ   نکهی ا  ی برا  ی سقف اتاق، دنبال راه

 .بشه گشتم 

دلم    ی بودم و هم تو  یعصب  دمیاز دست خودم و افکار پل   هم

 هیکنم؟    ی م  کاریمگه من دارم چ   ".  کردم   یم   عیخودمو ضا

 " !گهیچت ساده ست د

  جم یبه پ   رهی رو تو دستم گرفتم. خ  یو گوش  دمیپهلو چرخ  به

 ت یدر و اون در زدم و در نها  نی ذهنم به ا  ی تو  ی ا  هی چند ثان

 .دمی رس  زیچ هیبه 

 " !پست جذاب هی "

  ن یگشتن ب  قهی رفتم و بعد از چند دق   میبه سراغ گالر  بالفاصله

رو دست  هام،  عکس  تو  ی آلبوم  در  ی عکسم  تو  ا یلب   ی که 
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بلندم و دست   ی مسافرت پارسالمون گرفته بودم گذاشتم. موها

بودم. عکس    رهی خ   ایو به در  نی ز کرده و پشت به دورب هامو با

  رش ی ز  یوقفه با چپوندن کپش  یبود و ب  یقشنگ و با حجاب

راحت بخوابم، احتماال     ال یتونستم با خ  یپستش کردم. حاال م

مشغول به کار بود و وقت چک کردن   یاطیکارگاه خ  ی االن تو

 ام یو حتما  پ  دید  یم  د،ید  یرو نداشت، اما تا شب که م  یگوش

 !داد یم

[08.05.20 00:57] 

 31پارت #

 نمیسنگ  ی کرد و پلک ها  ارمیهش  ونیزیبلند تلو  با یتقر  ی صدا

  م ی جی حالت گ  ن یهم هم  ی فاصله و تو  نیدادم. از  ا  یرو تکون

  ده یکه ند  یلمی بلند و ف  ی صدا  نیبدم ا  صیتونستم تشخ  یم

. اصال  استیبستم دست گلِ دن  یبودنش شرط م  یاجتماع  ی رو

دن به  روانشناسانه  رشت  ایانگار  درد  به  و   یعنیش،    هاومده 
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  ش ی روانشناس  ی تزها   نیخوره و هر وقت با ا  ینم  ی حسابدار

 !و االن هم که موفق شده  ختیر یآرامشم رو بهم م دیبا

بدن  مالفه با  و  زدم  کنار  رو  یرو  ب  ی گرفته  نشستم،   ی تخت 

ساعت پنج   دنیگرفتم و با د   یحوصله سرم رو به سمت گوش 

بودم و مسبب   دهیبه روش زدم. چقدر کم خواب  ی چشم غره ا

حوصله نتم رو روشن   یشعور بود! ب  یب  ی ایدن  یکم خواب  نیا

 ی خبر پستم چرخوندم.    ی ها  کی ال  ی رو تو  دمی کردم و نگاه ناام

من همچنان  ی عنی ن یبود و ا ده ینبود، پس هنوز ند کشیاز ال

 !کردم  یصبر م دیبا

پرسه    جمی پ  ی تو   یکه چند ساعت  ش یپ   ی خالف چند هفته    بر

شب چک کردنش    دیرو به ام  یزدم و فعال تر بودم گوش  یم

ترج شدم.  بلند  جام  از  و  گذاشتم  برا  جیکنار  رفع    ی دادم 

در امان   ایدن  ی برم و از شر مزاحمت ها   یبه حموم  م،یخستگ

 .باشم
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تکون  نیا  با و    یفکر  جام  از  شدن  بلند  با  و  دادم  خودم  به 

حموم، به سمت   ی تو  کیگوش دادن موز  ی برا  ی برداشتن گوش

اخمالود نازک کردم و   ی ایدن  ی به رو  یحال رفتم. پشت چشم

 .به مامان، وارد حموم شدم  یلب  ریز یبا سالم

بلند و پرپشتم    ی موها  ی از عزا  ی تا دل  دیطول کش  یساعت  کی

ا ورودم به اتاق، قبل از برداشتن سشوار به ساعت و ب  ارم یدر ب

که محمد کارش تموم    یمیشدم، هنوز به تا  رهیخ  وارید  ی رو

انتظار کالفه کننده داشت صبرم رو    نیشد مونده بود و ا  یم

 .کرد  یم زی لبر

  ک ی انتظار کوچ  نیکردم پشت ا  یداشتم! حس م  ی بد  حس

رو پر    م یفوران شده که کل زندگ  ش یآت   هیکوالک بزرگه،    هی

 نی حس دل چرک   ن یتونستم ا  یکنه. نه م   ی از دود و خاکستر م

بکشم.   یمعن  یانتظار ب  نیتونستم دل از ا  یرو پس بزنم و نه م

شدن بودم؟ دنبال   دهیمن چه مرگم شده بود؟ چرا دنبال پسند
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شناختمش،   یکه درست و درمون نم  ی پسر  ی جلب توجه برا

 !ذاشتم؟یپست م دیچت ساده، با هی ی براچم شده بود که 

هفته   نیا  ی خواست چتا  یبودم. دلم م  یدست خودم عصب  از

دادم    ام یمن پ  شهیکه هم   نکهی ا  ی آور  ادیرو پاک کنم.    ریاخ  ی 

 ن یداد. شدت ا  یسوال بردم، عذابم م  ریو غرور دخترونه م رو ز

وقت ا  یم  شتریب  یعذاب   حدود  و  حد  محمد  که   نی شد 

 ی هاش مشخص م   کهیت   یهاش و گهگاه  امیرو با پ  تیمیصم

 .کرد

کردم با پس زدن افکار    یفرستادم و سع  رونی ب  ی قیعم  نفس

که   ییگرما  نیسرم، خودم رو آروم کنم. سشوار رو با آخر  ی تو

تونست مهمون موهام بکنه روشن کردم و مشغول خشک    یم

 .شدم شونمیپر ی کردن موها

 ی مونده رو چطور گذروندم اما صدا  یدونم چند ساعت باق  ینم

ز حجم  از  هام  بود.   ادیچشم  اومده  در  ساعت  کردن  چک 

  ی ب  یکالفگ  نیحاال، در ع   شمیچند ساعت پ   تی برخالف عصبان
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که  یکیال دنیشدم و با د حد و حصرم آروم بودم. وارد برنامه 

مه یلب هام خ   ی رو   ی لبخند  مچهیزده بود ن  شی ساعت پ  مین

 ی بود و ذهنم مصرانه معطوف جمله    ده یبود، د  ده یزد. پس د

 .شد شبش یقشنگ د

 " !یخوشگل "

[08.05.20 00:57] 

 32پارت #

ترد  یپلک با    د یپر  و  لبخندم رنگ    ی آور  ادیبستم  چهره ش 

زده    دشید  ی باخت و قلبم ماتم گرفتن رو شروع کرد. اونقدر 

حت که  بزنم.   یم  یبودم  رو حدس  هاش  مژه  تعداد  تونستم 

حس خوب که    ی اخم، با کل  یبا کل   ش،ی مشک  ی چشم و ابروها

بزرگ و لب   با یبذارم، دماغ تقر   یدونستم اسمش رو چ  ینم

  ن ی باتری که به ز  ییهامردونه ش و مو  ش یته ر  ش،ی معمول  ی اه

بود! همه رو از بر بودم،    دهیحالت ممکن به عکسش جون بخش

 شونیوونگید  لی که دل  ییها  وونهیاز بر بودم و درست مثل د
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 د یشا  ایدونستم،    یاز بر شدن رو نم  ن یا  لیدونند، دل  یرو نم

...  که بفهمم   تمخواس  ی... نمدمی فهم  یدونستم اما... نم  یهم م

 !دمیترس یم دنشیفهم ی در واقع برا

به اعتراف بود فاصله گرفتم و با پاک کردن    هیکه شب  ی زی چ  از

تن گر گرفته م رو به حال خودش رها    م،یشونیپ  ی عرق رو

  لش یپروفا  ی رو  ش یدیقسمت سرچ رفتم و با زدن آ  ی کردم. تو

اومدم و دوباره    رون ی ب  جشی به ده بار از پ  کیکردم. نزد  کیکل

 .سرچ شده زدم  ی دیآ ی رو

 .رفتم و اومدم که داد خودم در اومد  اونقدر

 " !گهیساده ست د امیپ هیاه... چه مرگته...  "

دو تا   نیحس سرکش وجودم داشت با هم نی ساده؟ ا امیپ هی

کرد، داشت بهم زور    یم  تمیکرد، داشت اذ  یم   کمیکلمه تحر

به    یشگیهم  ی دنده    هیگفت و منِ لجباز و    یگفت، زور م   یم

 .فرود آوردم  دییحرفش سر تأ ی رو
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براش فرستادم،   ی و سالم  دمیکش  ی دست از خود خور  باالخره 

باز منتظر موندم و قطعا  اگه امشب   قهیدق  ستیربع ب  هیحدود  

 !اومد یسرم م ییبال هی میزد یحرف نم

حت  ی طور  حالم که  نم  ی صدا  یبود  آرومم  کرد،   یبهزادم 

مبرعکس  استرس  بهم  نشدن  هیداد.    ی...  وصف  ! یاسترس 

 .زده شد و اون سخاوتمندانه نوشت ینیس اممی باالخره کنار پ

 " ؟ی سالم. چطور  "

  ی بنظر م  یبه خوب بودن نبود اما دروغ جواب خوب  هیشب   حالم

 :امشب ی حداقل برا د،یرس

 " ؟ی خوبم، تو چطور "

  ی تو  قهیرفت، باز چند دق   رونی ب  رکتش یکرد و انگار از دا  یمکث

به خودم رو شروع    دنیداشتم فحش کش  گهیانتظار موندم و د

 .کردم که جواب داد یم

 " قربونت. مدرسه خوش گذشت؟ "
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 .در جوابش نوشتم و اون در جواب گفت یاوهوم

آنفالوم کرده رو " بعدا  صحبت م   ا،یبهزاد    ی اعصابم خورده!  

 " .میکن

 ی شتر یبوده، اضطراب ب  ی آنفالو شدنش چ  ل یدل  نکهیاز ا  ری متح

 .نوشتم ار یاخت یو ب دمی رو به جون خر

م  دیشا " من  نباش.  ناراحت  باهات   یدستش خورده،  خوام 

 " !حرف بزنم محمد

ها  یحت تا  ی انگشت  به  باور  هم  آخرم    ی جمله    پیخودم 

  ام یم پکردند که انگار من با چشم ها   یهاشا م  ی نداشتند، طور

 .رو نوشتم

 ی م  نیپرسم چرا س  یهم م  یبوده، هر چ  ی نه مطمئنا  عمد"

 " ؟ی ده، راجب چ ی کنه جواب نم
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 ی م  دیبا  یانداختم. چ  لش یبه سوالش و بعد پروفا  ی نگاه  مردد

کار    یشد چ  یکه بهش شک کردم؟ اگه... بد م  ی زیگفتم؟ چ

 !کردم؟  یکردم؟ چطور غرور له شده م رو جمعش م  یم

 " ...راستش... من "

 د یانگشت هام رو  از دست دادم. نبا  یرو نوشتم و همراه  نیا

 .زدم یگفتم. امشب حالم خوب نبود و داشتم توهم م یم

 " ؟یشده؟ خوب ی زیچ  ا؟یرو یتو چ "

بود؟ اصال  چه   یسوال خشک و خال  هیفقط    ایشده بود    نگرانم

 !کرد؟ یبه حال من م یفرق

خشمناک   ی اعتنا به صدا  یزدم و ب  امشیپ  ی به رو   ی تلخند

 .سرم نوشتم ی تو

 " !من ازت خوشم اومده محمد "

[10.05.20 03:27] 

 33پارت #
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بهش    یاز اعترافم شد، من چ  یمونیباعث پش  ش یطوالن  مکث

در    ی ا  هگی د  زیگفته بودم؟ خنده دار نبود؟! ضربان تند قلبم چ

 !به موافقت نبود هیجوابم گفت، جوابش شب

منتظر موندم   ی و اونقدر   دمیلرزونم رو عقب کش  ی ها  انگشت

 !خنده کر ی. اون هم همراه با استکه باالخره جواب داد 

 " خانوم؟ حالت خوبه؟ ایرو یگ یم  یاز من؟! چ "

حدود   یخانوم و  حد  همون  بود  نوشته  اسمم  کنار  که 

 ی توجه به صدا یکرد. ب  یم  تمیبود. همون که اذ  شی شگ یهم

 .سرزنشگر درونم نوشتم

 " .گم یم یچ فهممیحالم خوبه، م "

 .نوشت بالفاصله

شه با   یچرا؟ اصال  م  ؟ی تو؟ چجور  یگ  یم  یآخه از من؟ چ "

 " ؟ی داری چرا فاز بر م  اد؟یخوشت ب یکیچهار تا چت از  
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بشه،    ی کردم که تعجب کنه و شاک  ی تر شدم. تصور م  کالفه

 !ی نطوریاما نه ا

 جت یپ  ی دونم دو هفته س تو  یدونم. فقط م  یخودمم نم "

 " ...شدم یعصب دم،یشدم، خند  داریب دم،یخواب

م  چقدر بروز  رو  احساساتم  داشتم  که    ی زی. چدادم   یراحت 

هم تموم    یسع  شه یسروش  با  و  داشت  کردنش  فعال  در 

نم موفق  روزها  یکیشد.    یتالشش چندان  سر   ییاز همون 

تونستم برم سر قرار باهاش، نرفتنم رو بهونه کرد و    ینم  نکهیا

  ی زیچ  هیبهم گفت،    ی زیچ  هی خواست که جدا بشه، اون روز  

 .شدم  کیفهمم چقدر بهش نزد یم االکه ح

دلم برات تنگ    یفهم  یکه نم  ی و مغرور  الیخ یتو اونقدر ب "

همش    ،یکن  ینم  دنمیواسه د  یتالش  نمت،یخوام بب  یشده و م

رو    تیغرور لعنت  نیا  یک  رون،ی ذاره برم ب  یمامانم نم  یگ  یم

  ی و م  نمتییخواد ب  ی دلم م  ی بار بگ  هی  نکهی کنار، ا  ی ذاریم

 " !نمتیتونم که بب
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 یم   ی داشتم از حسم به پسر  ت،ی وضع  نیا  ی حاال امشب، تو  و

خوام    یگم و چرا نم  یدونستم چرا دارم بهش م  یگفتم که نم

 !از دستش بدم 

نم دارم رو با پشت دست گرفتم و نگاه به    ی چشم ها   ی تار

 .سپردم امشیپ

رو هم    گهیهمد  یفهمم حرفاتو... من و تو حت ی من اصال  نم "

 ا؟ی ور  یکن  یم  یمن خوشت اومده آخه؟ شوخ   یاز چ  م،یدیند

" 

اومدن از جاش رو    رونیم که قصد ب  نهیس  ی قلب تو   ؟یشوخ

ها و عرق  کردن   یبه شوخ  هیصورتم شب  ی رو  زیر  ی داشت 

نامنظمم که تعجبشون   ی لرزونم و نفس ها  ی بود؟ انگشت ها 

 !کردند؟ یم یدادند، شوخ یاعتراف رو نشون م نیاز ا

باختم    یصفحه، لبخندم رو به تلخ  ی باال  ی به اسمش تو  رهیخ

 .و نوشتم
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 یکه م  یهست  یکنم تو همون   یمن حس م   ؟ی ا  یچه شوخ " 

تو حاالتت  هات...  اخم  هات...  چشم  نگاهت...   ی خوام، 

و    دمی خواب د  ی تو  ش یعکسات... برام آشنان. انگار سال ها پ 

 " .شده ری حاال خوابم تعب 

بعد   ی   قهیو چند دق  دیطول کش  شتر ی ب  شیبار بهت زدگ  نیا

 .داد  امیپ

  ال یخیحرفاتو... ب  رمیگ  یکشه االن، نم  یمن اصال  مخم نم "

 " !حرف نزن گه ید هیقض  نیشو. راجب ا

[11.05.20 03:30] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 34پارت #

زل زدم. جواب غرور له شده   امشی و شکست خورده به پ  مات

  یازش تو  یکه نشون  ی زیشدن؟ چ  الیخیبود؟ ب  نیمن ا  ی 

 .شد ینم  دایوجودم پ 
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اما   ی سوال تو سرت دار  یکل  دونمی درکش سخته، م  دونمیم "

دونم از تو خوشم   یدونم چمه، فقط م  یباور کن من خودمم نم

 " ...نمیب یچشم هاتو که م اد،یم

  ی نم  ی زیخودش اون چ  ی . به گفته  نتونستم ادامه بدم   گهید

خواست بفهمه، حق داشت که شوکه شه،   ینم  یعنی  د،یفهم

به  ی نطوریحق داشت که تعجب کنه اما حق نداشت دلم رو ا

 .بکشه شی آت

من    یاز چ  م؟یاز چند نفر خوشت اومده تا حاال؟ من چندم  "

به  ی عادت کرد ؟یشناس یخوشت اومده آخه؟ تو اصال  منو م

 " طور مخ زدن؟ نیا

انه با    یگم، حال قلب  یم  یچ  دیفهم  یآدم اصال  نم  نی!  که 

تونست درک کنه.   یگرفت رو نم  یعکس هاش آروم م  دنید

که منو سر پا داره رو از    ی زیشبه هر چ  هیخواست    یاون م

 !ببره، اون هم با تهمت و تمسخر  نیب
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  ی پسر  ن یتو اول  ،یراجبم کن  ی فکر  نیهمچ  ی تو حق ندار "

  ل یدل   دم یفهم  ی حرفو بهش زدم، اگه خودم م  نیکه ا  یهست

 " !اومدم دردمو به تو بگم یرو نم بمیغر  بیعج ی کارا

منفورتر  ی پوزخنددار  کر یاست با  و  دن   ن یفرستاد    ا،یشکلک 

آورد. طور  یحساب در  رو  رو  نفهم  ی کفرم  اصال    ی چ  دمیکه 

 .نوشتم

کنم   یرو پاک م  میلعنت جیپ نی باشه، باور نکن! من امشب ا "

 " !تو و تو فکر تو نباشم جی پ  ی تو گهیتا د

با  ی رو   یاشک  رهقط لعنت م  دیگونه م سُر خورد.  بهزاد    ی به 

 ی افتادن تو  ریبابت گ   جش؟یفرستادم؟ بابت آشنا شدن با فن پ

لعنت    میزندگ  ی به اسطوره    دی پسر؟ با  هی  ی چشم ها  یاهیس

 فرستادم؟  یم
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کش  ی رو  یدست خ  دمیصورتم  صفحه    رهیو  چتمون   ی به 

خوند و بعدش با   یرو م  اممیگفت، فقط پ  ینم  یچیموندم. ه

 .کرد یحرصم رو شعله ور تر م  شی سکوتش آت

 .اتاق چرخوندم و با خودم گفتم ی مرددم رو تو نگاه

... دمیبراش زحمت کش  یلیپاک کنم؟ خ  جوی واقعا  پ  یعنی "

 " !ره یگ  یاز من نم یپاک هم کنم سراغ یاون که حت

فقط برنامه   نکهیدست دست کردم و در آخر با فکر به ا  یکم

 .پاک کنم نوشتم میگوش ی رو از تو

 لیدل  هی  نمیا  نستا،یا  امینم  گهی د  ی که از سرم بپر  یتا زمان "

نکن  نکهیا  ی برا بق  یفکر  تا   ی زیچ  هی  یالک  هیمثل  گفتم 

 " .کنم کتیتحر

اراده    یچطور انگشت هام دوباره متحرک شدند و ب  دمینفهم

 یم نم   هیمخل  ی تو   یشماره م رو براش گذاشتم. هر چند حت
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برا  ینگاه  دی گنج اما  بندازه  م  قلب    ی به شماره  کردن  آروم 

 .لجبازم مجبور بودم

 م یگوش  ،ینشدن  فیتوص  یاومدم و با حال  رونی ب  رکتشیدا  از

بهم    یت از گوشحالم داش  یبود ول  بیرو خاموش کردم. عج

 !محمد شده بود دنیکه باعث د  ی زیخورد، از چ  یم

 د یدونستم با  ی. نمبیو غر  بی عج  ی کرد، درد  یدرد م  سرم

 "گفت    یکه مدام م  یقلب  ایببخشم    امیغرور له شده م رو الت

بب  ینم  گهید به   "!  نمشیتونم  چقدر  و  گذشت  چقدر   .

دونست   ی دونست، خدا م  یهردوشون فکر کردم و فقط خدا م

  ن یعکسش رو اسکر  هی  "کرد    یکه دم گوشم زمزمه م  یو قلب

 " !ته یها، تو گالر یفتگر

کنم، قلب همه   هیگر  ایبه حال خودم بخندم    دیدونستم با  ینم

رو از خودش دور   زی بود؟ موقع نفرت همه چ  ی نطور یآدما ا  ی 

زد و موقع عشق، تک   یم  یکرد و خودش رو به فراموش  یم

آورد؟ چه عضو    یبه خاطر م  ی خاطره ساز   ی تک اتفاقات رو برا
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رخ عقل  هبود قلب... عاقالنه عاشق شدن رو ب ی بیو غر  بیعج

حالت ممکن    نیتر  وونهید  ی که خودش تو  یدر حال  د،یکش  یم

 !برد یبه سر م

پف کرده م آماده   ی به ساعت دوازده بود که چشم ها  کینزد

 ن یکه تا آخر  ی ر ی تصو  نکه یا  دی اون هم به ام  بستن شدند،  ی 

 !کنه  شونیخواب هم همراه  ی زدند، تو  دشید  ی داریلحظه ب 

* * * * * * * * 

به آغوش چشم هام رفتند و به    ری صبح بخ  ی هام برا   انگشت

  ش ی در پ  یاومد درس و کالس  ادم یشدن، تازه    اریمحض هش

تخت بلند شدم و با فحش   ی به جن زده ها از رو  ه یدارم. شب

 .دادن به خودم که چرا ساعت نذاشتم، صبحم رو شروع کردم

ساعت   دنیرو روشن کردم و به محض د  میگوش  زی از هر چ  قبل

ن و  شدم  هیگر  ی آماده    میهفت  به  کردن  هشت  تا  چطور   .

 نکرده بود؟ دارم یچرا مامان ب دم؟ی رس یمدرسه م
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که برام    یامیم به پافکار غوطه ور بودم که توجه    نیهم  ی تو

مات    امی متن پ  دنیروش کردم و با د  یکیاومد جلب شد، کل

 .صفحه شدم

 ی شما دو تماس از دست رفته از شماره    ،یمشترک گرام  "

 "  دی داشت 70***** 093

[12.05.20 03:32] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 35پارت #

رو خوندم و با    امیبار پ  نیچندم  ی ناباور برا  ی همراه با لبخند  

 .کردم و نوشتم کیشماره ش کل ی لرزونم رو ی دست ها

 " !؟ ییمحمد تو "

گذاشتم. قلبم داشت   نمیس  ی قفسه    ی بستم و دست رو  چشم

کردم بخواد   یفکرش رو هم نم  یاومد. حت  یم  رون ی از جاش ب

 !بشه، بخواد... نگرانم بشه رمی گیبهم زنگ بزنه، بخواد پ 
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تونستم و   یحال نه م  نیکار کنم، با ا  یچ  دیدونستم با  ینم

م برم مدرسه، هم  ینه  رو  نیخواستم  دوباره    ی که خواستم 

هشدار    یخورد و مامان با لحن  ییتخت دراز بکشم در اتاق صدا

 :دهنده رو بهم گفت

 .نمیپاشو بب ؟ی مگه تو مدرسه ندار ا؟یرو-

تکون دادم و با همون لحن لرزون ذوق زده م    یبه نف  ی سر

 :گفتم

 .دن  یرم مدرسه. معلما هم که فعال  درس نم  یمن... امروز نم-

 :دستم انداخت  ی تو  یبه گوش  یسمتم اومد و نگاه مشکوک  به

 ی تنبل  ی ! پاشو دختر، از االن بخوا؟ی موند  داری نکنه تا صبح ب-

 !نهیتا آخر سال وضعت هم یکن

 :ملتمس گفتم یشد و با لحن زیلبر  صبرم

مامان، توروخدا    مهیبرسم مدرسه هشت و ننه، االن پا شدم. تا  -

 !نده  ریگ
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 :خورد دیتاسف تکون داد و قهر امروزش کل ی به معنا ی سر

 !دیبکن، خسته م کرد یبکن ی خوا یم ی هر کار-

در نشست و    ی گفت و از اتاق خارج شد. نگاه مغمومم رو   نویا

لرزش گوش تکون  می با  زده  نفس به خودم خوردم   یوحشت   .

 .دلم با خودم گفتم ی حبس شد و تو نمیس ی تو

 " !جز محمد باشه یتونه کس ینم "

 .مواجه شدم امشیمرددم رو باز کردم و با پ ی ها چشم

 " ؟ی دیآره، از کجا فهم "

 .جواب دادم   عا یتر شد و سر ق یعم  لبخندم

 " !تونست باشه ینم ی ا  گهیچون جز تو کس د "

  شتر یب  ی ا  قهیمکث همراه شد و چند دق  یدومش با کم  امیپ

 .که فرستاد دیطول نکش

 " درسته؟ ،یاالن مدرسه باش د یعجب! تو با "
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سرشار   یزدم و با حرکات  یگوش  ی به رو  ییدندون نما  لبخند

 .کردم پ یاز ذوق تا

ول " پ   یآره،  از تو  گهید  دمید  امتویتا  جام تکون   ی نتونستم 

 " .بخورم

 .فرستاد و پشت بندش گفت یآهان

 " .خب. من تو راه کارگاهم یلیخ "

سرم و   ی تو  ی موندم و بعد با جرقه زدن فکر   امش یبه پ   رهیخ

 .صداش، نوشتم دنیشن ی قلبم برا ی کنجکاو

 " ؟یحرف بزن یتون یم "

[13.05.20 02:31] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 36پارت #

 .دونم چقدر گذشت که فرستاد ینم
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 " !چرا "

که خواستم بهش زنگ  نی به ذوق زدم و هم ختهیآم  ی لبخند

  ی نشست. دستم رو رو  یگوش  ی صفحه    ی بزنم، شماره ش رو

هر آن ممکن بود   نکهیتوجه به ا  یبازم گذاشتم و ب  مهیدهن ن

 :از اتاق بره گفتم  رونی صدام به ب

 الو؟-

 ی صدا  هی.  دیچیپ  یوشکرد و باالخره صداش پشت گ  یمکث

 :یترک  ی لهجه  یحال مردونه، با کم ن یخاص و در ع

 .سالم-

اعتنا  نفس و  کردم  رها  آروم  آروم  رو  م  شده  به   ییحبس 

 :لرزشش نکردم

 ؟ یخوب-

 :و خشک گفت سرد

 .ممنون-
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م   ن؟یهم از پشت گوش  یدلم  ا  یخواست   نیخفه ش کنم. 

 بود؟ ی نطور یپسر چرا ا

 چرا خاموش بود؟ تیگوش-

و    دمیخودم کش  ی بخورم. پتو رو رو  یباعث شد تکون  سوالش

 :شدم می قا رشیز  با یتقر

 .چون اعصابم خورد بود-

ها باعث شد    نی تردد ماش  ی گفت و بعد صدا  ی کشدار  ی اوهو

 :کالفه وار بگه

 !؟ی ندار ی کار گه،یمحل کارمم د کیخب، من نزد یلیخ-

ا  دمینفهم چرا  اصال   گفتم،  چرا  اصال   گفتم،    ی نطوریچطور 

پر از    ی صداش کردم، چرا دوست نداشتم قطع کنه، فقط صدا

 :و دم نزدم  دمیعجز خودم رو شن

 !عه محمد-
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کنه، چرا    یبود که اون رو هم ضربه فن  یجمله م کاف  ن یهم

 :اعتراضش ی اومد و بعد صدا قشینفس عم ی که اول صدا

 !زهرمار-

و   جیگفته بودم که بهم فحش داد؟ گ  یمن چمگه    زهرمار؟

 :دمیدستم گرفتم و مردد پرس ی از پتو رو تو ی ا که یگنگ ت

 زهرمار؟   یگیگفتم که م یمگه چ-

  ل ی دل  یدونستم اما منم ب  یرو نم  لشیکرد، دل   ی خنده ا  تک

و بعد    دیبه گوشم رس  یبا کس  کش یسالم و عل  ی . صدادمیخند

 :الدائم خودش گفت یخی با همون لحن 

 .میزن   یبرم، بعدا  حرف م دیمن با-

باشه    لمیم  برخالف حالت  یفی ضع  ی به  با  و  کردم    ی بسنده 

ب جمله    نانه یخوش  خداحافظ  ی به  باهاش  و  نگاه   ی آخرش 

رو  ی. گوشکردم  از  تو  ی رو  گرفتنش  با  و  برداشتم   ی گوشم 

 :لب زمزمه کردم ری شدم و ز رهی دستم، به شماره ش خ
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 .می حرف بزن کمیتا شب صبر کنم که  دیحاال با-

کردنش    ویوقفه مشغول س  یرو از شماره ش گرفتم و ب  نگاهم

زود بود و   یکم  گهید  ی قربون صدقه ها  ایعشقم    ی شدم. برا

خاطر    ن یبه هم  ،دم یکش  یزود بودن، خجالت م  ن یاز ا  شتریب

 .رو کنار گذاشتم  یکردم و بعد گوش  ره یاسمش رو مخفف ذخ 

تخت بلند شدم و بعد از مرتب    ی از رو  ی و پر از انرژ  سرحال 

 دن یشلوارم، از اتاق خارج شدم. با د  ی باال رفته    ی کردن پاچه  

کردن   آماده  مشغول  که  ها  یکیمامان  خورشت  اون   ی از 

  یی به بار گذاشتن از اول صبح داشت، ابرو  از یمعروفش بود که ن

 :ستادم و گفتمباال فر

 ست؟ ین ی جون به مامانم... نگو که قرمه سبز-

ا  چشم با صدا  ی غره  و  داشت   یکه سع  یآروم  ی نثارم کرد 

 :گفت ارهیرو به روم ب  ایخواب بودن دن



Page | 146 
 

 ن ی اومد چطور ع  یخوابت م  شی پ  ی   قهیدو دق  نیتو که هم-

 !پاشو برو مدرسه ت  یبمون  داری االن؟ اگه قراره ب  ی داریجغد ب

 .باال بردم و به سمت اتاقم قدم برداشتم  میبه حالت تسل  یدست

 .خب... من رفتم بخوابم پس  یلیخ-

  ی ممکن بستم و لبخند پر از خباثت  ی صدا  نیاتاق رو با بدتر  در

پناه   میو به گوش  دمیتختم دراز کش  ی لب هام نشوندم. رو  ی رو

وقفه به سراغ تلگرام    یو ب  فرناز گرفتم  یسوال  امیبردم. نگاه از پ

محمد رفتم، حاال وقت چک کردن اونجا بود، حداقل تا شب و  

 .تموم شدن کارش

[14.05.20 18:51] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 37پارت #
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دلم اعتراف    ی گرفتم و تو  وارید  ی رو از ساعت رو  خکوبمی م  نگاه

چک کردن ساعت و تحمل انتظار بهم   ی کردم حالم از هر چ

 !خوره یم

حرف زدن ساده بودم کالفه    هی ساعت منتظر    نهمه یا  نکه یا  از

 ی ز ی چ  چیو ه  چکسیتونستم به ه  ینم  نکهیبودم. از ا  یو عصب

بدونم، دلم    شتریخواست ازش ب  یجز محمد فکر کنم! دلم م

  شتریخواست ب یحرف بزنم، دلم م  شتریخواست باهاش ب یم

 !نمشیبب  یبشنوم و حت صداش رو

بر خوردن شام، وارد   یمامان مبن  ی توجه به صدا زدن ها  یب

 ی   قهیکه چند دق  دشیبازد  نیآخر  دنیتلگرامم شدم و با د

 .داد، اخمالود نوشتم یرو نشون م  شیپ

 " .م یسالم. قرار شد صحبت کن "

 .منتظر موندم تا که جواب داد   قهیدو دق یکی

 " .امیشام بخورم م  دم،یس رس  قهیپنج دق "
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کننده ش باعث شد شدت اخمم رو کمتر کنم و    یراض  هیتوج

ارسال کنم و خودم هم دل از اتاقم بکنم   ی در جوابش، باشه ا

پر اخم    ی شام برم. به محض ورودم به حال، با چهره    ی و برا

 .رو به رو شدم ایدن

کند - اتاقت  از  دل  ببی چه عجب،  فاز    نمی.  تو  هنوز  تو  نکنه 

 ا؟ یرو ینتابستو

نزد  یچشم  پشت و  مامان  کنار  و  کردم  سفره    کینازک 

 :نشستم

عز- زمستونم.    زم،ینه  فاز  ها،   هیتو  مدرسه  نرفتم  روز 

 شماها؟  دیکنی م ی نطوریچراا

دهنش گذاشت و همزمان   ی کاسه رو تو  ی تو  یاز ترش   ی ا  کهیت

 :گفت

 ی و کل  ی مثل من آزاد بر  ی نخوا  گهید  ی دو فردا  نکهیبخاطر ا-

 .گمیبخاطر خودت م ،یخوب درس بخون دیبا ،ی پول ترم بد
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  ب ی به حرفش نکردم و در عوض با عکس العمل عج  ییاعتنا

 :مامان رو به رو شدم

که   ی ا  یتنبل  نیا  ده،یآزادم قبول شد خودش پول ترمشو م-

 .بهتره از االن پوالشو جمع کنه نمیب یمن م

 ز یر  ی خنده    ی صدا   کهویوا رفته نگاهش کردم که    ی ا  افهیق  با

 :در اومد، پر حرص سر برگردونم و معترض گفتم ایدن

 !کوفت، نخندا-

و به سمتم   ختیظرف ر  ی رو تو  ا یاز خوراک لوب  ی مالقه ا  مامان

 :گرفت

کار کردن   د،یسیخودتون وا  ی پا   ی رو  دیمادر، با  گمیم  ی جد-

ن عار  هم  کردن  جمع  پول  دستیو  سال  تابستون   گهی. 

 هیهم    ی ری گیم  ادی  زیچ  هیهم    ،ی شگریکالس آرا  فرسمتیم

 .واست  شهیم کی پس انداز کوچ

 :کردنش شدم ت یلینون برداشتم و مشغول ت ی ا کهیت
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 .ندارم  ی شگریبه آرا ی عالقه ا  چیبگم ه دی درسته، اما با-

 :به جاش جواب داد ایداد سکوت کنه اما دن  حیترج مامان

ا- هنر  نکهیحاال  کن  ی چه  انتخاب  در کل    یرو  وقت هست، 

باشه رو به خودت  به خودم م  یگاه  ا،یحواست  گم    یاوقات 

 .کردم یتو بودم و از اول شروع م ی کاش جا

 ی نطوریبار بود که داشت ا  نیبهش انداختم. اول  یحس  یب  نگاه

 ینبود؟ نکنه اتفاق  یرا از خودش راضچ  ایکرد. دن  یدرد و دل م

 م؟ یاومده و من و مامان خبر نداشت  شیپ

 :کرد و گفت ایدن ی حواله  ی زینگاه حسرت آم  مامان

تونه   ینم  یمادر، هر کس  یخودت موفق  ی توام که به اندازه  -

 .بخونه که ی حسابدار

اعالم    ا یرمق سر تکون دادن دن  یبا ب  مونیجد  ی مکالمه    انیپا

برانگ  شک  افکار  در  غرق  مون  سه  هر  و  مشغول    زمونیشد 

  نیحواسش به من بود، هر چند ا  شه یهم  ای. دنم یخوردن شد
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حسرت   ی نطوری ا  نکهیکرد اما ا  یم  تمیاذ  یشگیهم  ی توجه  

 !ب یعج یلیبود، خ بی خورد عج یمن رو م تیموقع

[14.05.20 18:51] 

 38پارت #

به اتاقم برگشتم   ا،یکمک کردن به مامان و دن  یاز شام و ب  بعد

صفحه    ی رو باال  امشیتخت چنگ زدم. پ   ی رو از رو  یو گوش

 .و ذوق زده مشغول خوندش شدم دمید

 " اد؟یچرا از من خوشت م یخب... نگفت "

  ر ی گ  نقدر ی. چرا اکور شدن سر داد  ی ذوقم نوا  امشیخوندن پ  با

ا به  بود  م  نیداده  خوشم  ازش  خب  واقعا    یسوال؟  و  اومد 

 .دونستم یرو خودم هم نم لشیدل

 " دونم ی! گفتم که خودمم نمی سوال تکرار "

 .شد نیآنال عیسر
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م " وقت  یمگه  ندونه؟  آدم  نم  یشه  من    یدون  یتو  از  چرا 

 گهیمن چرا باور کنم حستو؟ اصال  به چند نفر د  اد یخوشت م

 " و قبول کردن؟ یگفت نویا

که بابت گفتن حس صادقانه    ی باز سوال  ز،یسوال نفرت انگ  باز

 .کرد یام سرزنشم م

 یبارمه. متوجه م  نینگفتم، اول  ی زی چ  نیهمچ   یمن به کس "

 " ؟یش

 .فرستاد و گفت ی پوزخند دار  کریاست

و نشناخته    دهیتونم هضم کنم ند   یشم، چون اصال  نم  ینه نم "

 " !اد؟یچطور از من خوشت م

 .اراده نوشتم یهم فشرده شدند و ب ی رو رو  لبهام

چرا    ،ی تونم هضم کنم شما که حس منو باور ندار  یمنم نم "

 " ؟ ی بهم زنگ زد
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ب  ی زی چ  ن یخواست همچ  ینم  دلم اما خب    ارمیرو به روش 

 .گرفت  یجوابش رو م  دیپررو بود و با

 " .زنگ زدم ی نطور ی من هم "

 .نوشتم سرتقانه

 " .خوشم اومد ی نطور ی منم هم "

انگار داشت فکر    د،ی طول کش  شتر ی ب  هیکردنش چند ثان  پیتا

 .بگه، در آخر نوشت یکرد که چ  یم

شروع کرد،   ی نطوریشه هم   یرو نم   ی جد  ی رابطه    ه یاما   "

  اد،یاصال ، خوشم نم  ستمیها ن  ی گوه باز  نیمن آدم رابطه و ا

 " شو  الشیخیکشه، ب یاعصابم نم

 .هام در هم رفت اخم

 ...شم، اما تو  الیخی که ب  رونیاومدم ب  ی لعنت  جی منم از اون پ "

" 
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چ  گهید ن   سم یبنو  ی زینتونستم  حرف  اون  رو    مهیو  تمامم 

 .کرد لیتکم

دونم تو   ینم  یکردم زنگ زدم، من حت   یاشتباه  هیاما من   "

چ  ییکجا گذشته ت چجور  یکن  یم  کاریو  اصال   بوده،   ی و 

 " تونم قبول کنم؟ یچطور م

  ی ب  یجان  هی  ای  یی آدم فضا  هیکرد انگار با    یبرخورد م  ی طور

 .آبرو طرفه

  ی ها  نده ی! با گذشته و آگهید  ی دخترم مثل دخترا  هیمن   "

ا دار  نهیمتفاوت، مشکل  تو  و  اومده  تو خوشم  از   یم  ی من 

 " محمد؟  هیربط چ  یب ی حرف ها نیا ،یچونیپ

 :داد جواب

ب " ن  یحرف  با  ست،یربط  ک  دیمن  از من خوشش    ی بدونم 

بشناسم طرفم   دینبا  تش؟ی اصال  شخص  هینه؟ چجور  ایاومده  

 " رو؟
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 .تکون دادم و قاطعانه نوشتم ی سر

فرصت   یاما تو حت  میدرسته، حق هر دومونه که همو بشناس "

 " .ی د یشناخت رو هم نم نیا

گشت   یم  ی زینگفت، انگار باز داشت دنبال چ   ی زیو چ  خوند

 .کردم   پیکه منو از قانع کردنش منع کنه. دوباره تا

 " ؟یازم بدون ی خوا یم یچ "

[14.05.20 18:51] 

 39پارت #

 .تعلل جواب داد یب

 " ویهمه چ "

که از کجا شروع کنم موندم،   نی ا  ی مکث کردم و تو  ی ا  لحظه 

تر  دیشا سخت  از  بود  ز  نی بهتر  کنم،   میندگاعتراف  شروع 

 .شدم ینم ونی خودم مد شیپ  گه ید ی نطوریا
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خواهر بزرگتر دارم، بابامم    هیکرجم،    ی سالمه، بچه    فدهیه "

و مهم    هیرم، رشته مم انسان  یچند ساله فوت کرده، مدرسه م 

 " !بهزادم چی تر از همه فن پ

اضافه کردم و حاال سبک تر از    ی زبون دراز  کری است  اممیپ   آخر

سخت بود   یهر آدم  ی قبل بودم، گفتن از دست دادن بابا برا

 .کردم یتحملش م دیو با

 .دیپرس یکاملم، سوال با یتقر یوگرافیتوجه به ب یب

 " بوده؟ تیزندگ ی تو یکس "

تونستم   یخواستم همون اول بگم اما نم  یبرد. ته دلم م  ماتم

بشم، اونم   دمیعمرم شن  ی که تو  ییصحبت مشاورها  الیخیب

گذشتتون به   ی راجب گذشته و آدم ها   "  نکهیدر خصوص ا

 " !چرا که بعدا  براتون دردسر سازه د،یند حی توض یچکسیه

 .خاطر به دروغ نوشتم نیهم به

 " !نه "
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 ی فرستاد و حرفم رو تکرار کرد، البته با خروار   یمتعجب   کریاست

کردم دروغ   یبودم، حس م  دهی عجب! ترساز عالمت سوال و ت

مثل آدم   لیدل  نیشه، به هم  یگفتنم باعث از دست دادنش م 

 .ثبات رفتار کردم و نوشتم یب ی ها

 " م؟یشه راجبش حرف نزن ی چرا بوده! م "

 .فرستاد و پر تمسخر گفت ی پوزخند

حست   ی دار  ی بعد چه انتظار  ،یاالن بهم دروغ گفت  نیتو هم "

 " رو باور کنم؟

کردم جز    ینم  دا یجبرانش پ   ی برا   یگند زده بودم و راه  ظاهرا 

 :اعتراف بچگونه

 " !ی خودت قرار بد ی مسئله رو بهونه  نیبگم و ا دمیترس "

 .د ینگفت و لجوجانه پرس ی زی جوابم چ در

 " چند نفر؟ "

 .هضم سوالش قد نداد و مردد نوشتم ی برا ییبه جا عقلم
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 " چند نفر؟ یچ "

 .رو منفورتر کرد   امشیشکلک پر پوزخندش پ  با

 " بوده؟ تیزندگ ی چند نفر تو "

 .سوال و جواب کالفه شدم و خالصه وار نوشتم نهمهیا از

 " .نفر هی "

 .جواب داد ناباورانه

و    ی مجاز  ی نفر تو  هی  دمی! شایگ  یدروغ م  ی نفر؟ دار  هی "

 " !تیواقع ی صد نفر تو

[16.05.20 19:47] 

 40پارت #

 ی دروغ گفتن آسونه و نم  ی مجاز  ی فضا  ی رفتم. درسته تو  وا

بود. هم بهش    نی بدب  یلیرو گرفت اما محمد خ  یشه مچ کس

. شدم   یم  ری حجم از تصورِ بد دلگ  نیدادم و هم از ا  یحق م

 .کرد یم  تمیداشت اذ ی ز یاز هر چ  شتری ب یدوگانگ نیا
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باالخره متوجه    میادامه بد  مینداره دروغ بگم، اگه بخوا  یلیدل "

 " .یش یراست و دروغش م ی 

 .وقفه فرستاد  یب

 " !آره، کامال  مشخصه راست و دروغ حرفات "

 .شدم یعصب

نم  " دروغ  نم   یمن  چرا  تو  ؟یفهم  یگم،  خودت   ی اصال  

 " ؟ی بد ریبه من گ ی خوا یچند نفر بوده؟ فقط م تیزندگ

 .نوشت جسورانه

 " !بگم چند نفر نمیب ینم  یلیمن با تو فرق دارم، دل "

 ی شده م حرص وجودم رو آشکار م  دهیبهم ساب  ی ها  دندون

 .کردند

 " !نداره، بگو یفرق "
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تو  ینم چرا  از    ی دونم  رو  خودش  سوال  داشتم  لحظه  اون 

م برا  یحت  دم،یپرس  یخودش  نبود،   ی جوابش هم  من مهم 

حس که پسر خوب و   نیچون گذشته ش برام مهم نبود، هم

حس    نیبود و کاش ا  یمن کاف  ی برا  دیرس  یبه نظر م   یپاک

 .کرد یرو محمد هم تجربه م

  .انتظارم جواب داد  برخالف

 " .نفر هی "

حرف ها   نیکردم لجباز تر از ا  یکردم بگه، فکر م  ینم  فکر

 .شکر داشت ی باشه اما باز جا 

محمد، من    ستیمن مهم ن  ی هم بود برا   گهید ی هر چند تا "

 " !خوام نه گذشتتو  یتو م ندهیآ

 .جوابم نوشت در

برا " خ  ی عوضش  ک  یلیمن  با  که  مهمه  و   ی بود  ایمهمه، 

 " تو؟ یاالن با چند نفر دوست  ،یهست
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 .گفتم  یمتعجب ی وا  ی بلند ی صدا با

 " سمت تو؟  امی ب  د یباشم چرا با  ی تو حالت خوبه؟ اگه با کس "

 .نبود یعیپسر اصال  طب نیا ی حرفا

هم زاپاس دارن    ن،یطور  نیدختر و پسرا هم  ی چون همه   "

 " نه؟یاز ا ر یهم عشق، غ

  ی . همه  رمشیتونستم بپذ  یبودن حرفش، نم  یقیحق  نیع  در

ن مثل هم  استنیآدما که  اگه  ا  نطور ی.  رابطه    نهمهیبود پس 

 !و از کجا اومده؟ هیموفق چ ی دو طرفه   ی ها

 .اراده در جوابش گفتم یب

 " ؟ینیبدب نقدر یتو چرا ا "

 .کله ش نرفت ی تو حرف

  ی و نشناخته م  دهیتو رو باور ندارم، ند  ی حرفا  ستم،ین  نیبدب "

 " ست؟ یخنده دار ن ،یعاشقم یگ
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 دن،ی گفته بودم عاشق؟ من فقط گفتم خوش اومدن، پسند  من

شد گذاشت عشق، حداقل   یرو نم  نیحس خوب داشتن، اسم ا

 !نه  ی زود نیبه ا

[16.05.20 19:47] 

 41پارت #

 .که مهمون ابروهام بود نوشتم  یبا اخم همراه 

ا  نکهیا " کس  ینیبدب  نقدیتوام  من  داره،  خنده   ی تو  یهم 

 ی خوا  یگم، اگه م  یبار دارم م  نیآخر  ی برا  ست،ی ن  میزندگ

 " .میند امیپ  گهید ،یباز حرفت رو تکرار کن

 .منتظر موندم تا که فرستاد ی ا  قهیدو دق یکی

 " !ثابت کن "

  ی زی باالتر از شوکه شدن داشتم، چ یرنگ باخت، حس  تعجبم

 .به شاخ در آوردن هیشب
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 ی دروغ م   یگ  یم   میمستق  ر یغ  ی باز دار  ؟یچ  ی ثابت؟ برا "

 " !گهیگم د

 .فرستاد و بعد گفت  ی پوکر  کریاست

 " .حستو ثابت کن اد؟یازم خوشت م  یگ یمگه نم "

فرود   دیی سر تأ  دی دونستم با  یکرده بودم. نم  ریگ   یدو راه  ی تو

دار تر نکنم اما اگه ثابت   حهیغرورم رو جر  نیاز ا  شتریب  ای  ارمیب

کرد قصدم    یگم، فکر م  یکرد دروغ م  یکردم اون فکر م  ینم

 ی خاطر و ب   نی. به همستیدادنش ن  ی جز باز  زی چ  یاز دوست

 .عقلم، نوشتم ی کردن پر سروصدا  یبه نف تیاهم

 " کار کنم؟ یچ دیبا "

از قبل    ی کرده همراه با نقشه    نیکم   ی مثل گرگ ها  درست

 .شده، گفت دهیچ

 " !االن نیهم لت،یپروفا  ی عکس منو بذار رو "
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م حبس شده   نهی س  ی که تو  یدرشت شده م و نفس   ی ها  چشم

 .دیکش یم ریرو به تصو میبود بهت و درموندگ

 ؟ یچ  ی محمد؟ عکس تو رو؟ آخه برا  یگ  یم  یچ  یفهم  یم "

" 

 .فرستاد و بعد گفت یلبخند زنان شکلک

هم نذار و    ای  م،یبذار و حرف بزن  ای  ،یلیهر طور خودت ما "

 " .پاک کنم میمنم شماره تو از گوش

  نیتر  بی عج  د،ی گنج  یمخم نم  ی اصال  تو  شنهادشی پ  یطرف  از

 ی هم نم  یبودم. از طرف  دهیعمرم شن  ی بود که تو  یدرخواست

و تصورات مضحک اون رو راجب   ارمیخواستم در مقابلش کم ب 

  ی صبر کردم و وقت  ی ا  قهی. چند دقپوندهیب  تیبه خودم به واقع 

سوال د  یعالمت  رو  بود  فرستاده  برام  عکس    نیاول  دم،یکه 

فکر    یخودم گذاشتم. ب  لیپروفا  ی رو برداشتم و رو  لشیپروفا

  ن یممکنه ا  امیفرناز و دوست ها و همکالس   د،یام   ا،یدن  نکهیبه ا

 !وفته یو آرامشم به خطر ب نن ی عکس رو بب
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محمد    نیحرکت بچگونه م گذشت، ا  نیکه از ا  ی ا  هیثان  چند

 .قدم شد شیدادن پ  امیپ ی بود که تو

 " !خوشم اومد  ،یحرفات هیشب نکه ینه، مثل ا "

[17.05.20 01:46] 

 42پارت #

بودم که    یاز دست خودم عاص  ی اونقدر  یعنی نگفتم.    ی زیچ

. مجدد دمید  یتکون خوردن نم   ی انگشت هام برا  ی تو  یتوان

 .داد  امیپ

 " داد؟  امیبهت پ ینکنه کس ؟ی شد یچ "

خواست بگم غلط کردم    یبود؟! دلم م  یک  گهید  نیمن! ا  ی خدا

شده بود، چرا که محمد   رید  ی اد یحرف دلمو گفتم اما انگار ز

 .مشتش گرفته بود  ی نشده بود نقطه ضعفم رو تو  یچیهنوز ه

  گه ید  یچرت و پرتا بگ  نیاز ا  گهیبار د  هینداده،    امیپ  یکس "

 " !دم یجوابتو نم
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 .فرستاد و گفت ی پوزخنددار  کریاست

 " نازتم بکشم؟ دیاالن با یعنیآهان  "

پسر    نیشک شاهکار تر  یفرستادم. ب  رونیکالفه م رو ب  پوف

که همش با خودم   یمن فرستاده بود، طور  ی رو خدا برا   ایدن

 " !ه؟ینطوریچرا ا نیا "بگم. 

پسر    نینگفت. ا  ی زیاون هم چ   د،یکه از جانب من ند  یجواب

  م ی ترس درون  ی ادآوریرو از پشت بسته بود. با    ی دست لجباز

 .تند تند نوشتم

 یو دوستام نبود مشکل  ییخطم دست خواهرمو و دا  نیاگه ا "

در کار    یدروغ  یتا بفهم  ذاشتمی م  شهینبود و عکست رو تا هم

 نهیب  یم  شونی کیبرندارم مسلما     گهید  ی   قهیاما اگه تا چند دق

 " شه، برش دارم؟ یمن دردسر م ی و برا

پرسم.   یدونستم چرا دارم ازش سوال م  یخودم هم نم  یحت

تونستم    یخواستم م  یکه م  ی من بود و هر طور   یشخص  میحر
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و   وفتهیخواست اون دوباره به لج ب  یاداره ش کنم اما دلم نم

 !کنه  دایپر از بحث و شک مون ادامه پ  ی چت کردن ها

بود، انگار    پیدر حال تا  ی ا  قهی چند دق  امشیاز خوندن پ   بعد

 .نوشت. در آخر گفت یکرد و مجدد م یداشت پاک م

 " ...یباشه، اونو پاک کن ول "

وقته کردم    ریداد د  یبه ساعت که نشون م  یحوصله نگاه   یب

 .و نوشتم

 " ؟یچ یول "

 " !وتیبذار ب نویا "

انگل  حرف قرمز  یس ی اِم  قلب  کنار  از   ی در  بود  فرستاده  که 

فرق نداشت و    ی خواسته ش که با قبل  نیدرم آورد، ا  یجیگ

 .بود زتریشک برانگ  یحت

 " کل خانواده م بفهمن؟ ی خوا  یس، م هیبدتر از قبل نکهیا "

 .که گفت دینکش یطول
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 " حرفاتو باور نکنم؟ ی خوا یم "

 ی تو  ی ا  هیهم مکث کردم. باز هم سردرگم و مردد، چند ثان  باز

 .گفتم ی باشه ا اریاخت یفرو رفتم و بفکر 

 .همانا و باز کردن صحبت توسط محمد همان گفتنم

من خوشت اومده؟ نه    یکنم اما واقعا  از چ  تتی خوام اذ  ینم "

نه   ،یشناسیمنو م  ینه پولدارم، نه حت  پم،یخوشگلم، نه خوشت

 " آخه؟ یاخالقم دستته، از چ

 .دمیکش یقیعم نفس

 " ...دونم ینم "

 گه ی طور د  کیادامه نداد و    گهی نبود چرا که د  ت یاذ  قصدش

 .شروع کرد 

 " تو با من آخه؟ ،یخوشگل یلیتو خ "

تعر  ینم بدم    فشیدونستم در مقابل  بال  و  پر  با   ایبه ذوقم 

 .دستام کورش کنم
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 " .اوهوم "

 .بندش نوشتم پشت

 " ؟یاز خودت برام بگ  ی خوا ینم "

 .تعلل کرد و بعد گفت قهیدو دق یکی

 " .یدون یخوندم، کارمم که م یاضینوزده سالمه، ر "

 .نوشتم ییترش رو با

 " !بده حیتر توض یجزئ یعن ی شتریدونم، ب  یکه م نارویا "

 .و گفت  چوندیپ  رکانهیز

  ی زنم و صحبت م  یبخوام، فردا زنگ م  دیاالن خسته م با "

 " کنم، خب؟

 .شدم معترض 

 " !درست و درمون جواب بده و بعد بروفرار نکن،  "



Page | 170 
 

  ت ینوشت. از خواهر و برادرش، از موقع  شتریخودش اومد و ب  به

رابطه داشتن رو نداره،    ی حس و حوصله    نکهی از ا  ش،یمعمول

  نقدر یکنم هم باز قصد پس زدن منو داره! ا  ی هر کار   نکهیاز ا

 .دمی رو پرس  دیکه نبا یشدم و سوال ی گفت و گفت تا کفر

ه  یچ  ت،یزندگ  یقبلنفر   " که  باهات  کرده    ی گ  یم  یکار 

 " !رابطه رو ندارم؟  ی حوصله 

که در دهنم   یو بسته رو داشتم، جواب  یجواب کل  کی  انتظار 

از فکر    ییایدن  ی که منو تو  یرو ببنده و متقاعدم کنه، نه جواب

 .پرت کنه الیو خ

 " !اعتمادمو نابود کرد  "

[18.05.20 01:28] 

 43پارت #

کار کرده    ی. مگه چدیآن قلبم لرز  کی دونم چرا اما انگار    ینم

 ی دونستم، پ  یبدونم و هم م   شتریخواست ب  یبود؟ هم دلم  م 
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خواسته   شهیده اما مثل هم  یبعدها عذابم م  هیقض   نیبردن به ا

 .شد روزی اولم پ ی 

 " کرده؟ کاریمگه چ "

 .د یبار یم امشیاز پ یکالفگ

با نفر قبل  ؟یخوام راجبش صحبت کنم. تو چ  ینم "  ی چرا 

 " ؟ی نموند

 ییکسا ه یشب شهی نموند؟! سروش هم  ایزدم. نموندم  ی تلخند

و   یرفتار م اما چشم هاشون ذوق  ندارند  رفتن  کرد که دل 

 .زنه یم ادی رفتن رو فر یخوشحال

 .نوشتم صادقانه

 " !انتیخ "

 .گفت یم دینشده بود. اون هم با هیتسو حسابمون

 .مینزن  یراجبش اصال  حرف  گهیدم د  یقول م  گه،یتوام بگو د "

" 
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 .فرستاد عیسر

کردم    یکه فکر م  یمیمنو تنها گذاشت و رفت. تو تا  ،یچیه "

 " !کنه یعاشقمه و ولم نم

برا  دندون و  افتادند  لبهام  به جون  فکر   نکهیا  ی هام  حواس 

 .فضولم رو پرت کنم، نوشتم ی و انگشت ها ری درگ

م " کجا  به  مون  رابطه  عنوان    یاالن  به  امروز  محمد؟  رسه 

 " ا؟یشه آ  یثبت م مونیروز دوست   نیاول

 .خالف انتظارم نوشت بر

 " !نچ "

حرص   ونیم م  ده یکش   ی   ازهیجام خوردم و خم   ی تو  یتکون

 .خوردنم گم شد 

 " ؟یکن یم تی نوچ چرا؟ اذ "
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تا که جواب داد. اون هم با غلط   دیطول کش  ی ا  قهیدق  چند

که متوجه شدم اون هم مثل من خوابش   ی طور  ،یپیتا  ی ها

 .گرفته

 " !م ینیرو بب  گهیهمذ دی... او ل بایچ ثیاذ "

انداختم و به   امشیبه پ  یبازم نگاه مغموم  مهین  ی چشم ها  با

بخ شب  و  باشه  رو   ی رینوشتن  دلم  ته  کردم.  بسنده  کوتاه 

نم  ی دیناام بود،  گرفته  ا  یفرا  به  که  حاال  حد   نیخواستم 

ب  میدیرس م  شتر یو حداقل  قبل همو    یی به جا  میشناس  یاز 

پ  ینم  م،ینرس کار  شی خواستم    ی م   ی دلم شرمنده بشم که 

 ی تو  ادیسروش ب  ی خواستم حرف ها  یو نکردم، نم  ونستمت

 !داد یحسرت م ی که بو ی خاطرم، حرف ها

برق و بعد خاموش کردن    زیتخت بلند شدم و با زدن پر  ی رو  از

رو  رو  پتو  کش  ی نتم،  ندمی خودم  آلود   اریهش  مهی.  خواب  و 

چشم   دوارانهیام  ی کردم و همراه با زمزمه ا  می ساعت رو تنظ

 .هامو بستم
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 !کنمیم تیراض-

[18.05.20 01:28] 

 44پارت #

* * * * * * * 

قبل بود. حاال    ی امسال متفاوت تر از سال ها   زیی اول پا  ی روزها

عج   هی شوق  و  خونه   ی برا   یبیشور  به  مدرسه  از  برگشتن 

با مامان و دن زدم، کمتر   یسر و کله م  ایداشتم، حاال کمتر 

کردم.   ی شدم، کمتر نبودِ بابا رو حس م  یگذشته غرق م  ی تو

اونقدر حوال  ی اصال   ها  یفکرم  حرف  و  و    ب یعج  ی محمد 

فرصت  دیچرخ ی م  بشیغر چ  ی برا  ی که  به  کردن    ی زهایفکر 

م  کیموند.    ینم  گهید ازم  تو  یروز  رو  عکسش   ی خواست 

روز اسمش رو    کی چتمون بذارم و براش بفرستم،    ی صفحه  

از دوست شدنمون نزنم و روز    یروز حرف  کی بزنم،    ویب  ی تو

و    یکنم. با تموم کالفگ  ی دیاثبات حرفم کار جد  ی برا  گه،ید

داد  جب،تع ش انجام  برام  عج  نیرینشون  به  منو  اون    ب یبود. 
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از   نیتر بعد  و حاال  بود  شکن ممکن، مشغول خودش کرده 

م  کیگذشت   م  یهفته حس  دارم  تازه  شناسمش.    یکردم 

 یم  دای پ  طنتیاز ش  ییایسرد و مردونه ش، دن  ی پشت صدا

راه محل کارش بهش    ونیم  ی هفته اونقدر   نیطول ا   ی شد. تو

حر و  زدم  زهرمار   میزد  فزنگ  بود  اومده  دستم  حاال  که 

. اصال  ستی گفت فحش ن  یکه م  یی. پرروستیگفتنش فحش ن

گفت و   یم  ی زیچ   هینبود، اون فقط زبونش    یچ ی دلش ه  ی تو

  ی برا   یگفت من آدم مناسب  ی. زبونش م گهید  ز یچ   هیرفتاراش  

ن  ی رابطه    هیشروع   بعض  ستمی عاشقانه  رفتاراش...   ی اما  از 

که احساس    نداختیمن رو به شک م  ی جوراز کاراش    یبعض

 !رفت ی م نیاز انتخابم از ب  یِمونیپش

که صدام   ییایچونه م جدا کردم و در جواب دن  ری رو از ز  دستم

 .گفتم ی کرد جانم ا  یم

 حواست کجاست؟-
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به روش زدم و نگاهم رو به لباس مرتب و    یکمرنگ   ی لبخند

 :جمع و جورش سوق دادم

 .نجایهم-

 :زد  ی پوزخند

 .مشخصه-

 :دمی نکردم و پرس ییاعتنا

 مامان کجاست؟-

 :دو برابر شد پوزخندش

استقبال    نییرفته پا  نجاست؟ ی گفت حواسم هم  یبود م  یک-

 .بهشون کن یکمک هیبلند شو برو  ،ییدا

اونقدر  خنده بود.  تاث   ی تو  ی دار  و  محمد  تو  ی ریفکر   ی که 

 دنیرس  ی گذاشته بود غرق شده بودم که اصال  متوجه    میزندگ

مبل گرفتم و به   ی م رو از رو  هی و رفتن مامان نشدم. تک  دیام

 .کرد دنی دستم شروع به لرز  ی تو یمحض بلند شدنم گوش
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با همون زدم و    ی الیخ یخودم رو به ب  ا،یدن  زی نگاه تند و ت  ی جلو

موها و  نامناسب  راهرو  ی لباس  سمت  به  ساختمون   ی بازم 

چک    ی فرصت برا  نینبود و بهتر  دیاز مامان و ام  ی رفتم، خبر

  وه یکه فرستنده ش اسم س  یامیبود، پ  میگوش  ی تو  امی کردن پ

 .دیکش یشده و قلب کنارش رو به رخ قلبم م

 " ؟یحرف بزن ی تون یم ایرو "

[19.05.20 03:16] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 45پارت #

  ی آور  ادیرو به جنون رفت اما با    یذوق زدگ  ادی از حجم ز  قلبم

 .شد زونی اومده لبهام آو شی پ طیشرا

 " .زنم یرفت بهت زنگ م نجا،یاومده ا میینه، دا "

 .توجه به حرفم فرستاد  یب

 " چند سالشه؟ ت؟ییدا "
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که صدا  ینگاه  مین ها  پله  راه  ام  ی به  و  م  دیمامان   ی توش 

 .انداختم و در جوابش گفتم دیچ یپ

 " و چهار، چطور؟ ستیب "

 .نوشت عیسر

 " مجرده؟ "

 ینکنه م  ؟یچ  یعنیسوال ها    نیا  د،یلبهام ماس  ی رو  لبخند

 !ش؟ی خواست بره خواستگار

 " .آره، مجرده "

 .که گفت دینکش یطول

 " ؟ی دیپوش یچ "

نگاه  نیهم خواستم  ا  ی که  چطور  و  بندازم  خودم  در   ی به 

باعث شد نگاهم رو    دیبه به گفتن ام  ی جوابش بفرستم، صدا

 .و رو بهش بگم  رم یبگ یاز گوش
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 .عه، سالم-

 .گذاشت و گفت نیزم ی رو رو دیپر از خر کی پالست

 .که  نمتیبغلم بب ایکوفت سالم، ب-

راهرو    ی لباسم تو  تیبه وضع  ی مامان رو که نگاه بد   یچشم  ریز

جاخوش   د یبغل ام  ی تو  طنت یکرد انداختم و همراه با ش   یم

 .کردم 

 .ی دیخان؟ چرا زحمت کش دیام یخوب-

  ی داد و با همراه   لمیتحو  "  ی دختر  ه یچه حرف  نیا  "لب    ریز

رفت به داخل خونه  با جمع و جور کردن وسامیهم  که    یلی. 

م  دهیخر ظرف  س  وهیبود،  رو   ی چا  ین یو  مقابلش   زیم  ی رو 

 :گذاشتم و تعارف کردم و گفت 

 .دست گلت درد نکنه خانوم کوچولو-

کرد و    ایرو به دن  ثانهیابروم رو باال فرستادم و اون خب  ی تا  کی

 :گفت
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 حاج خانوم؟ اوضاع و احوال دانشگاه چطوره؟  ی تو چطور-

 .نشون نداد و با متانت گفت یبرعکس من عکس العمل  ایدن

 .تازه کالسامون شروع شده ،ییخوبه دا-

مامان  ی سر  دیام به  و خطاب  داد  آماده   ی تکون  در حال  که 

 .کردن شام بود گفت

 .کمیدل از اون آشپزخونه بکن  ن،یبش ایب-

. م یباهم حرف بزن  مایو مثل قد  نمیخواستم کنارش بش  یم  منم

شه، من حرصش بدم و    یو اون از دستم عاص  زمیمن کرم بر

کنه اما   یتالف  د،یکه با ی اونطور ایمامان و دن ی اون نتونه جلو

 وونه یکه جوابش رو نداده بودم داشت د  ی محمد  ام یفکر به پ 

االن کل  یم م تا  ب   ی کرد. حتما   از دودناراحت شده   ر ی. آخه 

ا و  بود  متنفر  دادن  روز   یکیرو    نیجواب  متوجه    ی دو  بود 

 .شدم
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ا   برخالف ام   ی عالقه  به موندن کنار  ا  دیکه  بهونه   ی داشتم، 

دق چند  برگشتم.  اتاقم  به  و  کردم  وقت   شتریب  ی ا  قه یجور 

تعط مدارس  و  بود  که چهارشنبه  هم  فردا  پس    ل،ینداشتم، 

دادم    هی. به در اتاق تک اتاقم نداشتم  ی موندن تو  ی برا  ی بهونه ا

محمد   ی ها  امیپ  ی دستم رو روشن کردم. رو  یتو  یو گوش

 .کردم و با خوندنشون کالفه تر شدم کیکل

 " گم؟ یم ی دیپوش یچ "

 " ؟یکجا رفت "

 " اومد؟  تییدا " 

 " !خوش بگذره  یاوک " 

پا  در  هم  انیو  دار  پوزخند  آهش ی شگیشکلک    رونیب  ی. 

 .وقفه نوشتم یفرستادم و ب

د  م ییدا  دیببخش- لباسه  لباس  بدم،  جوابتو  نشد    گه،یاومد 

 چطور؟ 
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داد،   یبودنش رو نشون م  نیکه آفال  دشیبازد  ن یآخر  برعکس

 .شد و گفت نیآنال عیسر

 ؟ی دیپوش  یربعو؟ چ  هی  نیا  ی کرد   یم  کاریچ  ؟ی االن اومد "

" 

 ده یپوش  یکرد چ  یم  یبرام سخت بود. چه فرق  امشیپ  درک

 شد؟ ی بود که حساس م بهیغر دیباشم، اصال  مگه ام

 " محمد؟ یچ یعنی "

 ی عوضش م  ی ر  یم  ی دیکوتاه پوش  نیاگه آست  نکهیا  یعنی "

 " !زود  ،یکن

 .سر دادم  ی ناباور  ی  خنده

 " !که ومدهی ن بهیاومده، غر م ییگم دا یم "

 .گفت مصرانه

 " !زود  "
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 یالک   ی با گفتن باشه ا  نکهیفرستادم و با فکر به ا  رون یب  یپوف

  ی بحث رو خاتمه دادم. رو  نیکنم، ا  یهر دومون رو راحت م

که    یبه دستور محمد خودخواه  تیاهم   یتختم نشستم و ب

 .گفت، براش فرستادم  یزور م

 " محمد؟ مینیب یهمو م یک ینگفت "

[19.05.20 03:16] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 46پارت #

 .مظلوم شد شش،یپ ی   قهیچند دق ییزورگو برخالف

جمعه    نیا  نمیبب   کارم،یدونم واال، من فقط جمعه ها ب  ینم "

ب  یم ا  امیتونم  زهرمار    کیتراف  نقدریکرج،  و  کوفت  هزار  و 

 " .شب شده شت،یپ امیهست که تا ب
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موقع  ی تو رفتم.  فرو  سنج  تیفکر  رو  دومون  با   دمی هر  و 

ه  نکهیا  ی ادآوری به  نم  چیشب  ب  یوجه  باشم   رونیتونستم 

 .گفتم

 " م؟یکن کار یپس چ  "

 .معترض مامان تا اتاق اومد و من مضطربانه نوشتم ی صدا

 .شلوغه  یلیشد جز جمعه باشه، آخر هفته ها خ  یکاش م "

" 

 .مکث فرستاد یکم با

 " !عوضش روز تولد منه "

 .نوشتم یبرد. شوکه و عصب ماتم

 !محمد  ی وا  ؟یدروغ گفت  ،یآبان  زدهمیمتولد س  یتو که گفت "

" 

 .فرستاد و جسورانه گفت ی خنده ا  کریاست
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اذ " نم  تتیخواستم  فکر  راستش    ک ی بتونم    میکرد  یکنم، 

 کی نزد  میروز به روز دار  نمیب  یروزم باهات حرف بزنم، االن م 

 " !یبه تولدم، گفتم کادومو از االن آماده کن میش یم

 .فرستاد  ی زبون دراز  کریبندش هم است پشت

ا  یم  دلم کنم.  با دستام خفه ش  منو   نی خواست  آخر  پسر 

جلوش    شهیو پررو بود که هم  ث یخب  ی کرد، اونقدر  یم  وونهید

 .آوردم  یکم م

 " م؟یبهم نگ ی. قرار نشد دروغ گهید یبه هرحال دروغ گفت "

م  یشکلک نشون  ب  یکه  و  فرستاد  رو  کرده  تُرش  باز    ی داد 

 .رحمانه نوشت

دروغ  نیا " اون  به  گفت   یدروغ  اول  روز  حساب   یب  ،یکه 

 " .میشد
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نثارش    رلبیز  ی پر حرص، کثافت  ی خورده و با خنده ا  شکست

دن به سمت  رو  اتاق سرم  در  باز شدن  با  و  فضول    ی ایکردم 

 .گرفتم 

 ؟یکن یکار م یاتاق چ ی تو  ی سه ساعته دار گه،ید ایب-

حرکت کردم.    ایتخت بلند شدم و پشت سر دن  ی از رو  باالجبار

 .دمیبه محض ورودم به سالن، متلک مامان رو به جون خر

 اتاقت؟ ی تو  یتو رفت نجاستیا تییدا-

دار به   یمعن  ینگاه   میبا ن   دیگفتم و ام  ی ا  دی لب ببخش  ریز

 .من رو بهش گفت

 .بذار راحت باشه ،ینداره آبج  بیع-

دونستم حتما    یبه روش زدم اما خودم بهتر از همه م   ی لبخند

کردم    یحواسم رو جمع م  دیکنه و با  یم  نمیج  نیس  ی به زود

 .ارم یدر ن  ی باز عیضا  نیاز ا شتریتا ب
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هر سه   نینگاه سنگ  ریلرزونم دادم و ز  یم رو به گوش  توجه

 .شون گفتم

ابابا..  ی ا- ا  نستاموی. دوباره  مگه ول    جای فن پ  نینصب کردم 

 !کنن یم

 .زدم ی محمد ضربه ا امیپ ی گفتم و رو  نویا

  هیساعت منتظر    شیش  کشهیباز؟ من مخم نم  یکجا رفت "

 " .بمونم امیپ

 .توجه به اعتراض نوشتم یب

 .دارم برات   شنهادی پ  هیقبل رفتن    یبرم محمد، ول  دیمن با "

" 

چرا که کوتاه و سرد   هیجواب دادنم ناراض  ریبود از د  مشخص

 .گفت

 " ؟ی شنهاد یچه پ "
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که مشغول حرف زدن با مامان بود   دیبه ام  ینگاه  یچشم  ریز

 .کردم و در جواب محمد نوشتم

 ی ایتهران و توام زودتر م  امیمن تهرانه، من م  یی دا  ی خونه   "

ا قرار،  تازه... دا  ینم  رمونیهر دومون د   ی نطور ی سر    م یی شه. 

 " !ادیده ز ی نم ریبهم اعتماد داره و بهم گ

 ی کرد و بعد برخالف انتظارم و تصور  یجواب دادن تعلل  ی تو

چشم هام رو به درشت    امشیکه از استقبال کردنش داشتم با پ

 .شدن دعوت کرد

 " مگه؟ کارتهیچ ده،ی م ریخوره بهت گ  یگوه م  تییدا "

[20.05.20 02:53] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 47پارت #
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گفت؟ اصال  حالش    یم  یدرک حرفش موندم. محمد چ  ی تو

ها دست  بود؟  تکون  مهین  ی خوب  سع  یلرزونم  و    ی خوردند 

 .حفظ کنم نای مامان ا شی کردم آرامشم رو پ

 " ؟یکن  یم هیچه فکر مه،ییگم دا یم ؟ یمحمد خوب "

 .ادامه داد سرتقانه

کرج   امیخودم م  شش،یپ  ی بر  ی که گفتم، حق ندار  نیهم "

 !خونه ش  ی ریدر هر صورت نم  ینشد هم نشد ول  نمت،یب  یم

" 

 ن ی اومد. ذوقم رو با گفتن ا  یبا منطقم جور در نم  حرفهاش

در   شهیاعصاب تر از هم  یمزخرفاتش کور کرده بود و من ب

 .جوابش نوشتم

تهران برام راحت   ی اومدن تو  رونیرم، ب  یرم خوبشم م  یم "

گردم خواهشا     یکه برم  یآف شم، تا وقت  دیبا  گهی تره، من د

 " !مزخرفت رو بذار کنار ی فکرا نیا
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  ر ی گ  دینگاه مشکوک ام  ی رو کنار گذاشتم و تو  یرمق گوش  یب

 .افتادم

 وزه؟  شدهیچ-

 .زد  مهیلبهام خ  ی رو یمصنوع  ی لبخند

 جون؟ یچه خبر از سوگ   ست،ین ی زیچ-

بود،    یدونستم منحرف کردن حواسش سخته اما چاره چ  یم

دستش رو گاز    ی تو اریاز خ  ی ا  که یکردم. ت یتالشم رو م  دیبا

 :زد و گفت

 .از دستت شمی خالص م میکن  یآخر کات م-

 :گفت دیکرد و در جواب ام ی زیر  ی خنده  مامان

 .شی خواستگار  میر یم ی هر وقت بخوا ،یدختر به اون خوب-

 :گفتم  دیرو به ام  زیآم   طنتیش  یباال فرستادم و با لحن  ییابرو

 .مبارک وندتانیپ د،یو ام یسوگ-
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کردم. تصور    دنیرو هم وادار به خند  ایخنده زدم و دن  ر یز  یپق

برام سخت بود، اون حاال حاالها    ی لباس دوماد  ی تو  دیام  دنید

با کس  یما م  ی برا  دیبا   مشیاز جمله سوگند تقس  یموند و 

 .کردم ینم

 .یآبج گهیم یچ نیبب-

محمد و قرارمون با   ی آور ادیفرستادم و با  رونیبراش ب یزبون

 :گفتم دی پر از ترد  یلحن

 گه؟ ید یینجایامشب ا دیام-

 :دیکش اومدند و پرس لبهاش

 هان؟ ،ی ار یپدر در ب ی د ینکنه باز نقشه کش ه؟یآره. چ-

 .سر دادم یانداختم و نچ ایبه مامان و دن ینگاه مین

 ام؟یباهات ب شهیمنم م  یموقع رفتن ،ییخان دا ی نقشه اچه -

 .بمونم شتی هفته پ نیخواد آخر ا یدلم م
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 ی دلم از دروغ  ی تکون داد و من تو  ی مشتاقانه سر  شهی هم  مثل

 .شدم یمونیکه گفته بودم غرق پش

 .خام و سوخته ت تنگ شده  ی چرا که نه، دلم واسه غذاها-

بهش بگم، مامان   ی زیکه خواستم چ  نیزدم و هم  یفیخف  غیج

 .مانع حرفم شد

هم سرش شلوغه، بذار   تییدا  ؟ی دختر تو مگه مدرسه ندار-

 .ششیپ  میریبا هم م گهیوقت د هی

 .در اومد  دیام ی از من، صدا  قبل

 م،یباهم بر  دیای. شماهم ب امیدر م  یینداره، منم از تنها  بیع-

 .شه یحال و هواتون هم عوض م   ی چند روز هی

پ گهید  نه  یاونا نم  ش یرفت، منکه پ  ینم   ش ی! داشت خوب 

جور    ی من بهونه ا  نکه ی. خوشبختانه قبل از ارونیتونستم برم ب

 :کنم مامان گفت
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االن کنار   نهیاونجا، مهم ا  ای  نجای داره ا  یجان، چه فرق  دینه ام-

خونه    دیجمعه با  ی ول  اد یباهات، ب  اد یب  خواد یهم م  ای. رومیهم

 !باشه، زحمت اومدنشم با خودشه نه تو

برام پررنگ و مهم شده بود   ی محمد اونقدر   دنیروزها د  نیا

گفت   یوجودم م  ی تو  یحس  کیکنم.    ی که حاضر بودم هرکار

د چ  دنشیبا  م   زیهمه  شا  یخراب  نزد  دیشه،  ازش    کیاز 

که ازش    یبا شناخت کم  ینتون  دیو برعکس، شا  ادیخوشت ن

بد  ی کرد  دایپ با  ی ادامه  بود  ا  دیو من هر طور شده   نیپوز 

  .مالوندمیبه خاک م وحس ر

[21.05.20 17:07] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 48پارت #

نفره    ساعت از جمع چهار  تونستم  که  بود  دوازده گذشته  از 

انداختم و با    می به گوش  ی مون دل بکنم و وارد اتاقم بشم. نگاه
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ها   دنید گ  جم یپ  ی اعالن  تازه  به  بودم    یکه  کرده  فعالش 

  نیاز تلگرامم نبود و ا یلبهام گم و گور شد. اعالن ی لبخند رو

 !در جوابم نداده بود؟  اممیپ کی محمد  یعنی

 ن ی. آخردمیتخت دراز کش  ی تلگرامم شدم و همزمان رو  وارد 

داد    ینشون م  ن یبود و ا  ش یپ  کساعتیمربوط به    دش یبازد

شده. حتما  باز هم دلخور بود، اون هم به خاطر   نیعمدا  آفال

خواستم  ینم یمسخره بود و حت  شی دلخور لی ! واقعا  دل مییدا

 !فکر هم کنم  شی رفع دلخور ی به تالش برا

بگم،   ی ری بدم و شب بخ  یامیکه دوست داشتم پ  لم یم  برخالف

 ی رو رو  یبه اتاقم گوش  دیام  ییهویننوشتم و با اومدن    ی زیچ

 .تخت رها کردم

 بچه جون؟ یکن یچه م-

 :تکون دادم و گفتم ی سر

 اوضاع چطوره؟  ،یچیه-
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بابا    ی برا  ش یبود که مامان چند سال پ  یم به شلوارک  اشاره

بار هم بهش دست نزده بود و حاال    کی  یبود و بابا حت  دهیخر

بخوابه، چقدر دلم    ژامهی. بابا عادت داشت با پ بود  دی تن ام  ی تو

ه   پیت  ی برا به خاک حسود  کلشی و  بود،   یم  میتنگ شده 

 ی تو  ایو دن  انمن و مام  ی هست که بابام جا  یشد... چند سال 

 .کرد یم یآغوش اون زندگ 

 !خواهرم حرف نداره ی  قهیاصال ، سل  هیعال-

چشم هام خوند   ی به روش زدم، انگار دردم رو از تو  ی تلخند

 .که شروع به پرت کردن حواسم کرد

ما بخواب    شیپ  ایخواهرم بخوابم، توام ب  شیخوام پ  یمن م-

 .طونیش

  یلحظه کم  نیا  ی تونست تو  یبود که م  ی شنهادیپ  نیبهتر

جمع خونگرم   هی  دنید  ی وقت بود دلم برا  یل یآرومم کنه. خ

 .مثل خانواده تنگ شده بود
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 .امیاالن مچشم، تو برو، منم -

 :رفتنش گفت  نیتکون داد و ح ی سر

باهاش، زود    ی با خودت، باز تا نصفه شب ور بر   ی ارین  تویگوش-

 .میبر دیبخواب صبح زود با

رفتم.   میگفتم و با رفتنش از اتاق، به سراغ گوش  یچشم  مجددا  

  ی عکس محمد ضربه ا   ی کردم و رو  کیکل  میگالر   کونیآ  ی رو

رو رصد کردم و    پش یرت و تبار کل صو  نیهزارم  ی زدم. برا

رو رو  هام  کش  ی انگشت  هاش  م  دم،یچشم  دلم   ی چقدر 

واقع م  یخواست  دلم  چقدر  کنم،  از    یلمسشون  خواست 

 .بشم ره یچشم هاش خ  ی تو کینزد

تو  ییسروصدا از  م  ی که  م  یحال  نشون  مامان   یاومد  داد 

آه انداختنه،  جا  عکس    رونیب   یمشغول  از  نگاه  و  فرستادم 

م  شی لعنت جرئت  به  قشنگ   ی گرفتم.  کنم  اعتراف  تونستم 

هم  نیتر محمد  هم  نیعکس  بود،  ها   نیعکسش   ی چشم 
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کالفه کننده   ی هر لحظه    ی جذاب، که تو  ی و اخم ها  یمشک

 !کرد یآرومم م ی ا

ام   همونطور گوش  دیکه  بود  داده  همراه خودم     یدستور  رو 

تخت برداشتم و با   ی شتم رو از رونبردم و به شارژ زدمش. بال

معن  مین رو   ی نگاه  پکس  بهزاد  به عکس  اتاق    وارید  ی دار  از 

 .رفتم  رونیب

[21.05.20 17:07] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 49پارت #

* * * * * * * * 

گرفته م    ی اومد، صدا  یآشپزخونه م  ی که از تو  ییسروصدا  با

 .دیرنگ اعتراض به خودش د

 .دمی خواب نجایبابا... چرا ا ی ... ادی د یصدا م نقدری چه خبره ا-

 .امیآشپزخونه باعث شد به خودم ب  ی از تو  دیام  فیضع  ی صدا
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 ی زی چ  هیباشگاه باشم، پاشو    دی با  گه یپاشو دختر، دو ساعت د-

 .میبر میبخور

آن با خودم گفتم   کیکه    دیطلب  یخواب رو م  ی اونقدر  دلم

 نمش یخواستم بب  یمن م  ؟یو خالص. اما محمد چ  ام یبگم نم

 ی م  نکهیو هر طور که شده روز تولدش کنارش باشم. تصور ا

از نزد به تنم    یکنم جون  زشیو سوپرا  نمش ی بب  کی خواستم 

 صبح   دیرخت خوابم بلند شدم. رو به مامان و ام ی داد و از رو

 .رفتم ییگفتم و به سمت دستشو ی ا  ریبخ

از شستن دست و صورتم به اتاقم رفتم، با برداشتن ساکت   بعد

تر  یدست سراغ سخت  ب  نیبه  رفتم.  امروزم  از    شتریانتخاب 

کرد تا    یرحم م  دیمانتو برداشتم و فقط خدا با  ی لباس خونگ

انداز    ی. گوش دید  یرو نم  نا یمامان ا و کارتم رو هم که پس 

مانتو   دنیوشانداختم و با پ  فمیک  ی چندماهم توش بود رو تو

 .از اتاق خارج شدم ی ا ی و شلوار معمول
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آشپزخونه رفتم و کنار    ی رو کنار در اتاق گذاشتم و تو  ساکم

 :مامان نشستم و گفت

 .ی چه زود آماده شد-

 :زدم و گفتم ی لبخند   مغرورانه

 !زبر و زرنگ   گه،ید نهیجونت هم  ایرو-

 ز،ی از پشت م  دی به روم انداخت و با بلند شدن ام  یمشکوک  نگاه

 .کرد  لیسرش رو به سمت اون متما

 .زم یبرات بر گهید ییچا  هیکه، بذار  ی نخورد  ی زیچ-

وار باال آورد و   می دستش رو تسل   دیبخوره که ام  یتکون  اومد

 :گفت

خوردم، دارم   یکل   شبینه قربونت برم، دستت دردنکنه از د-

 .ترکمیم

 :بعد رو به من گفت و
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 .ایزود ب  ا،یمنتظرتم رو نگی تو پارک-

اپن برداشت و رو به مامان ادامه   ی رو از رو  فشیو ک  یگوش

 .داد

 .کن یهم خداحافظ ایاز طرف من از دن-

فکر فرو   ی شروع به قربون صدقه رفتنش کرد و من تو  مامان

رفتم   یاگه نم  ی. حتنمی رفتم که محمد رو بب  یرفتم. داشتم م 

اما در هر صورت داشتم به خانواده م   نمشیتونستم بب  یهم م

م و    یدروغ  بودند  شده  از دست سروش خالص  تازه  گفتم. 

اندازه   به  آس  ی همشون  رابطه  اون  از   ند،بود  دهید  بی من 

 بدم؟ لشونیدروغ تحو ی نطوریحقشون بود ا

کرد و مردد تر از قبل شدم.   ری گگلوم    ی تو  ری نون پن  ی   لقمه

  ی اگه قبولم نم  ؟یذاشت چ  یو تنهام م   دمید  ی اگه محمد و م

با  ؟یکرد چ رو  دیباز  رو  خال  چارهیب  نیا  ی حرصم    ی م  یها 

 دند یفهم  یدوست پسر دارم، اگه م  دندیفهم  یکردم؟ اگه باز م 
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اتفاق    مسلما شده شون سوء استفاده کردم،    م یاز اعتماد ترم

 .افتاد یبرام نم یخوب ی ها

گرفت و هر آن    یم  ی شتریوجودم داشت جون ب  ی تو  ترس

تصم از  بود  به هم   ممیممکن  بشم.   عی خاطر سر  نیمنصرف 

زدم.   رونیاز خونه ب  میبلند شدم و با برداشتن ساک و گوش

چشم هاش   ی تو  دمیترس  یکه م  یبا مامان  یبعد از خداحافظ 

 یشدم و کم   دیام  نیسوار ماش  رمی نگاه کنم و عذاب وجدان بگ

 .میسمت تهران حرکت کرد  بهبعد 

ام  ونیم بنز  دیراه  پمپ  سمت  ا  د یچی پ  ینیبه  با    ستادن یو 

بندازم.   میبه گوش  ی شدنش، فرصت کردم نگاه  ادهیو پ  نیماش

  ی براش ب  نقدرینبودنم ا  یعنینبود.    امشی از پ  ی بازم هم خبر

 بود؟  تیاهم

بود کردم و   ی که مشغول حرف زدن با متصد  دیبه ام  ینگاه

 .محمد نوشتم ی برا
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 !محمدا  ی ند امیوقت پ هی-

 ن یرفتنش به سرکار، پس حتما  آنال  کی صبح بود و نزد هشت

خواست تا قبل اومدن   یکرد. دلم م  یرو چک م  اممیو پ  شدیم

 ع یسر  ن،یبه سمت ماش  دیبده، اما با حرکت کردن ام  ام یپ  دیام

 .کردم پیتا

 !؟یمحل یب نهمهیذوقته ا ی جا شعور،یتهرانا ب امی من دارم م-

[22.05.20 16:52] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 50پارت #

باز کردم و نگاهم    دیام  ی رو به زور صدا  نمیسنگ   ی ها  چشم

 .به خونه ش چرخوندم یمنته ی کوچه   ی رو تو

 .شده رمیبرو باال، د  ریبگ دویخوابالو... کل-

 ن یو برداشتن ساکم از ماش دیتکون دادم و با گرفتن کل  ی سر

که بهم زد    یبراش فرستادم و بعد از چشمک  یشدم. بوس   اده یپ
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رو به حرکت درآورد. لبخند ذوق زده م رو از دور به    نیماش

بار،    ن یدلم اعتراف کردم ا  ی ساختمون خونه ش انداختم و تو

 .کنم یم  ی شهر سپر نی ا ی روزهام رو تو نیمتفاوت تر

رو از    میگوش  گ ی در انداختم و با ورودم به پارکن  ی تو  دویکل

ادمیکش  رونیب  بم یج  ی تو از  قبل    هوش یب  نیماش  ی تو  کهی. 

تلگرامم   ی از جانب محمد نداشتم اما حاال اعالنها  یامیبشم پ

 ی رد آسانسور شدم و با زدن دکمه  گفت. وا  یم   ی ا  گهی د  زیچ

 .کردم امهاشیپ ی رو   یکیچهار کل

تهران، مگه   ی ایم   ی واسه خودت سرخود دار  ی تو غلط کرد  "

 " کرج؟ امی نگفتم خودم م

 .دلخورترم کرد شی بعد امیدر هم رفت و پ اخمام

من    ت ییدا  ی خونه    ی پا بذار  ا؟ یبهت گفتم رو  ی چ  شبید "

 " !و تو دونمیم
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د  یم   تمیاذ  داشت بو  گه؟ یکرد  حرفهاش  و    تیاذ  ی قطعا  

  ی زیچ  نیهمچ   ی رو  یآدم معقول  چیداد وگرنه ه  یم  یشوخ

نم ا  یحساس  آسانسور  به محض رس  ستادیشد.  وارد    دنمیو 

 یزد شدم. نگاه مبهوت   یکه رو به منفجر شدن م  دیام  ی خونه  

 .ناباورم رو نتونستم کنترل کنم ی به خونه انداختم و خنده 

در آوردن لباسم،    نیاز مبل ها گذاشتم و ح  یکی   ی رو رو  ساکم

 .محمد نوشتم ی برا

تا کرج   یدون  یمن اومدم، خودتم م   ی چه نخوا  ی چه بخوا "

  شتر یب  ممییراحت ترم، دا  نجایا   شه،یهمو شب م  مینیو بب  ی ایب

  فه یوظ  گه،یباشه د  یکاف  حیتوض  نهمهی. فکر کنم استیاوقات ن

خب منم خواستم کمک کنم.    یتالش ول  نیا  ستیمن ن  ی 

 " کردم؟ ی بد ی کار

مبل مشغول   ی رو   یرو فرستادم و با پرت کردن گوش  اممیپ

رفتم و ظرف   خچالیعوض کردن لباس هام شدم. به سمت  

کنارش رو برداشتم. مشغول    ی شده    ی و نون بسته بند  ری پن
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 دنی لرز  ی شده بودم که صدان  ر ی خوردن شدم و هنوز کامل س

مامان پشت خطه پا تند کردم و    نکهیا  ی اومد. به هوا  میگوش

 ی دهنم رو به سخت   ی تو  ی اسم محمد وا رفتم. لقمه    دنیدبا  

 :قورت دادم و گفتم

 بله؟ -

صدا  قبل صدا   ی از  اومد.   ی خودش،  خودش  گرفتن  نفس 

ا  ی طور به  داشتم  عل   ی   وه یش  نیکه  و  و    بیعج   کیسالم 

 .کردم یعادت م  بشیغر

 ا؟ یرو ییکجا-

ا  به لقمه  کردن  آماده  با  و  رفتم  آشپزخونه    گه ید  ی سمت 

 :گفتم یسالم

 .دیام ی من خونه -

 :دیو غر دی کش یعصب ینفس مجدد

 ه؟ یکدوم خر گهید دیام-
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 .دهنم گذاشتم و ادامه دادم ی رو تو لقمه

 نگفته بودم اسمشو؟ گه،ید مییدا-

 .دیاعصابم خط کش ی پوزخندش رو ی صدا

 ؟ییواقعا  اونجا یعنیآره؟  ی پس کار خودتو کرد-

کارم حرصش    نی دونستم با ا  یو نم   دم ییاراده لقمه رو جو  یب

 .کنم یرو دو چندان م 

د- چ  فهممی نم  گه،ی آره  مشکلت  دا   هیواقعا   طرف    ییبا  من؟ 

 !محرممه محمد، محرم

از دستت    شمیم   وونهید  نوریمن دارم ا  ؟ی خور  یم  ی دار  یچ-

 ؟ی خور یغذا م  ی تو دار

 .سر دادم  ی زی ر ی  خنده

 .کنم؟ گشنمه کاریخب چ-

 :زد و گفت ی پوزخند   مجددا 
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بگذره.   تییدا  ی خب، نوش جانت. خونه    یلیخ- هم خوش 

 !یخونه و به درس و مشقت برس ی برگرد  ی زود  دوارمیام

 .حرکت موند یتو دهنم ب ی  لقمه

 ؟یچ  یعنی... یعنی-

 :کرد و بعد گفت یمکث

حرف من ارزش   ی برا  یوقت  ست،یدر کار ن  ی قرار  نکهیا  یعنی-

 .شهیم نیتهش هم  ،ی قائل نشد

[23.05.20 16:16] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 51پارت #

  ی که حرف   شی شده بودم از لجباز  یعاص  ی کردم. طور  سکوت

 .کرد  دشیحرص رو تشد  نیگفتن نداشتم و در آخر اون ا  ی برا

 ؟ ی ندار ی کار-
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 ی شعورینگم. محمد دست ب  ی ز یتونستم چ  ینم   گهیبار د  نیا

 .رو از پشت بسته بود

  ام یهم نم  ی بدون اگه برگردم کرج، بخوا  نویندارم، اما ا  ی کار-

 !شه یمحمدا، رابطمون هم تموم م شتیپ

! اون هم دیبشه و باز بهم بپره، اما خند  یکردم عصب  یم  تصور

 .ممکن ی صدا  نیبا دلبرانه تر

 !وونهید-

 یخوردم در م  یغذا م  الیخیکه ب ی اون لحظه ا یتالف داشت

 !د؟یخند یآورد که م

 گفتم؟ ی خنده دار  زیچ ؟ی خند یچرا م-

کردن   ی دلم اعتراف کردم محمد هم دلبر  ی و تو  دی هم خند  باز

 .بلده

  ...ی جور هیآخه... -
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ن   نصفه م  مهیو  امون  ی حرف  خنده ش  و   ل یتکم   ی برا  یزد 

 !گفته بودم؟ یداد. مگه من چ یکردن حرفش بهش م

نمیگ  ی م  ی جور  هی- م  شتایپ  امی...  ناراحت    شما یمحمدا، 

باش برات تنگ م  یمحمدا، مواظب  محمدا،    شهیمحمدا، دلم 

 !ی گیباحال م یلیاصال ... خ مونهی آدم م

 ی دونست با چه لحن بامزه ا  یخنده م گرفته بود. نم  خودمم

 دنش یدونست با خند  یرد، خودش نمآو  یداشت ادام رو در م

به خودم   ی مغرورانه ا  ی ا  افهیباعث شد بحثمون تموم بشه. ق

 :گرفتم و جسورانه گفتم

  ؟ یکن  دایکجا پ   ی خوا  یآپشن خوب دارم، مثل من م  نهمهیا-

قهرقهرو هم   ،ی د  یهم م  یالک  ی رایگ  ،یکن  یتازه ناز هم م

 !ی که هست

 یحساب   شیو لحن دستور  زیر  ی و با خنده    اوردیمقابلم کم ن  در

 .کرد  میضربه فن
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 .که هست اصال  نهیهم-

 ی بود تا که لبهام بهم دوخته بشن، حاال ک  یجمله کاف  نیهم

راجبش    نقدریزد؟ من که بس بود ا   یحرف از قرارمون م  دیبا

خوند، که    یگفتم و حرص خوردم. انگار فکرم رو از پشت گوش

 :گفت دیپر ترد

.  شتیپ  امیکنم، جمعه صبح م  ی نم  ی ری چون بار اوله سخت گ-

 تهرانه؟ ی کجا تییدا ی فقط خونه 

 :کردم و گفتم یمکث

 .هیجواد-

 ا؟ ینفهمه رو تیی از هم. فقط دا م یستیدور ن ادیخب خوبه، ز-

غرق ندامت    دیزدم و از تصور دروغ گفتن به ام   یدرد پلک  پر

 .شدم

 .کنم یم ش ی راض ی جور ه یدونم...  ینم-

 .گفت و با مکث ادامه داد  یلب آهان ریز
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 باشه؟ ت،ییدا  شتیبپوش پ  ده یلباس پوش-

 :گفتم شیخاطر جمع  ی فرستادم و برا رونیکالفه ب یپوف

 !باشه-

 :گفت مجدد

  دونم ی من م  یبه اسم صداش کن  د،ی ام  یصداش نکن  گهید  ایرو-

 .و توها

 .دمیلحنم آشکار شد و پرس ی تو تعجب

 کنه؟  یم یوا... چرا؟ چه فرق-

 .شدن کشوند  وونهیگرفت و با حرفش من رو به مرز د ینفس

 !یمنو به اسم صدا کن ی چون فقط حق دار-

[24.05.20 14:05] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 52پارت #
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 :اراده گفتم یگذاشتم و ب میشونیپ  ی رو یدست

 .خب یلیخ-

فرستاد و انگار امروز کمر به ذوق    رونیب  یاز سر آسودگ  ینفس

 :مرگ کردن من بسته بود که گفت

 .شه ی باورم نم ا؟یرو  نمتیب یم گهیروز د  هی یعنی-

 .اعتراف کردم یسی رودروا یکش اومدند و ب لبهام

تونم به بعد از قرارمون فکر کنم.    ی نم  ی... حتنطوری منم هم-

 شه؟یم یچ  یعنی... یعنی

 :زد گفت  یکه صداش م یکس  ی صدا دنیکرد و با شن یمکث

برم، وقت ناهارم    دیشه، من با  یخدا بخواد همون م  یهرچ-

 .بده  امیبهم پ

 ی به گفتن باشه ا   ز،ییروز از پا  نی زدهمی شده از تصور س  مسخ

 ی کردم. حاال حس و حال بهتر   یبسنده کردم و ازش خداحافظ
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شد رابطمون   یداشت باورم م  گهیداشتم، د  شبینسبت به د

 !تر بشه ی و قراره جد هیجد

کرد   یتاب ترم م  یجمعه، ب  دنی رس   ی که هر لحظه برا  افکارم

گرفتم سر و   می به خونه تصم  یرو پس زدم و با نگاه مغموم

اول  یسامون بدم.  خونه  تا    به  رفتم  آشپزخونه  سراغ  همه  از 

 .و بعد کارم رو شروع کنم نمیخودم تدارک بب  ی برا ی ناهار

دو ساعت مشغول کار کردن شدم و ناهارم رو خوردم.   یکی  تا

 د یرو گرفتم. با  د یام  ی بعد از صحبت کردن با مامان، شماره  

دادم.    یمحمد بهش خبر م  ی کادو  دیو خر  رونی رفتن به ب  ی برا

باشگاه    ی همهمه    ونینخورد که صداش م  شتریچند تا بوق ب

 .دیچ یگوشم پ ی تو

 جانم فسقله؟-

 .لوسم رو به کار گرفتم لحن

 ...جونم ییدا-
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 :گفت ی ا ثانهیکرد و با لحن خب  ی خنده ا تک

 ی زیچ   شده؟یبگو وزه، خر کردن منو بذار کنار وقت ندارم، چ-

 خونه؟ ی تو ی دار ازین

 :دادم و گفتم لشیتحو  دهیکش ینچ

 ن یخوام برم هم  یسر م  هی. عصر  ستین  یخاص  زیبابا... چ  ی ا-

 خوام. برم؟  یکتاب و دفتر م  ی سر هیدوربرا، 

 :کرد و گفت تعلل

 .برو زود برگرد فقط ا،ی حواست به خودت باشه رو-

کم  یچشم با  و  به    یگفتم  کردم.  تماسو قطع  قربون صدقه 

ساک و آماده    ی از تو  شم یآرا  ف ی اتاقش رفتم و با برداشتن ک

با کردم.  رفتن  عزم  برا  زی چ  هی   د یشدنم  م  ی خاص   ی محمد 

قرارمون   نیتولدش مثل اول   ی خواست کادو  یدلم م   دم،یخر

 .باشه یموندن ادیخاص و به 

[26.05.20 00:49] 
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 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 53پارت #

که ساعت    میبه گوش  یخروج از خونه تازه فرصت کردم نگاه  با

سرگرم بودم و استرس    ی داد بندازم. اونقدر  یپنج رو نشون م

دادن به محمد فراموشم شده    ام ی رو داشتم که به کل پ  دیخر

 د یبا ام  ی که چند بار  ی راه رفتنم به سمت بازارچه ا  نیبود. ح

رد کردنش متوجه    اشماره ش رو گرفتم و ب میرفته بود ایو دن

 .تونه صحبت کنه یشدم نم

 .دادن متوسل شدم ام یناچار به پ  به

ببخش  " تم   دی سالم،  گرم  پ   زیسرم  نشد  بود    ام یکردن خونه 

 " ؟ی ناهار خورد ؟یبدم، خوب

 .که جواب داد دیطول نکش هیثان به
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خودش دست و پا    شیی دا  ؟یمگه تو کلفت   ؟یکردن چ   ز یتم "

 !ادینم ادتیسرت شلوغ باشه منو  دم،ینداره؟ خوب شد فهم

" 

 .زدم و براش نوشتم یگوش ی به رو ی غره ا چشم

پدر    ه؟یبود رو مخم بود، مگه چ  ختهیبابا... خونه بهم ر  ی ا "

 " !محمد ی منو در آورد ییدا

 یم  یدر جوابم نگفت و ظاهرا  باز بهش برخورده بود. ک  ی زیچ

 !و با دستام خفه ش کنم؟  ادیشد جمعه ب

 " محمد؟ "

 .نداد، ملتمسانه نوشتم یجواب

 " آقا محمد؟ "

نکرد. سرم رو باال گرفتم و با ورودم به بازارچه    ییو اعتنا  خوند

 .نوشتم اریاخت یشلوغ مقابلم، ب ی 

 " محمدا؟؟ "
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است  نیا ا  کر یبار  خنده    ی خنده  و  هم    ی فرستادم  رو  اون 

طول اما  بعد  دینکش  یدرآوردم  حرف  با  بهونه   میکه  دوباره 

 .دستش دادم 

 باشه؟   دمیم  امیمحمد، برگشتم خونه بهت پ  رونمی من االن ب "

" 

  شی آت  ی ها  کهیغرق ت  ی بود که باز مثل آتش فشان  یکاف  نیهم

 .بشه و قصد سوزوندن من رو کنه

 ی اومد  ؟ی ر  یکجا م  ؟ی اومد  یبا ک   ؟یچ  ی برا  رونی ب  رون؟یب "

 " ؟یگ یم ی دار رونیب

کردن شدم    پی فرستادم و مشغول تا  رونیرو ب  میعصب  نفس

از   یکیکردم و کنار    یشد. مکث  انیصفحه نما  ی که اسمش رو

 .و تماس رو وصل کردم ستادمیا یساعت فروش ی مغازه ها

 جانم؟-

 اونم تنها؟ ؟یکن یم  کاریچ رونیجانم و کوفت. ب-
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 :مردونه چرخوندم و گفتم ی ساعت ها نیرو ب نگاهم

 .داشتم اومدم انجام بدم دیخر کمی-

 .دیغر یعصب

  ؟ ی انجام بد  نایکرج و با خواهرت ا  ی تو  یتونست  ینم  نویهم-

 ؟ی که بلد  رونی ب یمگه؟ چند بار رفت ی اصال  تو تهرانو بلد

د   گهید خدا  یم  وونمیداشت  باهام    نیا  ایکرد.  چرا  پسر 

کوچولوها  یم  ی نطوریا بچه  مثل  درست  نقو  ی کرد؟   ینق 

 !فضول بود

 نقد یدارم اومدم بخرم برگردم خونه، چرا ا  دیخر  کهیبابا دو ت -

 آخه؟  یش  یحساس م

گفت که   یزور م  ی بودم زور گفتنش حرف نداشت؟ طور  گفته

 .شدم یاوقات از نه گفتن عاجر م  یگاه

 .االن نی برو خونه، هم-

[26.05.20 18:38] 
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 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 54پارت #

که به لبهام چشم دوخته بود گرفتم و با   ی رو از پسر  نگاهم

 :گفتم ی آرومتر ی صدا

 .دم یم حیخونه، بهت توض  امیصبر کن م-

 !وجه چی شد، به ه ینم شی حال حرف

 !ایگفتم برگرد خونه رو-

منتظر پسر کنارم پرتاب کردم    ی چشم ها  ی رو تو  میعصب  نگاه

 .ازش فاصله گرفتم  یو چند قدم

 ی دارم، زود بر م  کی کوچ  دیخر  هی  رونیاومدم ب  قهیبابا دو دق-

 .گردم 

 آخه؟ ی دیچه خر-

 .داد یکردن بهم نم  زی سوپرا ی اجازه  نکهی. مثل انه
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برا- ا  ی زیچ   هیتولدت    ی اومدم  توام که  وسط دق    نیبخرم، 

 .منو. خداحافظ ی داد

رو   یگلوم خونه کرده بود گوش  ی که تو  یگفتم و با بغض  نویا

خنده دارش    ی دادنا   ری گ  نیا  لی دل  دمیفهم  یخاموش کردم. نم

زبونم   ر یاز ز  دیحتما  با   رون؟یشد تنها برم ب  یم  یمگه چ  ه؟یچ

 شد؟ یخوام بکنم تا راحت م  یم یچه غلط دیکش یم

نبود. به    شمیپ  ی   قهیچند دق   اقیاز ذوق و اشت   ی خبر  گهید

هدف کل بازارچه رو دور    یبودم که ب  یو عصب  ی کالفه    ی حد

به مغازه ها کنم    یتونستم نگاه  ینم  یحت  نکهی از ا  دی زدم. ناام

نمونده بود که نقطه   شتریراه رفته م رو برگشتم. چند تا مغازه ب

 ی از مغازه ها  یک یزارچه رو اعالم کنه که چشمم به  آخر با   ی 

  دن یآالت مختلط افتاد. مردد به داخل مغازه رفتم و با د  وریز

که هم   ی که فروشنده بودند، به سمت دختر  ی دختر و پسر

 .سن و سالم بود رفتم
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ازش کمک خواستم چند تا   ی ا   دیاز سالم و خسته نباش  بعد

کنه. از   یداد رو بهم معرف  هیشد به پسر هد  ی که م  یلیوسا

ست چرم گرفته تا گردنبند و ادکلن و... بهم نشون داد. دنبال 

که از اخالق   ی نطور ی. اادیبودم که محمد خوشش ب ی زیچ هی

ن ی ننشست و ا  یبه دلش نم   ی زی گندش مشخص بود هر چ

 .کرد یکار منو سخت م

در آخر با  و    دی طول کش   قهیدق  ست یم حدود ب  هیهد  انتخاب 

دلم جا   ی که به شدت تو  ی برداشتن ست دستنبد و انگشتر

 ی خونه رو با قدم ها  ریزدم. مس  رونی باز کرده بود، از مغازه ب

کادوم    د،یام  دنیتا قبل رس  دی تندم کوتاه تر کردم چرا که با

 .کردم یرو جاساز م

رس  به ز  دنمی محض  خونه،  با    ی کتر  ری به  و  کردم  روشن  رو 

بودم رفتم. کل   ده یکه خر  ییعوض کردن لباسم به سراغ کادو

لباس    ری کادو رو ز  ی و جعبه    ختم یر  رونیساک رو ب  اتیمحتو
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زد    یازش دلخور بودم اما دلم پر پر م  نکهیکردم. با ا  میهام قا

 .نمی ش رو موقع باز کردنش بب افهیکه ق

 نکهیافتادم و با فکر به ا  شمونیپ   کساعتیبحث    ادی  ار یاخت  یب

رو روشن کردم. دو تماس   میبهم زنگ بزنه گوش  دی ممکنه ام

داشتم.   دی تماس هم از مامان و ام  کی از دست رفته از محمد و  

شارژم تموم شده    "زنگ زدم و با گفتن    دیاز اول همه به ام

. ادیگه خونه مید  کساعتیش کردم و گفت تا    هیتوج  "بود  

ام از  ما  دی بعد  کمبه  و  زدم  زنگ  کرد  ی مان  و   م یصحبت 

رو به حال خودش    یو در آخر گوش  دمی رو شن  زش یر  ی غرغرها

 .گذاشتم

و ح  یگوش بردم  آشپزخونه  به  همراه خودم  برداشتن    نیرو 

لب   ِری کردم. ز  ی بهزاد رو پل  کی موز  خچالیقارچ و تخم مرغ از  

م  تکرار  خودم  با  رو  حساب  یآهنگش  و  تو  یکردم   ی غرق 

 یو درست کردن املت بودم که آهنگم قطع شد و گوش  ی آشپز

 .دیاپن لرز ی رو
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محمد پشت خطه سخت نبود، حتما  زنگ زده آمار    نکهی ا  تصور

اگه   یمن براش مهم نبود. حت  یوگرنه ناراحت  رهی رو بگ  دنمیرس

 یر ی محمد نص  تی خاص  نیداد. ا  یدرصد هم بود، نشون نم  کی

 !بود

[28.05.20 01:48] 

 55پارت #

زدم.   ی اسمش تلخند  دنیدستم گرفتم و با د  ی رو تو  یگوش

 .سبز رنگ رو لمس کردم  کونیکردم و آ  یمکث

 بله؟ -

راه    ی داد تو  ینشون م  ابونیخ  یشلوغ   ونیمعترضش م  ی صدا

 .برگشت به خونه ست

 بله؟ جانمت کو توله؟-

  اب ی، باز هم همون لحن مهربون و کم"توله    "هم همون    باز

 !شد؟  یم یبود چ نطوری هم شهی محمد. اگه هم
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 ؟یکن یکه م ییبهت بگم با کارا دیجانمم با-

دو سه هفته   نی ا  ی تو  نکهیتر کرد. مثل ا  دهی رو کش   صداش

کرده   رهی حافظه ش ذخ  ی من رو تو  ی لحن مظلومانه    یحساب

 .به من شروع به حرف زدن کرد هیبود، چرا که شب 

چ- م  هیکنم؟    کاریخب  ب  ی داد  یخبر  رفتنت    رونیقبل 

 !شد  ینم ی اونطور

 :سرخ شده رو بهم زدم و کالفه وار گفتم ی ها قارچ

برا- برا  ی واقعا   چرا  سواله،  کار    هی  ایرفتن    رونیب  هی  ی من 

 بهت جواب پس بدم؟  دیبا کیکوچ

 ی پشت گوش  ابونیخ  ی تو  ی ها  نیتردد ماش  ی کرد. صدا   مکث

 :گفت  ه یو بعد از چند ثان دیچ یپ

خبر داشته    زتی از همه چ  دی. بایچون تو قراره مال من باش-

 نه؟ ایباشم 
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زد.    یم  تیبار بود که داشت حرف از مالک  نیاول  نیشدم. ا  الل

میعنی داشت؟  دوست  منو  اونم  مال    ی...  ابد  تا  خواست... 

نکنم و    یاعتراض  گهیحس باعث شد د  نیخودش باشم؟ هم

 .محمد کنم ی توجه م رو معطوف صدا

بخر  یرفت- چ  ی کادو  رو  یکه  نم  ایبشه  کادو  من   یخانوم؟ 

 .هیکاف  نیهم نمت،یبب ایخوام. تو ب

رو با کمک شونه م   میابروم رو باال فرستادم و گوش  ی تا  کی

 .ختم یتابه ر ی همزده رو تو ی نگه داشتم و تخم مرغ ها

 گه یکه شکسته بشه د  ی. دلی زیخواد زبون بر   یخب. نم  یلیخ-

 !نداره  دهیفا

ا  ثانهیخب خنده  رو  ی تک  دست  بعد  و  ضعفم   ی کرد  نقطه 

 .گذاشت
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 یدو متر بازه، خوبه م  شتیدل تو شکسته؟ شک ندارم االن ن-

پررو    یکشما، حاال ه  یگم و ناز نم  ینم  ویزیمن هر چ   یدون

 !ار ی در ب ی باز

تابه رو هم ترسوندند و محتو  ی ها  چشم   ات یدرشت شده م 

 .جلز و ولز کردند  ی شتریداخلش با سرعت ب

 !ی دار ییخدا... چه رو ی تو؟ وا ایمن پرروام -

  ش یحال جد  نی توجه به حرفم، با لحن نرم و در ع   یو ب  دیخند

 :گفت

 منو؟ یبخش یحاال... م-

[28.05.20 22:01] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 56پارت #
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آورد.    یمحمد بود که داشت از دلم در م  نیشد ا  ینم  باورم

به املتم   رهیشد که اسمم رو صدا زد. خ  یطوالن  ی مکثم اونقدر

 :به خودش نگرفته بود مردد گفتم یخوب  ی که رنگ و رو

 !مهربونم گه،یکنم د کاریآره، چ-

 .بهم ادامه داد  ی کرد و با نثار کردن پررو ا ی خنده ا تک

 برام؟  ی دیخر یحاال... چ-

آروم و   ی نطوریا  ی تمام صورتم رو فرا گرفت. چقدر وقت  لبخند

 .نشست یبود، به دل م طونیحال ش نیدر ع 

 !به تو چه؟-

 :توام با خنده گفت ی رنگ تعجب گرفت و با ناباور صداش

 نه؟  ای هیبدونم چ دیتولد منه، با ی وا... کادو-

 .فرستادم رونیب ینچ

 !االن زوده  ه،یچ یفهم یم ی اومد-
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فضول  ی ادیز  ی که عالقه    لش یم  برخالف داشت   یبه  کردن 

ا از کم  ی باشه  بعد  و  رو قطع    یگفت  تماس  صحبت کردن 

دادم وقت    حینمونده بود و ترج  دیبه برگشتن ام  ی زی. چمیکرد

 ی خوب  ز یکنم و م   ن یتزئ  یمونده رو املت زشتم رو کم  یباق

 .نمیبچ

و بعد از    میمشغول خوردن شام شد  دیبعد با اومدن ام  یقیدقا

که تو  ی مقدمه ا ی سر و کله زدن با هم، مجبور شدم پا یکم

 د یاطالع ام  یتونستم ب  یبودم رو وسط بکشم. نم  دهیسرم چ

کردم تا   یاز االن حل و فصلش م  دیبا  ی جور  کیو    رونیبرم ب

د رو از دست یهم بهم نکنه، اگه اعتماد ام  یشک  نیتر  کیکوچ

 !خوندم  یرو م  میزندگ یآرامش نسب ی فاتحه  دیدادم، با یم

  ش ی دست  ش یپ  ی که پوست کنده بودم رو تو  یب ی س  ی ها  کهیت

 .گذاشتم و به سمتش گرفتم

 .بفرما عشقم-
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 .زده نگاهم کرد شعف

 .یجون به ادبت آخه، مرس-

  چهی دهنش گذاشت و من اغواگرانه باز  ی ها رو تو  کهیاز ت  یکی

 .کردنش رو شروع کردم

 میمجاز  ی ت هااز دوس   یکی  ادته؟یرو که    لویگم... ن  یم  د؟یام-

 ...که

اندازه    نذاشت به  که  بدم، خداروشکر  رو   لوین  یکاف  ی ادامه 

 .کرده بودم  یبهشون معرف

باهاش آشنا    نستایا  ی همون دختر تپلوئه که تو  ادمه،یآره،  -

 . خب؟گهید ی شد

د  چپ با  و  کردم  نگاهش  ادامه   شش ین  ی دندونها   دنیچپ 

 .دادم

با   میبارم که پارک ملت رفت  نی آخر  دمش،یوقته که ند  یلیخ-

باهاش   شبیساعته برگشتم. د  می که ن  دی زنگ زد  نقدریهم، ا
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 م،یکه تهرانم، ازم خواست با هم قرار بذار  دیکردم فهم  یچت م

 شه جمعه باهاش باشم؟  یخواستم بگم م

 .ابروش رو باال فرستاد ی تا کی

خونه   ی بر  ی خوا  یجمعه انگار م  یگ  یم  ی جور  هیجمعه؟  -

 ی نه... مامانت بفهمه م  ایرو  ،یشون و کل روز رو باهاش باش 

 .شهیاز دستم ناراحت م  یدون

 .دمیتکون دادم و با حرص نال یبه نف ی سر

  ی تازه کل  ،ی تهران گرد  میبر  میخوا  یم  کار،ینه، خونه برم چ-

 بهم خوش بگذره؟ ی خوا یدلمم براش تنگ شده، مگه تو نم

قرار    هیشدم. سر    یحجم سوء استفاده م آب م  نیاز ا  داشتم

وقت نفهمه   چیه  دیشدم، کاش ام   ی ماهر  ی چه دروغگو  یلعنت

 .بهش دروغ گفتم

 .تکون داد  ی نگاهم کرد و باالجبار سر دیترد با
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 تمیاون سر تهران. گوش  دینر  دها،یدوربرا بر  نیباشه، فقط هم-

 !هم نباشه لنت یشارژ داشته باشه لطفا ، سا

مبل داده    ی که رو  یتوجه به لم  یکردم و ب  ی خنده ا زده    ذوق

به سمتش   بارونش کردم. همه چ  ورشیبود،  ماچ  و    ز ی بردم 

رفت، دلم   یم  شی خواستم داشت پ   یکه م  ی ز یطبق اون چ

ثابت بشه د  یم بهم  ارزش همه    دنی خواست   نی ا  ی محمد 

خانواده م برام    شه یکه هم   یمن  ی دروغ ها رو داره، اون هم برا

بودند و از اعتمادشون سوء استفاده   ایدن  زیچ  نیتر  رزشمندا

 !نکردم

[28.05.20 22:01] 

 ز یی ازپاروز ن یزدهمیس#

 57پارت #

* * * * * * * 
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تو   کیموز  ی صدا رو  مضطربم  نگاه  و  رسوندم  صفر  به   ی رو 

آرا  نهییآ موهام   ینقص  یب  شی چرخوندم.  مدل  اما  داشتم 

با  ی اونجور اتونشد  دیکه  بود.  دوباره    ی رو  ی ه  رو  کنسول 

برداشتم و به جون موهام افتادم. مشغول صاف کردنشون شدم 

گوش خوردن  زنگ  ها  میو  دست  شد  شدت    ی باعث  لرزونم 

حبس شده م رو آروم آروم رها    ی . نفس هارند ی بگ  ی شتریب

 .کردم و تماس محمد رو وصل کردم

 جانم محمد؟ -

 توله؟  ییکجا-

 :خودم زدم و مردد گفتم ی به رو ی لبخند مچهین

 ...من هنوز آماده  ،ی نگو که راه افتاد ؟ییمن خونه، تو کجا-

 .دی کالمم پر ونیم
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مگه   ؟ یعروس  ی بر   ی خوا  یمگه م  گه،ی بابا زود آماده شو د  ی ا-

 ی وا  دما،ی من رس  گه ید  ن یم  مین  ؟ یکن  ش یخواد آرا  یتم نمنگف

 .کنم یخفه ت م  ا،یرو  یبه حالت نرس

 .تکون دادم ی سر متاسف

 غرغرو؟  ی تموم شد آقا-

 .کرد  ی زی ر ی  خنده

 .آره، تموم شد -

از خط چشمم   یا  کهیرو به سمت پشت چشمم که ت  انگشتم

 :پر استرس گفتم یو با لحن  دمیروش مونده بود کش

 !استرس دارم  یلیمحمد؟ من... خ-

ها  ی صدا م  ی نفس  زدنش  قدم  از  نشون  که  داد    یتندش 

 .استرسم رو دو چندان کرد

 برگردم؟  ی خوا یبخدا منم... م-
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 !وا محمد؟-

 :گفت ی زد و با لحن بامزه ا ی ا قهقهه

 یدو تا زشت م  گهید  م،یایبا استرسمون کنار ب  دیخب پس، با-

 !حرفا رو نداره که  نیا ننیخوان همو بب

خودم رو آروم کنم.   ی و باالخره تونستم کم  دمی خند  اریاخت  یب

  نمش؟ یخواستم هر چه زودتر بب  یگفت. مگه من نم  یراست م

 !بهتر؟ نیاز ا یچ دم،یرس  یداشتم به خواسته م م

 :م افتادم و تشر زنان گفتم  مهی نصف و ن  ی موها  ادیفکر    نیا  با

قطع   ؟ی ری گ  یبعد وقت منو م  ی ا یم  ی دار  ی تو خودت آماده ا-

 !رمهید نم،یکن بب

خ- تو.  دست  ب  یلیاز  باش  زود   یم  گهید  نیم  ستیخب، 

 .رترینه زودتر نه د نمت،یب

 .فرستادم رونیب یپوف

 .خب، فعال  یلیخ-
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 .نمتیب یکشتمتا، م  یکن رید ایرو-

طرف    کی گفتم و با قطع کردن تماس، موهام رو    یچشم  کالفه

تخت    ی قرمزم از رو  فی و با برداشتن شال و ک  ختمی صورتم ر

استرس د  ییاعتنا  میمانتو و شلوار مشک  دنیو پوش   وونه یبه 

 .وجودم نکردم  ی کننده 

فرستادن نفس   رونیرو برداشتم و با ب  میکادوم و گوش  ساک

از کوچه    یکیو لرزونم از خونه خارج شدم. آدرس    قی عم  ی ها

رو به محمد داده بودم و خودم هم با چک کردن   ک ینزد  ی ها

ا  شی آرا راه کوچه  لباسم،  فروشگاه    ی و  به  بار  قبال  چند  که 

 .گرفتم شی سر زده بودم پ نشیب

 ی آور  ادیجا دادم و با    فمیک  ی دستم رو تو   ی تو  کی کوچ  ساک

  دم یبار از جانبش د  نیاول  ی که برا  یبهش و ذوق  شبم ید  ک یتبر

وقت براش   ی غرق حس خوب شدم.  و  دوازده شد  که ساعت 

پا  "نوشتم   خوشحال شد    ی اونقدر  "تولدت مبارک    زییپسر 

محمد  کرد.  خراب  رو  خودش  به  راجب  تصورم  تمام  که 
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دن  نیرمهربونت تر  ای پسر  قلب  تو  ی پسر  نیبود، خوش   ی که 

  یفکر م  شهیبود که هم  نی. واسه همبودم   دهیتمام عمرم د

 ده ید  اهامیرو  ی درسته... من اون رو تو  دمش،ی جا د  هیکردم  

فاصله    ی واقع  ی ایدن  ی تو  دنشیتا د  یچندان  ی بودم و حاال 

 !نداشتم

[30.05.20 01:07] 

 58پارت #

پاهام    ه یشد هر ثان  یبود باعث م  ده یچ یپاهام پ  نی که ب  ی لرزش

رفت سالم    یم  شی پ  گهید  کمی وضع    نیکنه و هم   ری جا گ  کی

پ نم  ش یو سالمت  فقط    یمحمد  تا   کیرفتم!  مونده  کوچه 

فقط چند قدم مونده بود تا برسم و قلبم کامال     ،ییکوچه وفا

 .ستهیبا

دستم شروع به زنگ خوردن کرد و من با صورت   ی تو  یگوش

به اسم محمد انداختم، نفس    ینگاه   ز،ییدل پا  ی غرق عرقم تو

 .و جواب دادم  دمیبخش  امیالت یلرزونم رو کم
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 جانم؟-

 ا؟ یرو ییکجا-

تو  نگاهم د  ابونیخ  ی رو  منو  نکنه  من    ده؟یچرخوندم،  نه... 

 !نهیاول اون منو بب خوامینم

 ؟یی. تو... کجاکمیمن... من... نزد -

 !گه ید ایتوله، من تو کوچه م، ب ی از حال نر-

 .فرستادم رونیب یبستم و نفس یپلک

 گه؟یخ... خلوته د-

 :کرد و گفت یمکث

 !ایآره، زود باش ب -

. دستم  ستادمیجام ا   ی حرکت تو  ی گفتم و بجا  یفیضع  ی   باشه

گذاشتم    ستهیکردم حاالست که با  یقلبم که حس م  ی رو رو

چرخوندم. من چه مرگم بود؟ داشتم  ابونیخ ی و نگاهم رو تو
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  چوقت یاسترس رو نداشتم، ه  نیوقت ا  چیافتادم، ه  یپس م

 !ودمب  دهیحال ند  نیا  ی قلبم رو تو  چوقتیحالو نداشتم، ه  نیا

شدند رو به جون   یکه از کنارم رد م  یمردم  نی سنگ   ی ها  نگاه

  ف ی ضع  ی شدم. صدا  رهی کوچه خ  ی به تابلو  دی و با ترد  دم یخر

در   یاومد باعث شد از سردرگم یم یمحمد که از پشت گوش

 .امیب

 صدامو؟ ی شنو یبا توام، م  ا؟یرو-

  ز ی ر  ی شالم عرق ها  ی و با گوشه    دمیکش  میشونیپ   ی رو  یدست

 .پشت لبهام رو پاک کردم

 !آره... بگو-

 :من کنان گفت من

 !گه؟یبغلم د ی تو ی پر یهمو... م میدید یگم، وقت یم-
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االنش داشتم از   ن یکلمه الل شدم. من هم  یواقع   ی معنا  به

چطور کلماتو پشت زبونم   دمیهمرفتم، چه برسه... نف  ی حال م

 :نشوندم و گفتم 

 .رسم یخب... من االن... م یلیخ-

غرق عرقم،    ی رو قطع کردم و بعد از مرتب کردن موها  یگوش

  دن یرو بود رو باال آوردم و با د  نییوارد کوچه شدم. سرم که پا

. اون پسر... محمد دی جاش لرز  ی کوچه قلبم تو  ونیم  ی پسر

بود،    ی ا  گه یشد! سرش به سمت د  یباورم نممن بود؟! نه...  

چقدر    دمیانگار از اون سمت کوچه منتظر اومدن من بود، نفهم

  ی چشم ها   دنیسرش رو برگردوند و د  کهویکه    دی طول کش

ام. تازه بفهمم    یتیمبهوتش باعث شد تازه بفهمم تو چه موقع

 !که چند قدم از فاصله داره، محمده ی پسر

و   د یچی رگ هام پ  ی مثل خون تو  بود که   یدونم چه حس  ینم

ب  اندازه، درست مثل د  ش یباعث شد ذوق زده بشم.    وونه یاز 

هردومون با    کهویبال سر اون هم اومد چرا که    نیها... انگار ا
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با   دیاون خند  م،یدییبه سمت هم دو  ی تند  ی قدم ها و من 

 .عشق و ذوق زده صداش کردم

 " !مـحــمـد "

[30.05.20 22:35] 

 59پارت #

با    هیثان و  از هم جلو زدند  بغل   ی چشم بهم زدن تو  کیها 

پر ب  نکهی ا  یب  ی. حتدمیمحمد  بخوام،  خودم   نکهیا  یخودم 

تو  بشم.  با هم جدا    ی متوجه  و همزمان  فشرده شدم  بغلش 

 :میهم گفت ی چشم ها ی تو رهیو خ میشد

 !شه ی... باورم نمی وا-

شد.    یباورم نم  م،یخنده زد  ری حرف مشترکمون ز  دنیشن  با

شدم   رشیکه مدتها بود درگ  ی شد پسر   یبخدا قسم باورم نم

آغوشش فرو رفتم و دم گوشش با    ی ! توستادهیاالن مقابلم ا

 :لرزون و شعف زده م گفتم ی صدا
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 !؟یشه! خودت یمحمد... باورم نم-

 :گفت یمضطرب ی دستش پشتم رو نوازش کرد و با خنده  با

 !خودمم توله-

رحمانه من رو از خودش جدا    یم و اون بکرد  ی خنده ا  تک

خواب   نیخواستم از ا  یچشم هاش شدم. نم  ی تو   رهی کرد و خ

ها  نیریش چشم  داشتم  بکشم،  م  ی دست  رو   ی خوشگلش 

خال    یچشماش رو، حت  یاهیمژه هاشو، ابروهاش رو، س  دم،ید

خوش حالت و دندون    ی رو، لب ها  شیشونیپ   ی رو  کیکوچ

ته ر  دشیمرتب و سف  ی ها و  بزرگ  که قصد   یشیرو، دماغ 

چطور    دمیجونم کرده بود، اونقدر مات صورتش بودم که نفهم

لحن    نیرو جلوم گرفت و با دلبرانه تر  یشاخه گل قرمز رنگ

 :ممکن گفت

 !مال توئه-
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بود؟ نه...    دهیمن گل خر  ی و مبهوت نگاهش کردم. برا  مات

م خواب  داشتم  شاخهدمید  یمن  به  رو  م  نگاه شوکه  گل   ! 

دهنم    ی دستش انداختم و دستم رو جلو  ی تو  ی شده    نیتزئ

 :گرفتم

 منه؟ ی گل برا نی ... انی... ای وا-

 :گفت بش یتکون داد و با لبخند دلفر ی سر

 ش؟ یریبگ ی خوا  یآره، نم-

و با بغض مشهودم گل رو از    دیگونه م چک  ی شوق رو   اشک

 :دستش گرفتم

 !چقدر قشنگه ،ی... مرسی چرا که نه... وا-

به خودش   شتریبه بغلش هجوم بردم و اون منو ب  اریاخت  یب

 !... با عشقدی... با حس خوب... و شایفشرد. با حرص... با دلتنگ

 :گرفت و گفت یگوشم نفس دم
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پر- خوب  م  ی دیچقدر  فکر  توله،  پا    یبغلم  و  دست  کردم 

 .یحرف ها باش  نی تر از ا یچلفت

 :همون حالت گفتم ی و تو دم یبه پشتش کوب یآروم مشت

 !محمد-

به    نیا دستش  گرفتن  با  و  کندم  آغوشش  از  دل  خودم  بار 

 .کوچه کشوندمش ی گوشه 

 !شلوغه شهیهم  نجایخداروشکر که ساعت سه ظهره وگرنه ا-

صورتم چرخوند. جزء    ی رو تو  ش یتکون داد و نگاه پرمعن   ی سر

 :گفت ینطوی زد و بعد با لحن ش دیجزء صورتم رو د

 !ایخوشگل تره ها رو  یلی... عکست خیی... خدایول-

 :هام درشت تر از حد معمول شدند و ناباور لب زدم چشم

 !من االن زشتم؟ یعنی... یچ یعنی-
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شده م برد  ختهیر ی زد و دستش رو به سمت موها ی ا قهقهه

 .سرما رو بغل کرد هویشالم، لحنش  ی و با فرو کردنشون تو

 ا؟ یرو  ش یآرا  نهمهیچرا ا  رون؟یب   ی ختی چرا موهاتو ر  ه؟ یچ  نایا-

 :کردم و مظلومانه گفتم زونی آو لبهامو

که به خودم نرسم که، بعدشم   ی توقع ندار  نمی اومدم تو رو بب-

 !نده، روز تولدته ها ری امروزو گ هی

بود. صورتش   دای تکون داد اما اخم ابروهاش همچنان پ  ی سر

رخش دلم غنج    مین  دنیچرخوند و با د  ی ا  گهی رو به طرف د

که با شجاعت   ی رفت. محمد من... چقدر جذاب بود، اونقدر 

 !کوچه داد بزنم که عاشقش شدم نیهم ی تونستم تو یم

کش  ی رو  یدست   اریاخت  یب ش  رو    دم یگونه  سرش  اون  و 

  به روش   ی از اخم هاش نبود، لبخند  ی خبر  گه یبرگردوند، د

تو دوباره  هردومون  نگاه  با خوندن  و  بغلش جاخوش    ی زدم 
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  ی جا  نیو لذت بخش تر  نیکه برام حکم آرومتر  ییکردم. جا

 .رو داشت ایدن

[31.05.20 23:03] 

 60پارت#

درک کردم    یرو وقت  نیگذشتند ا  یها مثل برق و باد م  هیثان

که    یپارک  نیتر  کیکه دست تو دست با محمد به سمت نزد

که   میرفت  یرو باال م  ییپل هوا  ی . پله هامیسراغ داشت رفت 

 :د یمقدمه پرس یمحمد ب

 داغونم نه؟ یلیخ ا؟یخوشت اومد رو   افمیاصال  از ق-

 :نگاهش کردم و از ته دل گفتم متعجب

 !یپیو خوش ت  یجذاب  نیتو به ا  ؟یزن  یم  هیچه حرف  نیوا... ا-

با چشمم به سو  بعد  ی که دون دون ها   شیمشک  شرتیهم 

ا  یداشت و به شدت بهش م  ی دیسف کردم و   ی اومد اشاره 

 :گفتم
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 !دلتم بخواد  یل یدلبرت، خ شرتیسو نیبا ا-

د  لبخند که  رو  ب   دم،یکمرنگش  از  به  و    نیکمر  بردن شک 

 .بستم دشیترد

که، نظر من مهمه    ی نظر بد  راجب خودت   دیبعدشم، تو نبا-

 !آقا

. من  دیبلندش فهم ی شد از قهقهه  یم نویموفق شدم، ا انگار 

پر از    ابونیو نگاهش رو از باال به خ  دیرو به سمت خودش کش

 .انداخت نیماش

 ؟ییپررو یل یگفته بودم خ-

 کردم  ی خنده ا تک

 !او... تا دلت بخواد-

مقابل   م،یدیپارک رس  ی به در ورود  یو وقت  میدیخند  هردومون

ا نگاهمیستادیهم  من  تو  ی.  اون   ی خرج گل  و  کردم  دستم 

 .به من بود رهی همچنان خ
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م  ا؟یرو  مینیکجا بش- ا  ادیاصال  خوشت  شلوغه   کمی  نجا؟ی از 

 ...یول

 نمش،یبب   شتریخواستم، ب   یفقط م  م،یمهم نبود کجا بر  برام

بشنوم و    کیصداش رو از نزد  شتر یباهاش حرف بزنم، ب  شتریب

کالمش   ونیم  ل یدل  نیدل به خنده هاش بسپرم، به هم  شتریب

 .دم یپر

بابا خوبه، شلوغ- ن  یآره  مهم  که  نم  ی. کسستیهم   یمارو 

 !شناسه

  ب یو غر  ب یدرد عج  ی تا از ال  دی تکون داد و دستم رو کش   ی سر

و در آخر با    میزد   د یرو د  تیاز پارک وال  ی. کممیپارک رد بش

و گلم رو   فی. کمیها نشست  مکتیاز ن  یکی  ی من رو   شنهادیپ

بغلش جا    ی گذاشتم و با دعوت محمد، تو  مکتیطرف ن  کی

 .گرفتم

 االن؟  ی دار یخانوم... چه حال ایخب... رو-
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اونقدر  فاصله با صورتش و چشم هاش کم بود،   ی که م  ی م 

 .رو بشمارم تونستم تک تک مژه هاش  

 !سرحال نبودم  نقدریا چوقتی ... تا حاال هی حال من؟ عال-

دستش بود   ی به دستم که تو  رهیخورد و خ  ینی لبهاش چ  کنار

 :گفت

اصال   - واسه دمیجور  ه یمنم...  که  انگار  نه  انگار  شک    دنتی! 

 ...اصال  مطمئن نبودم که  شیدو روز پ یکی نی داشتم، تا هم

 .تمام وجودم رو فرا گرفت  حرص

 !ی بد یلیمحمد... خ ی وا ؟یچ یعنی-

کش   ی و من چشم هام رو از گودال لبها  دی. باز خنددیخند

 .دم یکش رون ی اومده ش ب

کردم. در کل خواستم بگم که خوشحالم،   یخب... شوخ  یلیخ-

 !کردم  یکه تصور م ی زیبر عکس چ

[03.06.20 01:32] 
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 61پارت#

شده    مینگفتم و حواسم رو به سوالم که پشت زبونم قا  ی زیچ

تو  چقدر  کردم.  معطوف  خواستم    نیا  ی بود  هفته  چند 

 .بود تیموقع نیبپرسمش و نتونستم اما حاال بهتر

 محمد؟ -

 .نگاهم و زمزمه کرد  رهیخ

 جانم؟-

 شهیگفت جانم، هم  یبارش بود که خطاب به من م  نیاول  نیا

از    یگفت و حاال... ثابت کرد که بعض  یم  ی سرد و خشک بله ا

 .رندیگ یم ی قشنگش جون دوباره ا ی کلمات چطور با صدا

 ؟ ی منو قبول کرد شنهادیگم... تو چرا... پ یم-

 .کرد و مشکوک شد ی زیر  خنده

 ...افمینگفتم ق ؟ی شد مونینکنه پش-
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 .شدم کالفه

 ؟ ی گم چرا قبول کرد  یزدم؟ م  افهیبابا... من حرف از ق   ی ا-

 !نیهم

... نه  هیثان  کیمنتظرم سوق داد. نه    ی رو به چشم ها  نگاهش

... همونطور نگاهم کرد و من  قهیدق  ک ی  ک ی... بلکه نزدهیدو ثان

  ی نگاهش مسخ م   ی بود اما جلو  یلب تر نکردم، اعتراف سخت

رو ادامه بده تا ساعت ها پا    ی باز  نیخواست ا  یشدم و اگه م

 .دادم یبه پاش ادامه م 

 ...چون-

 .زدم ی لبخند

 ؟ یچون چ-

  ک ی منم هم حس توام،    ایداشتم بگه ازت خوشم اومد،    انتظار

دخترونه م... زود بود،   ی اهایبه رو  هیها، شب  نیبه ا   هیشب  ی زیچ

 !داشتم  دیبود اما من انتظار داشتم، ام بیخنده دار بود، عج
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هم- ا  شهیخب...  رابطه  داشتم  که    ی دوست  کنم  تجربه  رو 

 !طرف مقابلم منو دوست داشته باشه

  گه ی! منظور دگه؟یفقط من دوستش داشته باشم د  یعنی  نیا

 .نداشت ی ا

 محمد؟  ی... فقط حس من مهمه؟ پس... حس تو چیعنی-

 .شد مونیکه زده بود پش یزده نگاهم کرد، انگار از حرف ماتم

 ...بود که ن ینه منظورم ا-

 .شد دایاخم هام پ ی و کله  سر

 !منظورتو دمیفهم ،یبگ ی ز یخواد چ ینم-

که در حال   ی رمردیو پ   رزنیپ  ی رو ازش گرفتم و به رو  نگاهم

نکردم.   ییورزش کردن بودند انداختم. اسمم رو صدا زد و اعتنا

بودم    مونیپش  یی جورا  ک یجا کور شده بود و    کیتمام ذوقم  

رفتنم   ی برا  ی خواستم بهونه ا  یکه م  ییکه اومدم، درست جا
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ل کرد و یبکشم، با دستش سرم رو به سمت خودش ما  شیپ

 .به چشم هام لب زد رهیخ

 ؟ یحس منو بدون ی خوا یم-

 ؟ یچه دونست  گه،ید دمیفهم-

 .باال فرستاد ییابرو

 نه؟ ای ی خوا یم-

لبخند  ی سر  یناراض با  همراه  اون  و  دادم  غرور،   ی تکون  پر 

 .به دستم انداخت ینگاه

 !دستتو بذار رو قلبم-

 :توجه به حرفش گفتم یب

 وا... چرا؟-

 !گم یبذار م-
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 یی صدا  چ یکه گذاشتم که ه  ییدستم رو باال گرفتم و جا  مردد

نم نم  یازش  اصال   بود.  مُرده  کنارم  محمد  که  انگار    ی اومد، 

حرف تلخش    خکوبیکنم و حواسم م  یم  یدارم چ   دمیفهم

 .شد  کیبلندش شل ی خنده  کهویشده بود که 

 !بخدا یخل یلی... خی وا نجاست؟ی... قلب ا وونهید-

جا  خودمم به  بود،  گرفته  م  س  ی خنده  ش،   نهیسمت چپ 

رو م  ی دست  راست  بودم.  گذاشته  راستش  گفت.   یقسمت 

  ی لیاش، خ  یدر پ   یپ  ی قطع خنده    ی شده بودم. برا  وونهید

ا رو  ی خب  دستم  و  به   ی گفتم  و  گذاشتم  گذاشتم.  قلبش 

ا کردم.  حس  رو  خودم  قلب  شدن  آشوب  ضربان   نیوضوح 

 د،یکوب  یمحمد م  ی   نهیس  ی وار تو  وونهید  یکه با سرعت  ی تند

 بود؟ یچ لشیدل

 :گفت رانهینفسگ یو مبهوت نگاهش کردم و اون با مکث مات
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ا- لحظه  د  ی از  نم  یم  ی نطوریهم  دمتیکه    یتپه، خودمم 

 مگه نه؟ ،یبدون دیتو با  یدونم چمه ول

[03.06.20 22:35] 

 62پارت#

از ضربان زدن کش   قلبم ا  لیو م  دیدست  داشت،    ستادنی به 

... محمد... به من یعنیتونست حرف محمد رو درک کنه.    ینم

چشم هام نشون از نم گرفتنشون دادند    یحس داشت؟! گرم

 :گفت ی زیآم  طنتیبا لحن ش د،یو محمد که سکوتم رو د

 موش خورد؟  تویزبون سه متر شد؟یچ-

  ره ی داد و خ  یکردم و اون سرش رو تکون  ی زور تک خنده ا  به

 :گفت ،ی رو   ادهی و پ ی مخصوص دوچرخه سوار ی به فضا

 م؟ یقدم بزن-

که شوکه شدنم رو به   فمیضع  ی نگاهش کردم و با صدا  رهیخ

 :گفتم  د،یکش یرخ م
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 .میبزن-

کردم و آروم آروم شروع به قدم  زونیرو دور دستش آو دستم

 ی به شکستن سکوت معن  یکه گذشت، راض  ی. کم میزدن کرد

 .دارمون شدم

 !شه یمن... هنوزم باورم نم-

به دستم که با    ی نگاهم کرد و با نگاهش اشاره ا  یچشم  ریز

 :داده بود گفت لیتشک ی دستش حلقه ا 

 !باورت بشه-

 .زدم ی اراده لبخند  یب

قرارمون، فکر    نی امروز، هم روز تولدت، هم روز اول  هیچه روز-

 . مگه نه؟ ادی رو دستش ب ی روز  چینکنم ه

نگفت و سکوت کرد. نگاهش به نقطه    ی زیانتظارم چ  برخالف

اما    ی  بود  م  ی حس  کیمقابلش  پ   یبهم   ش یگفت حواسش 

ن و  تمام وجودم چشم شد  رو د  میمنه.  زدم. همه    دیرخش 
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و   یمشک  ی حال جذاب بود، موها  نیو در ع  ی معمول  زشیچ

داد،    یقلقلکم م  ختنشونیبهم ر  ی برا  ی حالت دارش بدجور

 .لب باز کنم اریاخت ی شد که ب عثوسوسه با نیهم

 زم؟یشه موهاتو بهم بر یم -

 .پرتاب کرد رونیش رو به ب خنده

خندن    یباشه، مردم م  ی نطوریتو؟ بذار هم  ی مگه کرم دار-

 !بهمون

 طنت ی و با ش  دمی کوب  نش یس  ی رو   یم مشت آروم  گهی دست د  با

 :گفتم

 ...دوست دارم که ،یدوست پسرم ه؟یبابا... مگه چ ی ا-

چ  به تمام  و  برگردوند  به سمتم  رو  از   ی زی ضرب سرش  که 

 !اخم بود و اخم بود و اخم دم،ید  یصورتش م

 !دوست پسر؟ -

 !گفته بودم؟ یلبهام رنگ باخت. مگه چ ی رو  لبخند
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 ...محمد مگه-

 !نگو یچیه-

 .دیلحنم پر کش ی از تو طنتی رو از من گرفت و ش نگاهش

 !نگفتم ی بد زیمحمد؟ من که چ-

 .کرد  لیرو به سمتم ما سرش

 .ادیلفظا هم بدم م نی از ا ستم،یمن دوست پسرت ن-

 .دمیو مردد پرس جیگ

 ...خب پس-

 .دیکالمم پر ونیم یعصب

 !دوست پسر نه یاسمشو بذار ول ی خوا  یم ی زی هر چ-

 :کمرنگم گفتم  ی تکون دادم و با دلخور ی سر

 !آقا ییخب... شما سرور ما یلیخ-

[06.06.20 01:27] 
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 63پارت#

خواهش رو گرفت.   ی اراده صدام رنگ و بو  ینگفت و ب  ی زیچ

 .خراب بشه یقشنگ  نیخواستم روز به ا ینم

 !گهیاخماتو وا کن د-

چشم   ی نگاهم شد. تو  ی   رهیحرف خ  یرو برگردوند و ب  سرش

ا  یهاش داشتم غرق م لعنت  نی شدم،  بود؟ چرا    یچ  ی حس 

م   یوقت تو  ینگاهم  اصال   انگار  نبودم؟ چرا...    ایدن  ن یا  ی کرد 

نگاهش دووم    ر یتونستم ز  ینم  نیاز ا  شتریشدم؟ ب  یآروم م

بارون به خودم اومدم. دستم    زی ر ی و با خوردن قطره ها  ارم یب

 :رو باال گرفتم و ذوق زده گفتم

 !محمد... بارون ی وا-

قدرت بارون از قدرت کالم من موثرتر بود چرا که لبخند   انگار

 :گفت یشد و با لحن متفاوت انیمحمد نما ضیعر

 !یعجب بارون-
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 یچطور زبونم ب  دمیرو به چشم هاش سوق دادم و نفهم  نگاهم

شونه ش نشست. همونطور    ی حرکت شد و مظلومه سرم رو 

واقف به حال   نکهیا  یو من ب  میزد  یدست تو دست قدم م

  ی م   ریخودم س  ب یو غر  بیعج  یایدن  ی محمد باشم، تو  یروند

دن دن  ییایکردم.  بود،  آرامش  از  پر  بو  ییایکه    ی نامرد  ی که 

 !داد یدروغ نم ی داد، بو ینم انتیخ ی داد، بو ینم

آروم   ی بودم که صدا  ری حس اس نیا  ی تو  قهیچند دق  دونمینم

 .دم یسرم شن کی محمد رو نزد

 شده؟ یتوله، چ ی چه مظلوم شد -

کرد گرفتم و فشار   یبراندازم م  ی که با نگاه بد یرزنی از پ  نگاه

 .کردم   شتریدستم رو به دور بازوش ب

 !فهم حسم بهت اشتباه نبوده یتازه دارم م ،یچیه-

 :کرد و اول از همه گفت یمکث

 همون سمت؟ میبرگرد-
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پا  ی سر باز  با دور زدنمون  و  ب  ی تکون دادم   ش ی شعوریمنبر 

 .رفت

 !من خوشت اومده یتو از چ  بهی من هنوزم برام عج-

ب  چپ و  کردم  نگاهش  رو  یچپ  رو  انگشتم  نوک   ی اراده 

 .دم یدماغش کش

 !دماغت... مماخ گنده نیاز ا-

 .ابروش رو باال فرستاد ی تا کی

 !؟یچ گهی دماغ من گنده ست؟ خب؟ د-

 :که هشدارگونه گفت   دینکش  هی زدم و به ثان  ی قهقهه ا اراده    یب

 آروم... چخبرته؟-

 .سمجم رو رها کردم  ی توجه به اخطارش خنده  یب

 !خب  ی اریکار کنم... همش خنده م م یبابا چ-

 .دیهم کش  ی اخماش رو تو دوباره
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 !ی بلند بلند بخند ابونیخ ی من دوست ندارم تو یول-

ا  ماتم   یهم شلوغ بنظر نم  ادی نبود و ز  ابونیکه خ  نجا یبرد. 

 .دیرس

 !ستین ابونیکه خ نجا یا یول-

 ی نگاهش به من نبود و رد نگاهش به دو تا پسر  ریمس  گهید

شدنشون به   کیبا نزد  د،یرس  ی اومدند م  یکه از مقابلمون م

به خودش چسبوند و فشار دستش به دستم    شتر یما من رو ب

 .دو برابر شد

 !ی بخند  دیمن، نبا ی و جز برا یجز پشت گوش -

هم نتونست من رو از دنبال کردن نگاه  نشیحرف سنگ درک

به پسرا پش  کرد   ینگاهشون م  ی کنه، طور  مونیاخمالودش 

 یازشون طلب داره و داره بهشون اخطار م  ی ز ی چ  ی که انگار

 دن ینشد و به محض د  ی ون نگاه هم راضده. در آخر به هم
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تو و    ،ی کمتر  ی فاصله    ی پسرا  کرد  عوض  من  با  رو  جاش 

 .ستادیخودش سمت پسرا ا

 .لب زمزمه کردم ری خودم نبود که ز دست

 !خل شده ها -

[07.06.20 19:10] 

 64پارت#

 تیهمون وضع  ی که اون دو پسر رد نشده بودند تو  یزمان  تا

 .اعتراض محمد در اومد ی و بعد رفتنشون، صدا میبود

 خودت؟ ی برا ی کرد  یم کی ج کیلب ج  ریز یچ-

 .چپ زدم یرو به کوچه عل خودم

 !نگفتم که ی زیمن؟ نه بابا چ-

  شنهاد یبعد به پ  یگفت و کم  ی خب ا   یلیخ  ی ا   دهیلحن کش  با

آالچ  داخل  رفت  یچوب  قیاون  ب  ییجا  ی رو   م،یپارک   یکه 
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و محمد،  شرورانه دستش رو   می نبود نشست   مکتیشباهت به ن

 .شونم انداخت ی رو

 !نمتیتونم بهتر بب یم ی نطوریخب... ا-

 .لبهام نشست ی لبخند رو رد

 ؟ ینیبب ی خوا یتازه م شتمای ساعته پ مین-

و   یرو از چشم هام گرفت و به لبهام دوخت، طوالن  نگاهش

بد  ی طور  ،یپرمعن داد، حس  ی که حس  دلم دست  که   یبه 

 .گرفت  یسروش م ی از نگاها  شهیهم

 ؟ یکن ینگاه م ی نطوریچرا ا-

 :کرد و بعد گفت یمکث

 !بخند-

 .دم یو گنگ پرس  جیتکون دادم و گ ی سر

 وا، چرا؟ -
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 .دیترسوم کش ی رو به رخ چشم ها شی تصنع ی ها اخم

 !نمت یباز بود که، بخند بب  شتی ن شتیپ قهیدو دق   نیتا هم-

ب   یب و  اومدند  لبهام کش  دندونها  رونیاراده   شم ین  ی اومدن 

 :آروم محمد همانا ی خنده  ی صدا  دنیهمانا و شن 

 !خدا... نگاش کن ی ا-

 .رفتم  یاز دست م ی داشتم از شدت کنجکاو  گهید

 خب؟  ی خند یبابا... چرا م ی ا-

چون  دستش انگشتهاش  با  و  آورد  جلو  آروم  آروم  رو رو  م  ه 

 .احاطه کرد

تو- خودتو  حاال   ه یشب  ی خند  یم  یوقت  ؟ی دی د  نهیآ  ی تا 

 جی هو  هیفقط    رون،ی زنه ب  یلپ و دندونات م  ،یش  ی خرگوش م

 !ی کم دار

 :گفتم ی بلند  با یتقر ی شد و با صدا ریاز چشم هام سراز بهت
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 !! محمد؟؟یچ-

 :بار خنده ش رو کنترل کرد و ادامه داد نیا

 !گم خرگوش، خرگوشا بامزه ن یبابا م-

 ...ه یخب توام شب یلیعه؟ خ-

ش به لبهام نذاشت حرفم   رهیجلو آوردن سرش و نگاه خ   با

 یباره ترس کل وجودم رو فرا گرفت. م  کیکامل بشه و به  

شدن    کینزد  ن یدونست من از ا  یخواست من رو ببوسه؟ نم

ترس رو کنار   نی ا  شهیدونست هم  یترسم؟ نم  ی م  ییهوی  ی ها

ه  یسروش به  نم  چکسیکه  نم  یرحم  کردم؟  تجربه    ی کرد 

مث واسه    ی   هیبق  لدونست  عاد  ی بوسه    هیدخترا   ی ساده، 

 !ستم؟ین

 ی لرزونم باالخره تونست تکون  ی نگاهش کردم و صدا  ملتمس

 .به خودش بده

 .نه! محمد لطفا  -
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 .اس چشم هاش رو به من دادنخورد و حو یتکون

 ...روز   نیتر کی چرا؟! قرار شد رمانت-

 .دمیحرفش پر  ونیم

 .بعد ی کنم... بذار برا ینه! خواهش م -

ها  ی خاطره    اونقدر تو  ی اصرار کردن  ذهنم دفن   ی سروش 

کنه اما در    یکردم محمد هم اصرار م  یشده بود که فکر م

اخم تعجب  رو عقب کش  یکمال  و سرش  مظلومانه دیکرد   .

  ن ینگاهش کردم. دلش رو شکستم اما خب حق داشتم، واسه ا

 !زود بود یرفتن کم  شی حجم از پ

نکش  شتریب  هیثان  چند ب  د یطول  خودخور  نیکه  و   ی جنگ 

 .سکوتش، موفق شد و زبون باز کرد

 ...تو-

[09.06.20 01:44] 
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که انگار دنبال    ی رو به عمق چشم هام پرتاب کرد. طور   نگاهش

 .قتیبه حق هیشب ی زی کرد، چ یم  نشونیب ی زیچ

 دتت؟ی... تا حاال بوست یزندگ  ی... نفر قبلیعنی تو... -

حالت ممکن رو به خودش گرفت   نیبرد. قلبم کوبنده تر  ماتم

گفتم؟   ی براش م  ی کرد. از چ  یو قدرت تکلمم قصد خداحافظ 

گفتم   یاگه م  م؟ یبخش زندگ  ن یتر  یاز خصوص  از گذشته م؟

گفتم آره، سروش    ی اگه م  ؟یشد چ  یآره و امروزمون خراب م

م  نیسر هم  بهم طعنه  بار  هزاران  و    یبوس  بار    یکیزد  دو 

دروغ به   ی چطور نخ ها  دمینفهم  ؟یمجبور شدم ببوسمش چ

نم فقط  لحظه  اون  شدند،  دوخته  زبونم  خواستم   یدور 

 .نمی چشم هاش بب ی خواستم غم رو تو یناراحتش کنم، نم

 !نه-

که   ی قشنگش با پوزخند تلخ و بلند  ی نگاهم کرد و صدا  ناباور

 .رو از دست داد شیی بای زد ز
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 !یگ یدروغ م ی دار-

  دنشیبوس  ی فرستادم. اگه اون لحظه جلو  رونی ب  یقیعم   نفس

 .د یپرس یرو نم   یسوال لعنت نی... ادیگرفتم شا یرو نم

 !نداره دروغ بگم، بعدش هم گذشته م به خودم مربوطه  یلیدل-

صورتش با قسمت آخر جمله م عوض شد، درست مثل    حالت

 .که دوست پسر خطابش کردم ی لحظه ا

  ده یلباتو بوس  یمن کس به من مربوطه چون دوست ندارم قبل  -

 ؟یفهم یباشه، دستاتو گرفته باشه، بغلت کرده باشه، م

کالفه شدم   طیشرا  نیا  ی اون هم تو  تیحجم از حساس  نیا  از

 دا یدهنم سر و کله ش از کجا پ   ی حرف تو  دمینفهم  یو حت

 .شد

 ؟ی زیچ   دمیمحمد، تا حاال پرس  یتو خودت هم گذشته داشت-

م کنه   هیحرفاش توج  نیلب باز کنه و مجدد با خشم ب  اومد

کنارم و برداشتن ساک کادوش   فی ک  ی که با دست کردن تو
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دادم. ساک رو به سمتش گرفتم    انیبحث آزار دهنده پا  نیبه ا

 :از ته دل رو بهش گفتم ی و با لبخند

 !تولدت مبارک... محمدم-

به گفتنش فکر کرده   یم  ی که چند روز  یلقب  محمدم،   شد 

برا چند  هر  بود،  من  مال  محمد  ا  ی بودم!  حس   نیداشتن 

حس رو دوستش داشتم، با   نی زود بود اما من ا  یکم  تیمالک

 یشدم و انگار... محمد هم دست کم  یگفتنش خودم آروم م

 .از من نداشت

پشتشون رو   ی شده    میبازش به اجبار کلمات قا  مهین  ی لبها

 .هول دادند رونیبه ب

 ا؟یرو ی... گفتیچ-

 .زدم ی ا  ثانهیخب  لبخند

 !گهید رشیگفتم تولدت مبارک آقا... بگ-
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به سمت ساک    ی نکردم و با اشاره ا  شیبه نگاه شاک  ییاعتنا

زده جعبه رو از   رتی دستم به گرفتن وادارش کردم. ح  ی تو

ب  ی تو باز کردنش و د  دیکش  رونیساک  با  دستبند و    دنی و 

رو پشت    نیا  انگشتر کنارش، مثل پسر بچه ها ذوق زده شد اما

 .لحن اخطار گونه ش پنهون کرد

ا- توله  کن...  چند    ه؟ی چ  نکاراینگاش  نخر،  کادو  نگفتم  مگه 

 ش؟ یدیخر

[10.06.20 17:13] 
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 .کرد  دنیابروهام شروع به رقص  ی رو اخم

 !بابا... به تو چه ی ا-

هم  چشم و  شدند  درشت  کنه   نیهاش  باز  لب  خواست  که 

 :گفتم

 .دستت ی بذار بندازمش تو-
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اجازه رو بهم داد. دستبند چرم    نینگفت و با سکوتش ا  ی زیچ

انگشتش هول    ی انگشتر رو تو   اری اخت  یرو به دستش بستم و ب

براش   یدستش، کم  زیاز سا  می اطالع  یدادم، از شانس بد و ب

 .تش بوددس ی بهتر و اندازه  تشیبزرگ بود اما دستبند وضع

 .جا کور شد  کی ذوقم  تمام

دستا   ی همه    ی گرفتم که معموال  اندازه    ی زیسا  هی...  یلعنت-

 م؟ یکن کاریبشه، حاال چ

 :نگاهم کرد و مردد گفت متعجب

ارزش    ی پول داد  یو کل  ی بود  ادم یکه به    نیسرت... هم  ی فدا-

 .کنن، نگران نباش  کشیبرم کوچ یداره... م

 .به جون صدام افتاد  تیمظلوم

 شه؟ یدرست م یعنی ؟یواقعا ن-

 .تکون داد ی مکث سر با

 .آره توله سگ-
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که   نیگفتم و هم   یشیبابت راحت شد آخ  نی که از ا  المیخ

لرز    میگوش  ی عکس گرفتن بهش بدم، صدا   شنهادیخواستم پ

بردم و با   فمیبه جونم انداخت. هراسون دستم رو به سمت ک

ام  دنیو د  ی برداشتن گوش   ی زندون  نمیس  ی نفس تو  دیاسم 

 :به محمد اخمالود انداختم و گفتم  ینگاه میشد. ن

 !دهی... امینگ ی زیچ-

 :گفت هشدارگونه

 !یی... زبون المصبتو عادت بده بگه داییدا ه؟یچ دیام-

 .تر شدم  دستپاچه

 .خب... بذار جواب بدم یلیخ-

 .شد و باالخره تونستم تماسش رو وصل کنم ساکت

 ؟ییسالم، جانم دا-
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ا  یم از  رو  تعجب چهره ش  فاصله حدس   نی تونستم حجم 

پ چرا  که  نکنه  شک  کاش  محترمانه   قم یرف  شی بزنم،  دارم 

 .کنم یصحبت م

 ؟ ییکجا ؟یسالم، خوب-

زدنم    دیل دکه تمام و کمال مشغو  ی رو معطوف محمد  حواسم

 .بود کردم

 ی و زود  د یخر  می ر  یم  گهید  کمی   م،یخوبم قربونت برم، ما پارک-

 .خونه گردمیبرم

 .گفت و بعد یآهان دیام

خونه    شیباشه، مراقب خودت باش. من تا هشت باشگاهم، ش-

 !باش

گفتم و به   ینکنه چشم چم یسوال پ نیاز ا شتریب نکه یسر ا از

صدا کردن،  قطع  محض  به  دادم.  خاتمه  مون  پر    ی مکالمه 

 .دمیگوشم شن کیحرص محمد رو نزد
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 ؟یچ گهید د؟یقربونت برم؟ چشم؟ ام-

 .دمیخند ناباور

 تو؟ یحساس  ی نطوریحاال چون مجرده ا مه،ییبابا خب دا-

 .ابروش رو باال فرستاد ی تا کی

 !ی قربون صدقه ش بر ی چه مجرد، چه متاهل... حق ندار-

به خورد وجودم   گهیبود، د  بی عج   ی ادیمحمد ز  نکهیا  حس

اعصاب    یاخمو و ب  ی ها  رمردیبه پ   هیاوقات شب  یرفته بود. گاه

 ن یری لجباز و حسود و ش  ی به پسر بچه ها  هیاوقات شب  یو گاه

خواستار هردوش بودم، من...   رت ی شد و من... در کمال ح  یم

هم  رو  داش  ی نطوریمحمد  اذدوست  اوقات  اغلب    ی م  ت یتم، 

بود،  ده یبخش می به زندگ ی دیشدم اما چون داشتنش روح جد

 !دوستش داشتم ی نطوریهم

[10.06.20 17:13] 

 67پارت#



Page | 275 
 

کم   یکساعتی رو  باد گذشت  و  برق  مثل   کمت ین  ی رو  یکه 

اولمون، از تصوراتمون   ی . از حس روزهامیو از هم گفت  مینشست

  م یاز خانواده مون! اونقدر گفت  مون،یاز زندگ  گه،ی راجب هم د

  ی که فضا  ی ریبا غروب دلگ   میکه به خودمون اومد  میو گفت

. میدخودش گذاشته بود مواجه ش  ری خلوت پارک رو تحت تاث

 نی خواست ا یاز اون ترس رفتن رو داشتم، دلم نم شتریمن ب

شناختمش    یکه انگار تازه داشتم م  ی دلچسب و محمد  ی فضا

خواست   یخواست امروز تموم شه، دلم نم  یترک کنم، دلم نم

م پا  نیچهارده  از  م  زییروز  رو  امروز  دلم  کنم،  تجربه   ی رو 

م  زدهمیخواست، س ا  یرو  پار  مکتین  نیخواست،  که   یکو 

زد قدم  م  می توش  نم  یرو  و  با  یخواست   ی برا   دیدونستم 

 !بشم ی حفظشون دست به دامن ک

قلبم که   ی تو  ی که توسط محمد فشرده شد، ترس ها   دستم

 .شدند رو کنار زدم  یدم گوشم تکرار م ی بلند ی با صدا

 جانم؟-
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 حواست کجاست خانوم؟-

خواست برگردم    ینگاهش غرق کردم. دلم نم  ی رو تو  نگاهم

زود گذشتند حسرت    یلیلحظات که خ  نیا  ی ادآور یخونه و با  

زد و    ی جون لبخند  یش موندم که ب  رهیخ  ی بخورم. اونقدر

 :گفت

 چته؟ پس خنده هات کوشن؟-

و مشغول قدم زدن به سمت در خروج پارک    د یرو کش  دستم

سر قلبم   ریهم ز  نیحرکت کردن نداشت و ا  ی . پاهام نا میشد

نقشه   که  تو  ی بود  بود.  داده  پاهام  نشون  رو  جام   ی پارک 

  ک ی   یدستم گرفتم. من تو  ی و دو تا دستاش رو تو  ستادمیا

  قراره که  ییبه حال... روزها ی بودم، وا  دهیحال رس نیروز به ا

 .میکنار هم باش

 !خواد برم یدلم نم-
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  ی تی برام چندان اهم  ی دلش چه خبره، حت  ی دونستم تو  ینم

عزا لحظه فقط  اون  رو گرفته   رونیقلب ح  ی نداشت،  خودم 

 .بودم

 !شه یدلم... تنگ م-

چند وقت کرده بودم،    نیا  ی بود که تو  ی اعتراف  نیتر  حیصر  نیا

مثل سابق   گهیبا محمد انگار... زبونم رو باز کرده بود، د  ییآشنا

خواست بخاطر نگفته   یترس از گفتن حسم نداشتم، دلم نم

آرزوها  ی ها ناد  ی زبونم،  رو  درمیبگ   دهیقلبم  د، محم   دنی. 

اون و سخت راض  شنهادیپ ناز کردن  شدنش...   یدادن من... 

 ن یداد من عوض شدم، اون هم به ا  ینشون م  نهایا  ی همه  

 !ی و سادگ ی زود

به خودم دادم    یتکون  دم،یآغوش محمد د  ی خودم رو تو  یوقت

 .دمیچی و دستم رو دور گردنش پ

 !کاش امروز تموم نشه-
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  ی صورتم حس کردم و با نم نم بارون  کی نفس هاش رو نزد  هرم

 ی م  دیرو تشد  م یکرده بود و حجم دلتنگ  سمونیخ  یکه کم

 .دم یمحمد رو شن ی گرفته  ی کرد، صدا

م- روزها  یتموم  اما  م  گهی د  ی شه  شروع  م  یهم   امیشه... 

 !... ناراحت نباششتیپ

جمله به ذهنم خطور کرد و اصال  چطور به    نی چرا ا  دمینفهم

جواب از   کیکه بدجور محتاج    دمیزبونش آوردم... فقط فهم

 .ته دل از جانب محمدم 

 شه؟  یمحمد... دلت... برام تنگ م-

با کم  دیرو عقب کش  سرش بعد  پ  یو  به   شیشونی مکث  رو 

 :گفت بیدلفر یچسبوند و با لحن میشونیپ

 ی دلبر  نقدر یوق تنگ نشه؟ اتوئه فند  ی شه دلم برا  یمگه م-

االن   نیرو از هم  یاعصاب دلتنگ  یکه منه زبون نفهم و ب  ی بلد

 !کنم  یهم حسش م
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[13.06.20 21:44] 
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بود.    فیقابل توص  ریزد، غ   یوجودم پرسه م  ی که تو   یاحساس

با من   حانهیصر  نطور یمحمد بود که داشت ا  نی شد ا  یباورم نم

م دلتنگ  یحرف  از  و  نم  یم   شی زد  تو  دونمیگفت.   ی چقدر 

که باالخره محمد    میاستقبال کرد  ی دلتنگ  نی آغوش هم از ا

 .به زبونش داد  یتکون

 .تا خونه برسونمت میبر-

 ونی. ممیگرفت   شی خونه رو پ   ریتکون دادم و مس  ی سر  باالجبار

به   ی براش حرف زدم و مخش رو خوردم تا باالخره    نقدریراه ا

با ترس و لرز رو به   م،یدیرس  دیام   ی به خونه    یمنته  ی کوچه  

بود    نانهی که مثل قبل خشمگ  ی محمد به رنگ رژم زل زده 

 :گفتم

 !ی وا نه،یما رو بب مییفکرشو کن االن دا-
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 :گفت تیبه روم زد و با قاطع ی زی ر ی غره ا چشم

 !خواد بکنه؟ یم یچه غلط  نه،یبب-

حرف    لی دل  نی من نبود و به هم  لیباب م   ی ادیالعملش ز   عکس

ماس  ی رو  ی بعد ا  دهیلبهام  که  در  مقابل  نگاه    م،یستادیشد. 

د  یهراسون با  و  انداختم  اطرافم  کوچه،   دنیبه  بودن  خلوت 

با کل   رونیب  یاز سر آسودگ  ینفس باز   دیفرستادم. در رو که 

پ فاجعه  عمق  به  تازه  انگار  با  یکردم،  محمد    اب  دیبردم. 

خ   ی م  ی خداحافظ قشنگ    یلیکردم؟  امروز  آخه  نبود؟  زود 

 .خواست که تموم بشه یبود و دلم نم  می روز زندگ نیتر

 محمد؟ -

 .صورتم چرخوند ی رو تو نگاهش

 جان؟-

ب  در و  دادم  هول  پارک  یرو  سمت  به  رو  دستش    نگ ی اراده 

 .دمیکش
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 ؟ی شه... نر یم-

 :گفت تشرزنان

 .شتیپ امی بازم م ه؟یچ ایبچه باز  نیعه ا-

 .قلب خودم رو هم به درد آورد یمظلومم حت لحن

 !خوام ینم-

  دن ینگاهم کرد و با جلو آوردن دستش و کش   ی ا  هیثان  چند

 :لپم گفت

 م،یگرد  یکل کرجو م  میر  یم  شت،یپ  امیب  ی زود   دمیقول م-

 !مثل امروز... فقط اخماتو وا کن

 .که داده بود، باز هم نق زدم یاعتنا به قول  یب

... هنوز ساعت  ی خوام بر  یخوام، نم  ی. من امروزو مخوام  ینم-

 !بمون گهید کمیهم نشده،   شیش
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من داشتم توهم    ایبود    یچشم هاش واقع  ی دونم غم تو  ینم

 .زدم یم

ا  ینم- م  ی تو  ی نطوریشه،  باز میافت  یدردسر   شت یپ   امی... 

 .قربونت برم

 دیلحظه با خودم فکر کردم شا  ک یبگم.    ی زینتونستم چ  گهید

واقعا  دوست نداره کنار من باشه و تا االن هم تحمل کرده، اما  

ها حرف  اون  دلتنگ  ی تو  ی پس...  اونا  شی پارکش...   ی عنی... 

 ؟یچ

 !ی خوا یشه... تو نم یم-

 .در هم رفت ابروهاش

 !بود توله   میروز زندگ  نینخوام؟ امروز قشنگ تر  د یمن؟ چرا با-

شباهت به حرف    یآخرش که ب  ی جمله    دنیغمم با شن   تمام

 .دیدل خودم نبود پر کش 

 .خب... برو اصال   یلیخ-



Page | 283 
 

  ی انداختم. خودم هم نم  نییاراده سرم رو پا  یرو گفتم و ب   نیا

 میدر تفه  یو نم دار شدن چشم هام سع  هیدردم چ  دمیفهم

درد داشتند. چونه م که توسط دست محمد احاطه شد و   نیا

 ل یبهت زده ش م  ی . چشم هادی سرم رو باال گرفت، ناباور خند

 .اومدن از جاشون رو داشتند  رونیبه ب یبی عج

 !بخاطر من؟ ؟؟یکن یم  هی! گرا؟یرو-

[16.06.20 20:10] 

 69پارت#

کردم؟   یم  هیگر  ی. من داشتم واسه کهم شوکه بودم  خودم

از عشق    یکه امروز بهم فهموند بعض  ی واسه محمد؟ واسه پسر

 ر یو غ   ی... هر چند آنلیدل  ی... هر چند کوتاه... هر چند بها 

قشنگ باشه، چقدر   یسادگ  نیتونه در ع  یمنتظره... چقدر م

 !کنه خودشتونه قدرتمند باشه تا تمام قلبت رو از آن  یم

 !ی بر شمی خوام از پ ی... نمیدونم چرا ول یخودمم نم-
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ش شد.   نهیشدم و سرم مماس س  دهیبه آغوشش کش  کبارهی

  ی داد که حرفها  یش نشون م  نهی رفتن آشکار س  نییباال و پا

حت اون  نبود،  دروغ  نداشت،   ی امروزش  هم  دوست  منو  اگه 

 !یشروع خوشبخت یعنیمن  ی برا نیم شده بود و ا وابسته

از جنس    یبغلش که نشون از آرامش  ی تو  شتری ب  ی ا  هیثان  چند

رو   ی خداحافظ  نیاون ا ی داد نموندم و با لحن جد یبهشت م

 .رفتمی پذ یبه سخت

بمون  گهید- تر م  میبسه... هر چقدر کنار هم   یرفتن سخت 

 !شه

  دن یو با پرس   د ی حرف دستم رو به سمت آسانسور کش  نیا  با

مورد نظرش رو زد. تمام قلبم زبون   ی واحد، دکمه    ی شماره  

کرد اتاقک آسانسور به روم باز نشه اما   یشده بود و دعا دعا م

 .آرزوم رو به گور برد  دنش،یگوش خراش رس  ی صدا
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 ا یدونست بخنده  یماتم زده م نم ی  افهیق دنیکه با د محمد

کنه، به سمت اتاقک هلم داد و فقط مچم رو گرو خودش    هیگر

زد رو به جون صورتم    یکه توش خون موج م  یقرار داد. نگاه

 .لب باز کرد یطوالن یانداخت و با مکث 

 !مواظب خودت باش-

بگم، دستم رو    ی زیکه خواستم چ  نیهقم بلند شد و هم  هق

 ی رحمانه بوس  ی داشت. ب  لبهاش نگه  کینزد  یی باال برد و جا

و دکمه    دیخودش رو عقب کش  یبه روش زد و با نگاه مهربون

که خواستم    نی طبقه چهارم رو زد. مات حرکتش شدم و هم  ی 

 .به خوردم در آسانسور بسته شد یتکون

اکراه هق هق زدم. اشکهام   یبار ب  نیمشت شدند و ا  دستهام

شدند و با توقف    ریگونه هام سراز  ی وار رو  وونهید  یبا سرعت

کردم؟    کاری. من چدمیجام لرز  ی آسانسور و ورودم به راهرو تو

 ی نرفتم؟ چرا نرفتم دنبالش؟ چرا جلو  رون یچرا از آسانسور ب

 !رفتنش رو نگرفتم؟
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 ی و نگاه غم زده م رو به گل تو  ستادم یحرکت ا  یراهرو ب  ی تو

خوش رنگ و    شی دستم سپردم. هنوز هم مثل چند ساعت پ

نخورده بود.    یبهش هم تکون   دهیچسب  ونیپاپ  ی حت  حالت بود،

دماغم بردم و با تمام توان بوش کردم.    کیشاخه گل رو نزد

  ی الحظه    ی داد، بو  یمحمد رو م  ی خودش، بو  ی از بو  شتریب

 یکه به آغوشم گرفت، بو  ی لحظه ا  ی که به سمتم گرفتش، بو

 ک یکه مثل    ییلحظه ها  ی بو  د،یکه دستم رو بوس  ی لحظه ا

بو بود،  ها  ی پدر مواظبم  به من   ییلحظه  تمام حواسش  که 

 .بود

  د ینبود. با  یکه مثل خوره به جونم افتاد کنترل کردن  یحس

به   شونیگرفتم. مضطرب و پر  یجلوش رو م  د یبا  گشتم،یبرم

دکمه   زدن  با  و  برگشتم  دنبال   ی عقب  به  آسانسور  همکف 

 .محمد رفتم

چرخوندم و   نگیرکپا   ی متوقف شدن آسانسور نگاهم رو تو  با

رو باز کردم،    ی تندم در ورود  ی گلوم و قدم ها  ی با بغض تو
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از محمد    ی اثر  دنیو با ند  دیبار   یم  ی شتریبارون با شدت ب

بالخره    یقدم و  رد کردم  رو  تا خونه  برداشتم، چند  به جلو 

بشه که   رجنمونده بود که کامال  از کوچه خا  ی ز ی... چدمشید

من وسط کوچه، خشکش   دنیبرگشت، برگشت و با د  کهوی

 ی شتر یصورتم جمع شدند و اشکهام جون ب  ی زد. دستهام رو 

اونقدر   دنیبار  ی برا به   دندیبار  ی گرفتند،  محمد  دست  که 

 ان یرحمانه پا  یخورد و ب  یتکون  یخداحافظ  یسمتم به معن

 .رو اعالم کرد ن یریقرار ش  نیا

[17.06.20 20:51] 

 70پارت #

* * * * * * * 

گرفتم و    ده یبر رسوندنم تا کرج رو نشن  یمبن  د یام  ی اصرارها

 :بار در جوابش گفتم  نی چند م ی برا

رفته؟   ادتیتنها برگردم،    دیاصال  مگه مامان نگفت خودم با-

 آخه؟ یهست ینگران چ رم،یبعدشم با اسنپ دارم م
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 :به چارچوب در داد و گفت ی ا هیتک

کنسلش کن    ؟یبر  ی خوا  یتنها م  ی ساعت ده شبه، چجور-

 .برمت یمن م

 ی بودم. م  دهیبرگشتنم کش  ی برا  ی نداشت من چه نقشه ا  خبر

و کل   رمیدستم بگ  ی گل محمد رو تو  ن،یماش  ی خواستم تو

  ن یهزارم  ی خواستم برا  یتهران از نظر بگذرونم، م  ی ابونهایخ

 .زمیچند ساعته م اشک بر یدلتنگ ی برا

 ینم  ی زیدلم، چ  زی راحت عز  الت یزنه، خ  هیخوبه حاال اسنپ-

 .شه

 .دیموهاش کش نیب ی وار دست کالفه

اشکال   ی روز هم مدرسه نر  هیخب بمون فردا برگرد خونه،  -

 !نداره

با   هی پر زد، شب  شی نگران   ی برا  دلم البته  بود.  به محمد شده 

دونست به اجبار محمد  ینم  چارهی. بی کمتر  تی شدت حساس
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من   ی زن گشتم وگرنه برا  ی اننده  ساعت دنبال ر  کیبود که  

 !زن باشه  اینداشت راننده مرد  یتیاهم

گونه ش نشوندم و با   ی رو  ینزنه، بوس  ی غر  گهید  نکهیا  ی برا

 ی مانتو و گذاشتن شال و برداشتن شاخه گل که رو  دنیپوش

 .رو درآوردم  دیبود، لحن مشکوک ام زیم

برات    دیبا! اصال  چرا  دنیرو چه به گل خر  لویفهمم ن  یمن نم-

 گل بخره؟ 

 .مضطرب شدم اما از پس جواب دادنش براومدم یکم

  ده یگل خر  هیبرام    ی بعد عمر  گه،ید  میاز بس دوست داشتن-

 !کن ی حسود  یها، حاال تو ه

ا  تک گوش  ی خنده  خوردن  زنگ  با  و  از   میکرد  نشون  که 

آغوشش   ی به خودش داد و من رو تو  یاسنپ بود، تکون  دنیرس

 .گرفت

 بهم خبر بده، باشه؟   ی دیرس  دارم،یخودت باش، من بمواظب  -
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 ی اومدم. اونقدر تو  رونی گفتم و مشتاقانه از بغلش ب  یچشم

تهران که حس   ی ابونهایخ  دنی فکر حرف زدن با محمد و د

 ی برا  ییقلبم جا  ی تو  گهیکرد، بودم که د  یم  قیبهم تزر  یخوب

و بعد    میرفت  نیی به پا  د،یام  ینداشتم. با همراه   دیام  یدلتنگ

کرا پرداخت  ام  هیاز  راننده،    دیتوسط  به  کردنش  سفارش  و 

متعدد دستم ازش   ی به حرکت اومد و با تکون دادن ها  نیماش

 .کردم یخداحافظ

شد  یکم دور  ا  یامیپ  م،یکه  برا  نیبا  محمد    ی مضمون 

 .فرستادم 

 " من راه افتادما  "

وقفه شماره ش رو گرفتم،    ینموندم و ب  امشی جواب پ  منتظر

 .رو داد   اممیکه تماسم رو رد کرد و بعد جواب پ  دینکش  یطول

 " .حرف بزنم، خونه م تونمیخانوم، نم یبسالمت "

 .شد قی تلف دمیم با تعجب شد خنده
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خونه   ی که دارم تو  ی بد  تی! من با وضع؟یتون  یوا چرا نم "

 " .که  زنمی حرف م

 .نوشت عیسر

نم  یول  دونمیم " متونمیمن  م  خانواده  م  ی.  و شر   ی فهمن 

 " .شه

کلمه    از ن  ی درک  موندم،  عاجز  که   ینگاه   میشر  راننده  به 

  ک یرو بلندتر کرد انداختم و گل محمد رو با    کش یموز  ی صدا

بود،   بیخودم هم عج  ی گذاشتم. برا  یصندل  ی رو   گهیحالت د

که جونم به جونش بسته    یآدم رو داشت، آدم  کیبرام حکم  

 .ست

[20.06.20 21:22] 

 71پارت #

 .لرزونم دادم یاز گل گرفتم و حواسم رو به گوش نگاه

 " ؟یکجا رفت "
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ذوقم رو کور   یخواست صداش رو بشنوم و اون حساب  یم  دلم

 .کرده بود

 " ؟یخوب نجام،یهم "

 .توجه به حرفم نوشت یب

 " ؟ی ناراحت شد "

 .تکون دادند ی سوالش سر دییبه تأ عیسر  زونمی آو ی لبها

 " .گهید م یزنیاشکالنداره، بعدا  حرف م  "

قبل کرد.  ی از چند لحظه  دتری نداد و من رو ناام یجواب گهید

  ی نازش رو م  د یمن بودم که با  ن یحتما  ناراحت شده بود و ا

 ی قضاوت  ی همه    م،یگوش  ییهویباز زنگ خوردن    ی ول  دم یکش

 .برد نی که راجبش کرده بودم رو از ب

کرده بود،    ر ییتغ  "محمدم    "به اسمش که به    ی زده نگاه  ذوق 

 :انداختم و رو به راننده گفتم

 د؟ی کمش کن  کمی کو یشه موز یم-
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تماسش رو وصل   ک،یموز  ی گفت و با کم شدن صدا  یچشم

 .کردم 

 جانم؟-

 .پر حرصش شروع کرد  ی مون رو با تک خنده  مکالمه

 ؟یش یواسه من ناراحت م  گهی جونم و کوفت، حاال د-

تر از حد ممکن بود و معلوم نبود کجا داشت    فی ضع  صداش

 .کرد  یصحبت م

 ...یتونست  یتو که نم  ؟ییکجا  گه،ی خب ناراحت شدنم داره د-

 .دی کالمم پر ونیم

 .خونه ی برگرد یبا ناراحت ومدیاومدم بالکن، دلم ن-

 .لبهام رو به کش اومدن دعوت کرد لبخند

 .یجانم... مرس  ی ا-

 .صداش زدم  بالفاصله
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 محمد؟ -

 .گفت و من ادامه دادم  ی جانم ا یآروم ی کرد و با صدا یمکث

 امروز چقد زود گذشت، نه؟-

 .فرستاد رونیب یی پر صدا نفس

 .یلیآره، خ-

اومد و پشت بندش    ی باره صدا  کی  به باز و بسته شدن در 

به آغوشم هجوم آورد و حجم   یتماس محمد قطع کرد. کالفگ 

 ی حس نیدو چندان شد. خودم هم خسته بودم... از ا میدلتنگ

ا  ده یکه به چند ساعت هم نکش  دهیامونم رو بر  ی نطوریبود 

 !بود

که حدس مخاطبش چندان سخت نبود،    یامیآالرم پ   بالفاصله

ب  میگوش  ی صفحه    ی رو نگاه  من  و  از    ینشست  رو  اعتنام 

با قاطع تر  یگوش   ن یگرفتم. بغض سرکشم رو قورت دادم و 

 .شدم مونیحالت ممکن تو دلم پش 
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باهاش آشنا شدم،    نکهیسراغ محمد رفتم، از ا  نکهیاز ا  مونیپش

ا ا  نکهی از  از  باشم.  کنارش  هراس   ن یخواستم  روزم  و  حال 

که کنار سروش تجربه کرده    ی ا   ی تکرار  ی داشتم، هراس روزها

با شدت کمتر  ی . من امشب طور یاز دلتنگ  ی بودم اون هم 

. حال  مکرد  یرو درک م  ش یدلتنگ محمد بودم که... تازه معن

و قراره   شهیروز مرخص  نیبود که آخر  ی به سرباز  هیروزم شب

نه خانواده و  نه عشقش  ماها  تا  بب  که  رو  . حال روزم  نهی ش 

معتاد   هیشب م  ی به  که  م  ی بود  بده،  مواد  مواد    دونهیدونه 

شه...   الش یخیتونه ب  یاما باز هم نم  کنهیرو نابود م  شی زندگ

وار   وونه یطرف د  کی   زعشق شم... ا  ال یخ یتونستم ب  یمن... نم

  اد یتمام وجودم اسمش رو فر  گهیو از طرف د  دمیترس  یازش م

 !زد یم

توجه به آه    یدادم و ب  یدستم رو تکون  ی تو  یگوش   اریاخت  یب

 .قلبم نوشتم ی و ناله 

 " ؟ی دیبهم م یقول هیمحمد...  "
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[23.06.20 00:30] 

 72پارت #

 .جواب داد هیاز ثان ی کسر در

 " ؟یچه قول "

با سروش، غرق حال بد و    میکه سر دوست  ییتصور روزها  از

اشک  یافسردگ م چک  ی رو  یبودم  مظلوم  دیگونه   ی تو  تیو 

 .دیهم سرک کش اممیپ

 " ؟ی تنهام نذار چوقتی... هی شه... قول بد یم "

 ییهویاون هم مثل من شوکه و بهت زده بود، درخواست    انگار 

بود. محمد که به   زی بودن، شک برانگ  زی ترحم آم  نیمن در ع 

بخوام   نکهیا یبود و من... ب  نی بدب زیبه همه چ یکاف ی اندازه 

 .زدم  ی چنگ بد  ینیبدب نیبه ا

 " ا؟یشده رو یچ  ؟یچ یعنی "

 .نوشتم عیسر
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تنهام    چوقتیه  یخوام بهم قول بد  ینشده، فقط م  ی زیچ "

 " !ی نذار

در حال مجادله ست    دشیشک و ترد  نیب  یبود حساب  معلوم

 :چرا که گفت

 " ؟ی افتاد  تیعشق قبل ادی ؟ی حرفو زد نیچرا ا "

 .هق هق بلندم رو گرفت ی دهنم نشست و جلو  ی رو دستم

 " .ی ترسم تنهام بذار  یترسم... م ینه... من فقط م "

 .نوشت قهی فرستاد و بعد از چند دق ی پوزخنددار  کریاست

 " !راحت  التی... خایرو ذارمی تنهات نم "

چشم هام توام شد و حاال حال    ی با اشک تو  نمیری ش  لبخند

است  ی بهتر ا  کریداشتم.  فرستادم و طول   ی ذوق زده    ی براش 

 .قلبم خونه کرد ی که با سوالش، ترس تو  دینکش

 " نه؟ ی هنوزم... دوسش دار "
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که ضربان کوبنده ش رو   یاما با قلب  ه یمنظورش چ  دونستمیم

 :گفتم دی کش یم نمیس ی به رخ قفسه 

 " ؟یچ  یعنیمحمد؟  یگ یم یچ "

پش  ش،یبعد  سوال دق  یمونی احساس  رو    شمیپ  ی   قهیچند 

فن هم  یضربه  نکنه  م   ن یکرد.  دست  از  رو  محمد    ی امشب 

 !دادم؟

 " ؟ی چقدر دوستش دار "

  فی توص  رقابلی متحرکم افتاد غ   ی که به جون انگشتها  یجنون

و سرعت سع توان  تمام  با  کردنش    یبود.  قانع  و  نوشتن  در 

 .داشتم

ترسم تو رو   یقربونت برم، من فقط م   ستین  ی نطوریاصال  ا "

  یی امروز... خاطره ها  ی که تو با من کرد  یی. با کارااز دست بدم 

هم    ی ا  گهی د  زی تونم به چ   یواسم... بنظرت م  یکه تو ساخت
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ا  یفکر کنم؟ من جز تو کس ا  نقدریرو که  و    اد یز  نقدریزود 

 " .نداشتم و ندارم میزندگ ی دوستش داشته باشم، تو

بسنده کرد اما    ی قانع شده بود که به گفتن باشه ا  یکم  انگار

  ی امشبمون خراب م  دینبودم، نبا  یباشه راض  نیمن که به ا

 .زمونییشب از پا نیزدهمیشد... در واقع... س

 !کنم یرو م  میسع  یعنیتنهات نذارم...    دمیالبته... منم قول م "

" 

عوض    ی فرستادم و تو  ی زبون دراز  کریرو همراه با است  اممیپ

 .کردن بحثمون موفق شدم

 " ...خفه شو... توله سگ "

  ش یاز دلخور  یمیداد ن  یمتعدد خنده ش نشون م  ی کرهایاست

 نیماش  ی مناسب بود؟ نگاهم تو  یقدم دوم چ  ی رفع شده، برا

بخار    یکه کم  ن یماش   ی ا  شهیش   خکوبی و در آخر م  د یچرخ

لبخند شد.  بود  ب  ی گوشه    ی گرفته  و  نشست   ار یاخت  یلبم 



Page | 300 
 

پا  دمیکش  شهی ش  ی رو  یقلب انگل  نش ییو  رو   یسی به  اسمش 

عکس   ک یخوب شده بود و تنها    یخودم که حساب  النوشتم. ح

م  یباق شه،  خوب  هم  محمد  حال  تا  بود  دونستم    یمونده 

 یمن لذت م  یابراز احساسات عمل   نیاون از ا  اد،یخوشش م

 .امروز حسش کردم  نویبرد، ا

  ام یو با خوندن پکردم    یارسال عکس، ذوق زده روش زوم  با

 .تا بنا گوش باز شد  شمیمحمد ن

کوچولوت   ی ... با اون دستهادهی هم کش  یتوله... چه قلب  ی ا "

 " خرگوش خانوم؟ ی دیکش

[23.06.20 00:30] 

 73پارت #

 " دو هفته بعد "

استور  نگاه از  رو  و    ی آخرم  گرفتم  بودم  گذاشته  تازه  که 

  ی که مشغول انداختن کتابها تو  ی لبخندزنان نظاره گر فرناز
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توجه به   یابروم رو باال فرستادم و ب  ی تا  کیبود شدم.    فشیک

 :داد رو به فرناز گفتم یم حیکه کالفه وار توض  یخیمعلم تار

 چته؟-

 :رو با حرص بست و گفت فشیک پیز

ماهه باهات دوسته، چرا    کیپسره که تازه    نیا  دونمیمن نم-

 ی استور  هی  ی خوا  یم  ؟یچ  یعنیکنه؟ آخه    یکنترلت م  نقدریا

 ؟ ی ریازش اجازه بگ دیبا ی بذار یخشک و خال

 ن یبهش هشدار دادم. من از ا  عیاما سر  دیلبم ماس  ی رو  لبخند

داد،    ی م  ریبودم، محمد دوستم داشت که بهم گ  ی راض  طیشرا

 .نبود رتی غ یو ب الیخی مثل سروش ب

 ،ی ری گ  ی سخت م  ی توام ه  گهیساده ست د   ی اجازه    هیبابا  -

 کنم؟ یکار م  یبده حواسش هست چ

  ده ی کالس رو هم نشن  انی زنگ پا  ی به روم زد و صدا  ی پوزخند

 .گرفت
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باخبر    تیاستور  یاز مضمون اصل  یوقت  افتویخواد ق  یدلم م-

قربون   هیکنه    یراجبه بهزاده، اون االن فکر م   یگفت   نم،یشد بب

 ش یعکس چاپ شده که چسبوند  هیساده ست، نه    ی صدقه  

اصال ... خبر داره   ،یزن  یم  دشی د  ح یو هر زنگ تفر  زتیم  ر یز

 موضوع؟ نیمستقدم مدرسه دعوات کرده بابت ا

خندونم باعث شد   ی چهره    ی تلخش به رو   ی حرفها  دنیکوب

  دای پر پشتم پ  با یتقر  ی معروفم با ابروها  ی اخم ها  ی سر و کله  

 .بشه

اصال  بفهمه...    ؟ یزن  یبند چونه م  کی  نقدریا  ی بابا، نترک  ی ا-

کنم تو نگران   یخودم حلش م   گه،یدادن ساده ست د  ریگ  هی

 ؟ یهست یچ

 .به تاسف تکون داد ی سر

به محمد... نه    ی دیرس  ی گاو نگران خودتم... از سروش اومد-

ا  ز یچ  چ یبه اون که ه  نقدر یکه ا  نیبراش مهم نبود و نه به 
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به  ی دی صفر رس  ی کشه. تو از نقطه  یسرک م  زی همه چ ی تو

 یتر نشده تمومش کن، تو نم   ی... تا رابطتون طوالنایصد رو

 !ی ادامه بد یتون

 انی که فرناز رو در جر  یشدن بود. از زمان  زیرو به لبر   صبرم

دونم   یزد، نم  یبند ساز مخالف م  کیون گذاشته بودم  رابطم

خوب  حس  تمام   یچرا  با  هم  اون  نداشت،  محمد  به  نسبت 

 .من ی دهایو تمج  فیتعر

م- اگه  فرناز،  بزن  ی تکرار   ی حرفا  ن یا  ی خوا  یبسه  من   یرو 

 !خودم تنها برگردم خونه

 .رو به دست گرفت  فشیباال انداخت و ک ی ا شونه

  گه یره د  یکله ت نم  ی چه... حرف تو... به من  یگ  یراست م-

 .میپاشو بر ست،یمشکل من ن

ا  چشم وسا  ی غره  کردن  جمع  با  و  کردم  و   لمینثارش 

تو  رو   فمیک  ی انداختنشون  برا  یصندل  ی از  شدم.    ی بلند 
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چند    م،یزد  یراه با هم حرف نم  ونیبار نادر بود که م  نیچندم

فرناز    بیو غر  ب یعج   ی بار قبل هم سر محمد و مخالفت ها

راه هم انگار متوجه    ریسر رفته بود و مس  یبود. حوصله م حساب

 .شده بود که قصد تموم شدن نداشت هیقض نیا ی 

 ستادمیخونمون ا  کینزد  ی از سوپرمارکتها  یکی حرف کنار    یب

و    ی ستن. دو تا بستادیو فرناز هم با چند قدم فاصله به من ا

و به سمت    دمی خوردم خر  ینم  یکه بدون اون بستن  ی نوشابه ا

 ی تو   یگوش  دنی فرناز تعارف کردم. مردد از دستم گرفت و لرز

 .سپرمخودم رو به دستش ب ی هایباعث شد خوراک بمیج

عر   دنید  با لبخند  محمد  دوم    انینما  ضمیاسم  زنگ  و  شد 

 .نخورده جواب دادم

 .ییسالم آقا-

به   ی که به کار بردم حالت عق مانند ی کلمه ا  دنیبا شن فرناز

اعتنا و  آقا  ییخودش گرفت  داستان  نکردم.  گفتنم    ییبهش 
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که   ییمن و محمد بود. دعوا  شی هفته پ  کی  ی مربوط به دعوا

پست محمد شروع و با   ر یدختر ز  ک یبا کامنت چندش وار  

فر و  دلخور  ی ها  ی ادیداد  با  شد،  تموم   ی صدا  ی هردومون 

  ی صداش و جمله ا  ی خاص تو  ت یتموم شد، با مظلوم  محمد

 .که به زبون آورد تموم شد

  " ؟ینکن تی اذ وییآقا گهید ی د یقول م "

  یی جورا  کیبود،    یو خانوم  ییشد و حاال ورد زبونمون آقا   تموم

ا  ی روز  کیاگه   نم  ن یاز  استفاده  روزمون    میکرد  یدو کلمه 

 !شد یشب نم

[23.06.20 21:41] 

 74پارت #

 ی محمد کنار زدم و تازه متوجه    ی عصب  ی رو با صدا  افکارم

 .شدم  شی عصب ی نفس نفس زدن ها ی صدا

 ؟ییکجا-
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که تمام وجودش گوش شده بود   ی به فرناز  ینگاه   یچشم  ریز

 :گفتم دیانداختم و با ترد 

 راه خونه، چطور؟  ی تو-

 .زد اد یباره فر کیفرستاد و به  رونی ب یقیعم نفس

 ر یناموس ز  یهان؟ عکس اون ب  ،ی کرد  ی استور  هیگوه چ  نیا-

 آره؟ یکن یتوئه چرا؟ هر روز و هر ساعت نگاش م زیم

فرناز. ساکت   ی تکون خوردن نداشتند، حداقل جلو  ی نا  لبهام

 دم یپشت سر هم محمد رو شن   ی ادهایشدم و اونقدر داد و فر

 .نشون داد ی که فرناز خود

 .فعال  نمت یب یفردا م  گه،یمن برم د-

 :گفتم   یلرزون  ی باهاش دادم و با رفتنش با صدا   یرمق دست  یب

مگه خودت   ه؟ی چ  ی داد و هوار برا  نهمهیشده محمد؟ ا  یچ-

 بذار؟ مگه نگفتم راجب بهزاده؟  ی استور ینگفت

 .شدت گرفت  نشیحرفم تموم بشه، لحن خشمگ نذاشت
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منه   ؟ی و قربون صدقه ش بر  یکن   ی من گفتم عکسشو استور-

 ی مدرسه ت،  ک  زی م  ری ز  ی دونستم عکسشو زد  یاحمق اصال  م

 ؟ یکن یغلط نیگفت همچ 

بهم   ی نطوریکردم ا  یدرصد فکرش رو نم  کی  یشدم. حت  الل

ساده   ی ابراز عالقه    هیکرده بودم؟    کاری. آخه من مگه چزهیبر

  یی که مسبب آشنا  ی مورد عالقه م، به خواننده ا  ی به خواننده  

 .من و اون شده بود

 ؟ییعصب نقدریکردم؟ چرا ا کاریآخه مگه من چ-

 نه؟   ی دوستش دار  یلیخ  ؟ی کرد  یغلط  نیگم چرا همچ  یم-

 .زدم و وارد کوچه مون شدم  یحرص پلک پر

 !اصال ؟ چرت و پرت نگو خواهشا  یگ یم یچ یفهم یم-

 .د یکش ادیوار فر وونهیکه توش بود د یتوجه به جا و مکان یب
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که عکسشو    کارتهیپدر و مادر چ  ی گم؟ اون ب  یچرت و پرت م -

  یشد که ک  می هان؟ خوبه... امروز قشنگ حال   زت؟ ی رو م  ی زد

 !کار؟یچ ی خوایمهمه برات... برو با همون... منو م

[25.06.20 02:02] 

 75پارت #

 .داد یراه بود م ی که تو می ت یدستم نشون از عصبان لرزش 

 ؟یشه ساکت ش یمحمد م-

تو   ،یکن  یهم نم  یعذر خواه  ه ی  ی ساکت شم؟ تو حتمن  -

 !یساکت ش دیبا

شد که اگه حرص    یم  یچند وقت  دم،ی صورتم کش  ی رو  یدست

شد و بدنم    یشدم، صورتم داغ داغ م  یناراحت م  ایخوردم    یم

 .گرفت  یگر م

 .نکردم  یمن که کار اشتباه ؟ی! بابت چ؟یعذر خواه-

 .صداش دو چندان شد ی تو خشم
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  ی اون ب  ایمن    ای   گه؟ید  ی خب. اشتباه نکرد  یل یخ  ه؟ینطوریا-

 ؟یکن  یکدومشو انتخاب م ز،ی همه چ

گفت؟ اصال ... اصال  حالش    یم  ی و گنگ بودم. محمد چ  جیگ

 !خوب بود؟

 بهزاد؟  ایتو  ای یچ یعنی ؟یگی م یمحمد چ-

برا  ادیفر طور  نیاول  ی زد،  شدت    ی بار  به  که  رو  صداش 

 .دیهراسونم کش  ی وحشتناک بود به رخ گوش ها 

 !به اسم صداش نکن ار،یخفه شو! اسمشو ن-

نامنظم قلبم و نفس   ی شد از تپش ها  یم  نویبرده بود. ا  ماتم

 .کردند متوجه شد  یرفت و آمد م  یکه به سخت  نم یسنگ  ی ها

 ی شد  ی کنم هر وقت اوک  یامروز، من قطع م  ی شد   وونهیتو د-

 ...رفح

قصد   یاز پشت گوش  تش ی بشه، عصبان  لیحرفم تکم  نذاشت

 .شدن با من رو داشت قهیاومدن و دست به  رونیب
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 اون؟ کدوم؟  ایمن  ایجواب منو بده. -

 !. تلخ و ناباوردمیخند

مگه   ؟یستیگرفته نه؟ مگه تو خودت طرفدارش ن  تیشوخ-

 چته پس؟  ،یستین جشیفن پ

 !ی خوا یالبته اگه منو م  ،ی باش دیتوام نبا ستم،ین گهید-

زد گرفتم و  یم  دمیمون که موشکافانه د هیرو از همسا  نگاهم

 :گفتم یفیضع ی با صدا

 !بود قرارمون؟  ن یمحمد؟ ا  ی ذاریواسه موندنت شرط م  ی دار-

 ده یمدلش رو تا به امروز ند  نی و خودخواه که بود اما ا  لجباز

 .بودم

نم  ی هر چ- بود، من  د  یکه  ب  یحت  گهی خوام    ،ی اریاسمشم 

بهش    یخوام حت  ی نم  ،ی آهنگاشو گوش بد  یخوام حت  ینم

عشق    ی که تو  ییتو  ی برا  هیادیز  زیچ   ه؟یادیز  زیچ   ،یفکر کن

 شه؟  یادعات م
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[25.06.20 13:00] 

 76پارت #

بود.    باورش صادقانه    ی استور   کیسخت  حس  با   ی ساده 

رو به پا    یجنجال  نیمورد عالقم، همچ   ی پشتش به خواننده  

  ی اژدها  نیمن رو به ا  ی کنه و محمد مهربون و خوش خنده  

 .کنه  لیرحم تبد یدو سرِ ب

 ...ی حق هم دار  یهست  یمحمد... تو االن عصب-

من   قیعال  ی کردم. حق با اون نبود! اون حق نداشت برا  یمکث

گفت    یگفت. م  یم  ی ا  گهید  زیاما قلب آشوبم چ  رهی بگ  میتصم

گفت   یگفت که از سر عشق و حسادتشه، م  یکه حق داره، م

ا بابت  با  نیکه  باش   د یحس  متشکر هم  تردیازش  از   د ی!  رو 

 :پشت زبونم کنار زدم و قاطعانه گفتم

 .من... اشتباه کردم ،ی زیکه بهم بر ی حق دار-
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شد   یاتفاق نبود، اصال  نم  نیا  ی برا  یدرست  ی کلمه    اشتباه؟

مبدا داشت و    کیبحث فقط    نیشت. ااسمش رو اشتباه گذا

خودخواه هم  صداها  یاون  خالف  بر  بود.  هشدار    ی محمد 

 .جمالت رو به زبون آوردم نیسرم، اشتباه تر ی تو ی دهنده 

ا  یمعذرت م- تمومش کن،    نجای بحثو هم  نی خوام، خواهشا  

 ...خواد که  یهم خسته م، دلت نم یلیمن پشت درم، خ

 .دیکالمم پر ونیلحن ترسناکش م با

 اون؟ ای. فقط بگو من اینگو رو یچینگو... ه  یچیه-

گفتن نداشتم. چند سال بود که با   ی برا  یکردم. جواب  سکوت

 ی کرده بودم، تک تک شعراش رو از بر بودم و برا  ی بهزاد زندگ

 ده یمخالفش جنگ  ی دفاع از اون، با خانواده م و تمام طرفدارها

 دنی بود که به بودنش عادت کرده بودم، به شن  بودم. چند سال 

از آهنگهاش، به    فتنگر  ی صداش قبل و بعد از خواب، به انرژ

ر چ  ختن ی اشک  من  از  محمد  حاال...  اما  آهنگهاش    ی م   یبا 
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مورد عالقه م رو فراموش کنم؟    ی خواست؟ که تنها خواننده  

طرفدار چجور  من  کنم؟  پشت  چجور    ی بهش  محمد  بودم؟ 

چرا محمد    م؟ی بود  دهیرس  نجایبود؟ اصال  ما چرا به ا  ی طرفدار

 شده بود؟ زاریاز بهزاد ب 

چند بار سوال منفورش رو تکرار کرد،    گهیمحمد د  دمینفهم

شدم که با لحن    اریهش  یچند بار سرم داد زد، وقت  دمینفهم

 :گفت ی خشک و خونسرد

 .پس. خدافظ   یگرفت یخب، الل مون یلیخ-

درسته؟ محمد    دم،ید  یکابوس م  ! خداحافظ؟ داشتمن؟یهم

کردن   یوقت خداحافظ نگه، از خداحافظ  چیکه قول داده بود ه

 نیوقت تنهام نذاره، پس... ا  چی بود، اون که قول داده ه   زاریب

 !تنها گذاشتن من؟ ی بود؟ برا یچ ی خداحافظش... برا

 یبوق ممتد مختص قطع شدن تماس، باعث شد اشک  ی صدا

رو   ی رو تنم زنگ خونه  لرزش مشهود  با  بخوره.  گونه م سر 
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مامان   ی   رهیتوجه به نگاه خ  یبعد ب   ی   قهیفشردم و چند دق

بزنم،   هیگر  ریتونستم ز   یبه خودم، وارد اتاقم شدم. نم  ایو دن

 و سر    ی شوک بودم و هم مطمئن بودم به زود  ی هم هنوز تو

 .شه یم دایمامان پ ای ایدن ی ه کل

[26.06.20 14:20] 

 77پارت #

 ی هامو عوض کردم و با وارد شدن مامان به اتاق، پوزخند  لباس

 یبود و من حت  دهیزد. زمان نظارتشون رس  مهیلبهام خ   ی رو

اونها   ی مورد عالقه    ی تکون دادن زبونم و اعترافها  ی برا  یجون

 .نداشتم

 :من نشست و با مکث گفت ی مردد مامان رو نگاه

 .ناهار بخور  ای سالم! ب کیعل-

انداختم   نیی مشکوک نشه، سرم رو پا  ن یاز ا  شتری ب  نکهیا  ی برا

 :لب گفتم  ریو ز
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 .مامان امیگشنم شد م رم،یخوردم فعال  س چیساندو-

از اتاق خارج   عیگفت و برخالف انتظارم سر  ی فیضع  ی   باشه

و   دم یکوب  ن یزم  ی تخت بود با حرص رو  ی رو که رو  فمیشد. ک

انداختم. به اسم محمد که هر روز عوضش   می به گوش  ینگاه

کردم    یم  وشی س  "  میزندگ  "روز    کیشدم.    ره یکردم خ   یم

 هر   شی خوشحال  ی . هر روز و هر روز برا  "عشقم    "  گهی و روز د

به    دنشیشدم و قبل رس  یکردم، صبح زود بلند م  یم  ی کار

به   دنی. شب ها حتما  قبل از رس میزد  یسرکار، با هم حرف م

 ی م  س یانداختنش به در خونه برام و  دیکل  ی از صدا  دیخونه، با

بار براش عکس    کیکردم. هر چند روز    یفرستاد و من ذوق م

کردم. تازه... قرار بود هفته   یرو رفع م شی گرفتم و دلتنگ یم

  گه یروز قشنگ د  کیقرار بود با هم    نمش،یبب   اد یب  گهید  ی 

بخاطر بهزاد خراب شده بود! همه   زیو حاال... همه چ   میبساز

 .کنم یچه غلط دیدونستم با یخراب شده بود و من نم زیچ
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محمد و بهزاد سخت بود، بهزاد رو چند  نیمن انتخاب ب ی برا

محمد    دمش،یپرست  یم  ییجورا  هیناختم و  ش  ی سال بود که م

خاطره    یم   یماه  کیرو   باهاش  سال  چند  قدر  و  شناختم 

رفتم   یچشم هام بود، هر جا م  ی رفتم جلو  یداشتم، هر جا م 

رفتم فقط محمد    یشد، هر جا م  یگوشم اکو م  ی صداش تو

 !بود و محمد بود و محمد بود 

  ی گلوم خونه کرده بود هر آن متورم تر م  ی که گوشه    یبغض

چ و  ترک   ی زی شد  وابسته    یباق   دنش یبه  من  بود.   ی نمونده 

برا  یمحمد بودم، زندگ اون  اما   ی بدون  بود  من طاقت فرسا 

باهاش   دیکه بود با  ی بود... هر طور  یبدون بهزاد... شدن  یزندگ

 !اومدم، حداقل بخاطر محمد یکنار م

تو  یو گوش  دمیتخت دراز کش  ی رو دستم فشار دادم،   ی رو 

  ی  نهیچطور گز دمیبه اسم محمد شدم که نفهم رهی اونقدر خ

 .تعلل براش نوشتم یرو لمس کردم و بعد از کم  امکیپ

 !ییانتخابم تو-
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دستور   دینکش  یطول لحن  با  هم  اون  داد،  رو  جوابم    ی که 

 .شی شگ یهم

 جتم یپ  ی دیآ  ،یکن   یم  زتیم  ری رو فردا از ز  یاون عکس کوفت-

 یهر چ   ،یکن  یاون اسکال رو آنفالو م  ی همه    ،یکن  یعوض م

 !پاک شه  دیکه راجب اونه با 

 یلعنت  ی زدم. کاش امروز اون استور  ی تلخند  امشیخوندن پ  با

 ی رفتار م  ی محمد طور  ،ی... باالخره که چیذاشتم ول  یرو نم

 .بود دهیاز قبل کش نهارویکرد که انگار نقشه ا

[27.06.20 19:01] 

 78پارت #

بهزاد    ی عکسها  ی کردن نداشتم. نگاه غم زده م رو  پیتا  ی نا

  ی شد. چجور  ر ی اتاقم بودند افتاد و اشکم سراز  وارید  ی که رو

چجور  یم بکنم؟  دل  بهزاد  از  د  یم  ی تونستم   گهیتونستم 
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و    جا یفن پ   ی تونستم همه    یم  ی آهنگهاشو گوش ندم؟ چجور

 ها و پستامو پاکشون کنم؟ ی استور

ذهنم   یم خارج شد در مقابل آشفتگ  نهی ه از سک  ی نیسنگ  آه

  یی کارا  نکهیبر ا  یمجدد محمد مبن  امیبه پ  ییبود. اعتنا  چیه

که گفته رو زودتر انجام بدم نکردم و با پخش کردن آهنگ  

بهزاد    رکتیرفتم. اول به دا  نستاگراممیخستم بهزاد، به سراغ ا

مرور کردم. چقدر    وکه بهش داده بودم ر  ی ادیز   ی امای رفتم و پ

باهاش درد و دل کرده بودم. چقدر بهش قول داده بودم که 

ه   ی قو نذارم  که  رو  ی زیچ   چیباشم،  چقدر  بده،   ا یشکستم 

ساخته بودم و حاال امروز مجبور بودم  با دست خودم خرابشون 

 !کنم

نگاه  رونی ب  رکتشی دا  از و  انداختم،   یاومدم  پستهام  به 

ذاشتم و با عشق   یکه سر گذاشتنش چند روز وقت م  ییپستها

زدم، با هق هق  جش ی به پ ی کردم. در آخر سر  یدرستشون م

بد با حس  و  نظر گذروندم  از  رو  تو  ی تمام عکسهاش   ی که 
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از    ییایکردم. با دن  کیکل  لمیپروفا  ی زد رو  یوجودم پرسه م 

ترد  کش تغ  یپکس  ایرو  د یو  آ   ر ییرو  و  عوض    میدیدادم  رو 

توش   یاهیقلب س  ار یاخت   یرو پاک کردم و ب  جی پ   ی ویکردم. ب

 .گذاشتم

چند سال گذشته م،   جم،ی بودم، عزادار از دست دادن پ  عزادار 

پکس گوش  یبهزادم،  شد،  تموم  که  کارم  کنار    یبودنم.   رو 

نم دلم  ه  یگذاشتم.  با  حت  چکسیخواست  بزنم،   یحرف 

  ی به استقبال کما  و خودم  دمیخودم کش   ی رو  ی محمد! مالفه ا

 .رفتم  میروح

گوش  دونمینم که  گذشت  خودش   ی رو  یچقدر  به  شکمم 

به اسم مخاطبم انداختم،   یرمق نگاه  یبرش داشتم و ب  د،ی لرز

 یاونقدر  یعنینگفتم،    ی زیسبز رنگ رو لمس کردم. چ  کونیآ

 .گفتن نداشتم ی برا یبودم که حرف یازش دلخور و شاک

 الو؟-
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 ی   قهیچند دق  ی بود اما نه به اندازه    یهم لحنش عصب  هنوز

 .ش یپ

 ؟یزن یالو؟ چرا حرف نم-

  ن یراجب محمد داشتم جز ا  ی فرستادم. هر تصور   رون یب   یآه

 .تی حجم از حساس

 قطع کنم؟ یحرف بزن ی خوا ینم-

  طیشرا  نیا  ی تو  نکهیا  ی کنم، به جا  شیخواست سالخ  یم  دلم

ب در  دلم  از  و  بکشه  رو  هم  شتریب  اره،ینازم  بود،   ن یطلبکار 

 .سوزوند یم ی طلبکار بودنش من رو بدجور

 !محمد  ییپررو یلیخ-

 .کردم  یهم حس م یش رو از پشت گوش  ثانهیخب  لبخند

 .هم بخواه  ی خوا یبخواه، نم ی خوا یکه هست، م نهیهم-

  ی ل یمن خ  ی برا  ییحجم از وقاحت و پررو  نیبودم. ا   درمونده

 .بود  بیعج
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 !محمد جمی به پ ی راحت شد حاال؟ گند زد التیخ-

 :گفت یبا لحن مظلوم کهویکرد و  یمکث

 !ارزشش رو نداشت؟-

  گه ی د  دیکلمه الل شدم. ارزشش رو داشت؟ شا  ی واقع  ی معنا  به

ه ا  چوقتی محمد  نم  ی نطوریباهام  شا  یرفتار  تمام   دیکرد، 

ب   کی امروز    مونیدلخور از  ا  یم  نیجا  اگه  بود    نطوریرفت، 

 !ارزش داشت

[27.06.20 22:40] 

 79پارت #

ا  نکهیا  یب  کلمات اجازه  من  صف    رندی بگ  ی از  زبونم  پشت 

 .بستند

اشکمو در   ،یکه سرم داد بزن  ،ی نطورینه ا  یچرا... داشت. ول-

 !یدهنته بارم کن ی تو یهر چ ،ی اریب

 :گفت فانهیشده باشه، نرم و لط مونیپش که از کارش انگار
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عصب - اما خب  توئه،  با  اونو   یچ   یعنی.  ی کرد  میحق  عکس 

 چغندرم؟  نجای من ا ا؟یرو زتی م ری ز یگذاشت

خند  یم  دلم به  دلم  و  دست  اما  بخندم،   ی نم  دنیخواست 

 .رفت

 ...که میاز دستت کفر نقدریا  ،ی آره چغندر-

 .به حال بد من بکنه ی توجه ا نکهیا ی. بدیخند

 .گهید یکن یسرمو م ی موها تشینها ؟یکه چ-

جمله به   کیبا   ه یثان  ک ی  ی بود. تو  ی قو  یلینظر من اون خ  از

تونست آرومم کنه و   ینم  چکسیکه ه  ختیر  ی بهمم م  ی حد

  یم  ادمیشد که    یو دلبر م  نی ریش  ی طور  گهید  ی ا  هیثان  ی تو

 .ناراحت بودم  یرفت سر چ

 .آقا محمد ی زیخواد زبون بر  یخب، نم یلیخ-

ا  شیطبع  شوخ و  بود  که غم   یمن  ی برا   نیدوباره گل کرده 

 .خوب نبود  ی اد یزده بود ز  مهیم خ  نهیس  ی بهزاد تو  یفراموش
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 .ها وفتهیآقا محمد؟ قرار شد محمدم از زبونت ن-

 !انتظارا ازم نداشته باش نیفعال  از ا-

 .به خودش گرفت ی ا دهیکش  لحن

داشت    یراتی. نبود بهزاد جونت چه تاثی وبه، راه افتادعه؟! خ-

 !دونستمیو من نم

ا  ساکت از  روزها  نیشدم.  دلم  بودم.   ی بحث و جدل خسته 

که فقط حس خوب بود و   ییخواست، روزها  ی قبلمون رو م

 !از دعوا و قهر نبود ی خبر

زد   یطنز، طعنه هاش رو م  ی   هیپشت سر هم با ته ما  محمد

خلق    ی ذهنم چطور و چجور  ی و متوجه نشدم درخواست تو

 .به گفتنش داشتم یبیعج  لیدونستم م یشد، فقط م

رو پاک کردم، به حرفت گوش دادم،   یحاال که... من همه چ-

 !کن  ی کار هیآنچنان مقصر هم نبودم، توام  نکهیبا ا

 .جواب دادن تعلل کرد ی تو
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 کار؟ یچ-

 :گفتم  تیکمال خباثت و قاطع با

دار   یتوام هرچ- بهزاد  از  پاک کن، حت  ی که   یتون   یم  یرو 

کن   جتمیپ دار   ی برا   یشخص  جیپ  هیچون    ،یپاک  ! ی خودت 

 نه؟  م،یش یحساب م یب ی نطوریا

[27.06.20 22:40] 

 80پارت #

 .مردونه ش رنگ تعجب به خودش گرفت لحن

 !؟یکن  یتالف ی خوای آهان... پس م-

گذاشت اما    یشد اسمش رو تالف  یم  د ی. شادمی خند  ار یاخت  یب

حرف سر از دست دادن بود، اگه قرار به از دست دادن بهزاد  

 .میداد یهردومون از دستش م  دیپکس بود، با

نم  وونه؟ید  هیچ  یتالف- تو  گوش   خوام ینم  یگیمگه  صداشو 

 .یتوام گوش کن خوامیخوب منم نم ،یکن
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 .صداش شروع به موج زدن کرد  ی تو  حرص

  ؟ یمن پسرم، تو چ  ؟یکن  یم  سهیخودتو با من مقا  ی تو دار-

  ،ی جز من رو گوش بد  ی ا  گهیکس د  ی صدا  ی تو اصال  حق ندار 

 !خانوم  ایتموم شد رفت رو

به چنگ زدن بهش نداشتم،   یل یکه م  یخورده از بحث  شکست

 ی که فقط در ظاهر قانع کننده و در باطن، ب   یبه جواب  ییاعتنا

شن  یمعن که  رو  نکردم. سکوتم  بود  مسخره  به   یتکون  د،یو 

 :دارش داد و گفت شیزبون ن

آهنگ خواننده    یتون  یم  ،یمن قهر کن  ی خواد برا  یحاال نم-

 .ی زن رو گوش بد ی ها

بود. محمد حالش    تمیاز وضع  فی توص  نیدر آوردن کمتر  شاخ

به سرش اومده   ی دونم چ  ینرمال نبود و نمخوش نبود، اصال   

 .شده بود ی نطور یبود که ا

 محمد؟ -
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 .مکث جواب داد با

 جان؟-

کم  دن یپرس  از پرس   یسوالم  ارزش  اما  داشتم    دن یواهمه 

 .دونستم یخودم رو م  فیتکل  دیداشت، با

ا- چرا  چ  نقدر یتو  همه  چ   ؟ی دیم  ریگ  ز یبه  همه   زو یچرا 

 ن ی ا  ی البته اگه بخوا  م،یشیم  تی اذ  میباور کن  ؟ی کنیسختش م

 .ی روندو ادامه بد 

 ی ا هیرو انگار از دست داد، چرا که چند ثان زشی تند و ت زبون

 :مکث کرد و مردد گفت

نم- ا  یخودمم  قبال   رو  ی نطوری دونم. من  دونم   یم  ا،ینبودم 

تحمل    ،ی دونم دار  یکه م  ی اما اگه دوستم دار   یشیم  تیاذ

خوب شم،    گهیو چند وقت د  لهیاوا  نیهم  دیشا  ؟ی تون  یکن. م

چ  ن یهم هر  و  باش  همراهم  وقتو  چشم.   گمی م   یچند  بگو 

 !کلمه رو دوست دارم؟ نیکه چقدر ا یدونیم
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افتاد و مشغول    ونیم  قتیحق  سوزن لبهام  به جون  کالمش 

رفتاراش    نیا  د یگفت، شا  یدوختنشون شد. محمد راست م

شد. هر چند اون مثل   یرابطه بود و بعدا  خوب م  لیاوا  ی برا

اعتمادش بوده   ی ش نابود  جه یرابطه که نت   کی خودم تازه از  

 .زهیبهم بر زی چ نیتر کیدر اومده و حق داره که سر کوچ

 م یکه انتظارش رو داشت  یمبهم  ندهیکه غرق در آ  هردومون

زحمت    ن یبار ا  ن یو ا  میبحث رو عوض کن  میکرد  یسع  م،یشد

 .حمد بودم ی پا

. خدا بزرگه. خب... خانوم خانوما... هفته  الیخی حرفا رو ب  نیا-

 بخرم برات؟  یچ گهید ی 

 :بچگونه گفتم یو با ذوق د یجا پر کش  کی  میکالفگ  تمام

پاست  ،یبستن- چ  ل،ینوشابه،  بادوم    ،یکرانچ  پس،یلواشک، 

 .ی سرکه ا  ینیزم

 :گفت یو با مهربون دیخند زیر
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 .دختر  یتو چقدر قانع ن؟یهم-

[02.07.20 02:14] 

 81پارت #

.  نبود نمونیب ی از بحث و دعوا ی که خبر شدیم ی هفته ا کی

رفت و من تمام روز رو با خوندن   یمحمد روزها به سرکار م

برام    شه یکه هم  یگذروندم، خوندن درس  یو عکساش م  امهایپ

بود چندان برام مهم نبود و کارم شده بود انتظار    تیاولو  ی تو

ا  ی برا محض  به  خونه،  به  محمد    گشت یبرم  نکهیبرگشت 

م  باهاش  زدن  حرف  و    یمشغول  هدف   ییجورا  ک یشدم 

 .گذروندن لحظاتم کنار محمد بود  م،یزندگ

که    ی دیهمه رو شگفت زده کرده بود، از ام  ییکهوی  ریی تغ  نیا

فاصله گرفته بودم گرفته تا محمد ازش    ی به خاطر هشدارها

احترام بزرگتر    نکهیبر ا  یکه بخاطر حرف محمد مبن  ییایدن

 ن یکه ا  یذاشتم و در آخر از مامان  یواجبه، سر به سرش نم

 .ردک یم میفرار ی چشم ها یحوال ینیروزها نگاه سنگ 
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ام  ییایجغراف   کتاب به  تو  دیکه  رو  ی خوندنش   ی آخر شب، 

پا به  پام  با  رو  بودمش  گذاشته  که    ن ییتخت  انداختم  تخت 

برا رو  نگاهم  نشم،  تو چشم  به   ن یهزارم  ی باهاش چشم  بار 

 .زدم  ی عدد نه لبخند دنیانداختم و با د میساعت گوش

  ه ی که ما  ی عدد شانس داره، عدد  کی   شیزندگ  ی تو  یآدم  هر

من هم    یزندگ  ی عددها  ه،یهر کس  یو خوشبخت  یخوشحال  ی 

که محمد   یینه شب و هشت صبح بود. زمانها  زده،یبه جز س

رو م داشتم. صداش  کنار خودم   دم،یشن  یرو هر چند دور، 

  نده یآ  ی برا  ایساختم، رو  یم  ای باهاش رو  دم،یخند   یباهاش م

 .کردم یحد مطلوب تصورش م نیتر نیریش ی تو که ی ا

که فقط   ی کرد، افکار  دنیدستم که شروع به لرز  ی تو  یگوش

دادم رو کنار زدم و با    یسرگرم کردنم بهشون پر و بال م  ی برا

 .از ذوق جواب دادم ی کنترل شده ا ی صدا

 جونم عشقم؟ -
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که ادعا داشت از من و صدام   یپر بود از آرامش، آرامش   لحنش

 .شه  یم دشیعا

 .ماهت خانوم  ی سالم به رو-

  ض ی عر  ی که صورتم رو فرا گرفته بود قصد داشت برا  ی لبخند

 .تر شدن، صورتم رو پاره پوره کنه

 .ی محمدم؟ خسته نباش یخوب-

بود، چرا که با ذوق و شوق    یشگی هم  ی از اون روزها  یکی  امروز

م م  نم  یقربون صدقه  البته  و  نزد  یرفت  روز   کیشه  شدن 

که   ی ه ابه پنج شنب  شتر ی . دو روز برمی بگ  دهی قرارمون رو ناد

  ن ینمونده بود و سرحال بودن ا  یباق  م یدیکش  ی انتظارش رو م

 .بود خی تار نیا دنیاز رس یمن و محمد ناش ی هفته 

 "خاصش که    ی در جواب قربون صدقه    ی پر عشوه ا  ی   خنده

 .که بود شدم یمکان ی ایبود کردم و جو "کثافت 

 زدلم؟ی عز ییکجا-
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باعث شد ولوم صداش   نیکم بود و هم  نهایتردد ماش  ی صدا

 .ارهیتر ب نییرو پا

کجا  کینزد- تو  خانومم،  مونم   ؟ یکن  یم  کاریچ  ،ییکوچه 

 ؟ی درستو خوند

همه چ  ی رو مثل  امتحاناتم، درست  و  بود.    ز ی درس  حساس 

مورد   نیا  ی اما تو  میوقت بهم دروغ نگ  چیبود ه  نیقرارمون ا

خودش بود که    الیخودش بود. فکر و خ   ر یتونستم، تقص  ینم

 .درس و دروسم باشه یذاشت حواسم پ ینم

[02.07.20 02:14] 

 82پارت #

 :اعصابش باز خورد نشه، گفتم نکهیا ی و برا باالجبار

 .راحت التی آره خوندم، خ -

ا  زمزمه با حرف  ی وار خوبه  و  مانع   یگفت  آورد  زبون  به  که 

 .که کل امروز به گفتنش فکر کرده بودم شد ی جمله ا
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 ام یم  رمیگیم  یدوش   هیباال    رمیدم در، م   دمیمن رس  یخانوم-

 تلگرام خب؟ 

صدام    ی کور شده بود رو تو  یکه حساب  یتونستم غم ذوق  ینم

ماه   کی  نیا  ی خوشبختانه محمد تو   ایپنهون کنم و متاسفانه  

 .تمام من رو بلد شده بود ی و اند

 .باشه-

  رم ی م  قهیفداتشم، دو دق  ی شد؟ باز که ناراحت شد  یعه، چ-

 .گهید  امیحموم م

 :رمق گفتم یب

ا- بهت بگم که   ی ز یچ  هیخواستم    ی. مستین  نینه، بخاطر 

 .الشیخ یب گهید

به خودش    یجانیباره ه   کیبود به    ف یکه تا به االن ضع  ییصدا

 .گرفت

 ؟یچ-



Page | 333 
 

 :اتاقم دادم و گفتم  ی به پرده  یحوصله تکون  یب

 .یچیه-

 .نذاشت یناز کردن باق ی برا ییقاطع و محکمش جا لحن

 .ایگفتم بگو رو-

 ...خب-

 .کرد ی خنده ا تک

 .که یگی نم ی تا دقم ند گه،ید دونمیتوله؟ م یخب چ-

 :لبهام نشست و با تعلل گفتم  ی رو  ی زیر  لبخند

 ...خواستم  یخب... من م-

بودم    ییشدن بود، من عاشق لحظه ها  یم رو به عمل  خواسته

 .شد یم یکه محمد حرص 

 .کنمایکبودت م رمتیبخدا قسم بگ ا،یبگو رو-
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برا  دم،یغش خند   غش که فقط   یالک  ی دهایتهد  نیا  ی دلم 

ا  د یترسوندنم بود پر کش  ی برا حرف دلم رو بهش    نکهیو به 

 .دادم تیبگم رضا

  ی لیدوستت دارم، خ  یلیخواستم بگم که... من خ  یخب... م-

 .یلیخ

انگار   ومد،یهم ن  دنشی نفس کش  ی صدا  یحت  ی لحظه ا  ی برا

جمله رو به   نی هر روز ا  با یتقر  نکهیمات حرفم شده بود. با ا

ابراز احساسات    یاما محال بود پشت گوش  میگفت  یم  گهیهمد

 !کنم و اون وا نره

مهربون  طنت یش  با لحن  با  اون  و  زدم  صدا  رو  که   یاسمش 

 :شدنش رو داشتم گفت ی ابد ی آرزو

 !از تو شتری جون دل محمد؟ منم دوستت دارم، منتها ب-

[02.07.20 02:14] 

 83پارت #
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که بهم منتقل کرده بود   یعشق ی شد و برا یوجودم قلب  تمام

کردم از زبون   یفکرش رو هم نم   یوقت حت  چی ضعف رفت. ه 

همچ ا  ن یمحمد  ا  ی جمله  با  بشنوم،  بود،   ی تکرار  نکهیرو 

من شگفت کننده    ی برا  ی هر ساعت و هر روز  ی تو  دنشیشن

 .بود زیانگ  جانی و ه

بود که هر روز و هر شب بود، پر   ی مکالمه مون همونطور  آخر

داشتنش رو با سروش   ی که آرزو  ی زیو عشق، چ  یاز دلتنگ

. زمان  دمیآرزو نرس  نیوقت به ا  چیداشتم و خداروشکر که ه

کردم   یبود که محمد رو کنار خودم داشتم اما احساس م  یکم

  رپا سر زنده و س  نقدری تونست من رو ا  یجز اون نم  چکسیه

ه نم  چکسی کنه،  اون  کنه،    یجز  دگرگون  رو  حالم  تونست 

رو به   یعشق واقع  کی  یتونست، قشنگ  یجز اون نم  چکسیه

 .بده ه یچشم هام هد

 م،ی گفت  گهیرو که به همد  یشگی هم  "مواظب خودت باش   "

تماس رو قطع کردم و به قصد خوردن شام، به سمت سالن  
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هم سرگرم   ایسفره و دن  دنیرفتم. مامان مشغول چ  ییرایپذ

نکنم و   ییاعتنا  نشونیکردم به نگاه سنگ  یبود، سع  شیگوش

 .با کمک کردن به مامان، حواسشون رو پرت کردم

ا  کارم لقمه  تموم شد  الو  ی که  تو  ی ا  هیاز  بود   ی که  ظرفم 

رو چک کردم. محمد    میخوردنش گوش  نیدرست کردم و ح

هم که به    ایموندم. دن  یمنتظرش م  دیبود و با  نیهنوز آفال

من نشست، مجبور   ک یدرست نزد  ییو  جا  وستیجمعمون پ

  گه ید  ی . لقمه اامیب  رونیچت محمد کال  ب  ی صفحه    شدم از

  نستاگرامم یبه ا  ی که خواستم سر  نیگرفتم و هم  خودم  ی برا

 .باز کرد ییلب به سخن گو ایبزنم دن

 .یخواهر جون رهیور نم  شیسر شام آدم با گوش-

رو   ا یبه مامان انداختم و رو به مامان جواب دن  یسوال  ینگاه

 .دادم

 .رفته بود  ادمی شه،یمبل م ی آهان قبل شام لم زده رو-
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و همونطور که    دیرو به سمت خودش کش  هی بزرگ الو  ظرف

 :گفت دیکاو یرو م میروشن گوش ی صفحه   یچشم ریز

 .یالل میگینم ی جواب ند ییموقعا هیباور کن -

  ی عسل  ی رو به سمتش چرخوندم و زل زده به چشم ها  سرم

  ی زیصورتش بود خواستم چ  ی کننده    رهیخ  ی رنگش که نقطه  

که    ییسرم اکو شد. حرفا  ی محمد تو  ی حرفها  کهویبگم که  

نم  یاحترام  یب  ی اجازه   رو  مامانم  و  بزرگتر  خواهر  . دادیبه 

قول بودم جواب  یبخاطر  داده  توه   یکه بهش    ا یدن  نیدر خور 

 .مشغول خوردن شدم  ری ندادم و سر به ز هشب

عاجز    یحساب  ایمن و دن  یشگی هم  ی که از دست بحثا  مامان

 .عوض کرد ی بهمون نکرد و بحث رو کم ییشده بود اعتنا

جنگ و دعواهاتونو   نجا،ی ا  ادیفردا شب م   د،یزنگ زدم به ام -

 .چند روزو نیا دیکوفتش نکن دیکن  لیدو روز تعط
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تونستم بشنوم   ی بود که م  ی خبر  ن یخوش تر  نیا  ی زمان  کی

بدتر حاال...  دن  نی و  روز   د یام  یعنی .  ایخبر  چند  بود  قرار 

که من با محمد قرار    یزمان  قا  یمهمونمون باشه؟ اون هم دق 

شد    یدستم متحمل م  ی تو  ی   چارهیکه قاشق ب  ی دارم؟ فشار

فکر رو به مامان   یباعث شد دست از عذاب دادن اون بکشم و ب

 .بگم

 ...اونم چند روز؟ مگه باشگاه کار؟یچ  نجایا  ادیخواد ب یم-

[02.07.20 02:14] 

 84پارت #

 ی از گفته    یبلندش باعث شد حساب  ی و تن صدا  د یاخم شد  با

 .بشم مونی خودم پش

  ی برادرمو دعوت کنم؟ دخترم دخترا   رمی از تو اجازه بگ  دیبا-

صد    چ،یه   میکردیمامان و بابامون دخالت نم  ی ما تو کارا   م،یقد

 !اومد  یدر نم کمونیج  میروز هم مهمون داشت
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تو  یبود حساب  معلوم نون  دستم رو   ی از حرفم دلخور شده، 

 :بشقاب رها کردم و با ندامت گفتم ی تو

شه   یم  ینداشتم مادر من، گفتم باشگاهش چ  ی بد  ی منظور-

 .جفت چشم هام   ی وگرنه که قدمش رو ن،یهم

غذاش   دنیینثارم کرد و با حرص مشغول جو  ی غره ا  چشم

 .شد

خونش   ی ریتو دو هفته دو هفته م  ومده،یبه تو ن  شیفضول-

 !پس شامتو بخور گه؟ی م ی زیچ یکس

سفره کور شدن رو به آغوش گرفت، از سر    یکه حساب  اشتهام

زده    هیاز مامان به اتاقم رفتم. تک  یبلند شدم و با تشکر کردن

و با خودم   دمیزد رو بلع  یگلوم پرسه م  ی که تو  یبه در، بغض

 :گفتم

 .کاش همه مثل محمد دوستم داشتند -
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شده بود گذاشتم و بعد برق اتاقم    نیگلوم که سنگ  ی رو  یدست

پاور   ی تختم ولو شدم و با زدن دکمه  ی رو خاموش کردم. رو

 .محمد رو خوندم ی امهایمشتاقانه پ ،یگوش

 " ؟یخانوم "

  " ؟یستین " 

 " توله؟ یکجا رفت "

ا  جوابش سراغ  به  بعد  و  دادم  دو    یکیرفتم.    نستاگراممیرو 

  ک ی زدم و    یم   د یبهزاد رو د  ل یپروفا  یواشکیشد    یم  ی روز

  ی . اما هر چ دونستمیبه محمد م   انتی کارم رو خ  نیا  ییجورا

که    دادمیحق رو به خودم م  نیبود و ا  ییجدا  نی ا  لیکه بود اوا

زدم، به    د ید  هبهزاد رو ک   ی ایآروم آروم فراموشش کنم. استور

روش نشسته بود رفتم   دمیخودم که عکس جد لیسراغ پروفا

 دن یفالو و د  ی درخواست ها  ستیتن به سمت لو در آخر با رف

قبول کردنشون رو نداشتم،   ی که اجازه    یناشناس  ی ها  ی دیآ
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اسم   کیچشمم به    کهویقصد کردم از برنامه خارج بشم که  

اسم م  یآشنا خورد،  باعث شد   لش یپروفا  سعک  خکوبیکه 

اون    ی لیفام  ی آور  ادیلب اسمش رو زمزمه کردم و با    ر یبشم. ز

 .م حبس شد نهیس ی شخص، نفس تو

 " ی سروش اسد "

نشست و به معطوف   یگوش  ی صفحه    ی محمد رو  ام یپ   اعالن

کردن حواسم به خودش موفق نشد. چرا بهم درخواست داده  

ذاشت   یسروش چرا ول کن نبود؟ چرا نم  ؟ییبود؟ با چه رو

 کنم؟ یراحت زندگ

[03.07.20 14:56] 

 85پارت #

* * * * * * * * 

و من مضطرب    دیفرا رس  دمیکش   یکه انتظارش رو م  ی زرو 

مشغول آماده شدن بودم. به دستور محمد،   ش،ی پ  ی تر از دفعه  
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 رونی ب  دی هم نبا  م یلعنت  ی کردم و موها  یم  شی آرا  ادیز  دینبا

 ی خواست در مقابلش مقاومت کنم اما نم  یدلم م  ختم،یر  یم

 .بشهو قرارمون منحل  ادی ب ش یپ  یخواستم باز جر و بحث

  دم ی پشت چشمهام کش  یظرافت هر چه تمام تر، خط چشم  با

  د،یرس  یبه گوشم م  د یمامان و ام  ی سر و صدا  نکهیا  نیو ح

  کی کردم    یحس م  دیادامه دادم. قبل از اومدن ام  شمیبه آرا

اشتباه بود چرا    ی ادیمونه و انگار حدسم ز  ینم  شتریشب هم ب

 .موند  یم شمونیمشخص بود تا جمعه پ نطوریکه ا

 رونیب  نهییخورد، سرم رو از دل آ  ییصدا  کهویاتاقم که    در

کرده بود    پیخوشت  یکه حساب  ی دیو نگاهم رو به ام   دمیکش

 .سپردم 

 بچه جون؟  یکنیم کاریچ-

 .کردم ی خنده ا تک

 !ی کرد  پیجون، خوشت  ییدا  یکن یکار م  یبپرسم شما چ  دیبا-
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 نهیس  ی ش رو رو  دهی ورز  ی خورد و دستها  ینی لبهاش چ  کنار

 .ش جمع کرد

  یقراره برم با چند تا از دوستهام صحبت کردم، سر شعبه  -

 .دو باشگاه 

 :درشت شدند و متعجبانه گفتم چشمهام

 دو؟ کجا؟ تو کرج؟  ی شعبه -

 .جلوتر اومد یزد و قدم ی لبخند

 فسقله؟ ی آره، خوشحال نشد-

کردم   یسع  یتصنع   ی تندتر شد و با لبخند  یقلبم کم  ضربان

 .جلوه بدم  ی خودم رو عاد

چرا خوشحال نشم قربونت برم؟ من فقط تعجب کردم، آخه -

 !ی نگفته بود
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راجبش زده بود و من   ییحرفا  ک یسر شام    شبیبود، د  گفته

ام  شونیجد  ادیز به    ی تو  دینگرفته بودم، آخه  باشگاه  تهران 

 !دونه یخدا م کاریخواست چ یداشت، کرج رو م  یاون محبوب

  ی به حرفا  ستی گفتم خانوم فراموش کار، منتها تو حواست ن-

 .تییدا

 شم،یآرا  زیدادن به م  هیگفتم و اون با تک  ی دی ببخش  باالجبار

 .بهم انداخت یقینگاه دق

زود قانع   ،ی مظلومتر شد  ا،یرو  ی شد  بیغر  بی عج  ایتازه گ-

شده که من   ی ز ی چ  ،یکنینم  یطونیش  ،یتو خودت  ،یش  یم

 !ازش خبر ندارم؟

 .تکون دادم یبه نف ی و تند تند سر  دمیرو دزد نگاهم

 .ییخان دا یحساس ی اد ینشده، شما ز ی زینه نه، چ-

 :د یتکون داد و پرس ی سر ی ا  ینگاه پرمعن با

 .ظهره ها کینزد ؟ی بر ی خوای حاال کجا م-



Page | 345 
 

 :به گونه هام گفتم دنشیمال  نیگونه رو برداشتم و ح براش

 .دینداشته باش  یدور دور، البته اگه مشکل میبا فرناز قراره بر-

کنه، به   ینم  یمخالفت   چیه   ا،یبرخالف مامان و دن   دونستم یم

 ی م  حیرو به همشون ترج  دیام   شهیخاطر بود که هم  نیهم

 .دادم

 .نمتی ب  یدت باش، پس عصر مخب، مواظب خو  یلیآهان، خ-

ها  ی لبخند بوس  منتظر  انگار  که  اون  و  زدم  روش   ی به 

که به    ییبهم انداخت. قولها  ی من بود، نگاه منتظر   ی شگیهم

تو بودم  داده  پ  ی محمد  گفتن    دندیچیسرم  با  من  توام    "و 

  ی رفتن تعلل  ی کردم. تو   دشیرسما  ناام  "مواظب خودت باش  

من، باالخره از اتاق خارج شد. به    یی اعتنا  یب  دنی کرد و با د

با خودم    اریاخت  یقلبم گذاشتم و ب  ی رو  یمحض رفتن دست

 .زمزمه کردم 

 !برات رمیبم-
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[03.07.20 14:56] 

 86پارت #

 " محمد "

گلبرگ    دنیچی که با کمال دقت مشغول پ  ی به مرد  ینگاه  مین

  ی که م   یوقت  ایرو  ی   افهیبه دور گل بود انداختم و با تصور ق

شد   یلبهام نشست. هنوز هم باورم نم  ی رو  ی لبخند   نتش یب

شاخه گل ساده از دست من اونقدر خوشحال    کیاون واسه  

م  ی تو  ی بود، خوشحال موج  بق  یچشمهاش  مثل  اون   هی زد، 

دخترا    ی که االن همه    ی زیحداقل دنبال پول نبود، چ  بود،ن

 .دنبالش هستند 

فروشنده گل صورت  یکم تلف  یرنگ   یکه گذشت،  از    یقیکه 

سف از   د یرنگ  بعد  گرفت،  دستم  سمت  به  رو  داشت  هم 

مخصوص خودم گرفتم و    تیپرداخت پولش گل رو با حساس 

 .از مغازه خارج شدم
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گفته بود   ایکه رو  ی کوچه ا  کیکه نزد  یابونیخ  ی رو تو  نگاهم

دار مردم به دستم، شماره    یتوجه به نگاه معن  یانداختم و ب

از سه   شتریش رو گرفتم. سابقه نداشت بهش زنگ بزنم و ب

عادت داشت خاص بودنش رو هر روز به رخم    ا یبوق بخوره، رو

بود، در    زبکشه. تماس رو که وصل کرد، صداش مثل همون رو

 .پر از استرس و اضطراب  یقشنگ نیع

 جانم محمد؟ -

که کل صورتم رو فرا گرفته بود، فقط بخاطر ذوق    ی لبخند

  ک ی  ن یخواست بدونه اما خودم هم ا  یبودم، دلم نم  دنشید

 .رو به زور تحمل کرده بودم ی ماه دور

 خانوم؟  ییجونت سالمت، کجا-

  شه،یکنم چقدر آروم م  ی خانوم خطابش م  یوقت   دم یفهم  یم

آدم با    کنه  یکار، باز بهم ثابت م  نیکنه و با ا  یچقدر ذوق م
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 ایدن  کی  ی اندازه    تونهیم  ک،یکوچ  یلیخ  یلیخ  ی زایچ

 .خوشحال شه

 ؟ی دی رس ،ییافتم، تو کجا یخونم، االن راه م ی تو-

 :چرخوندم و گفتم ابونیخ  ی رو تو نگاهم

 ا؟ ی. رودمیآره، تازه رس -

 یعن ی  کنمیصداش م ی نطوریا  ی کرد، دستش اومده وقت  مکث

 !یچ

 .شروع کن محمد خان راتویبعد گ امیجانم؟ بذار ب-

مدمیخند گوش  حرفامو  هم  سگ  توله  ت   داد،ی.    ی م   کهیهم 

  ی آدما ناراحتم م  ی انداختن همه    که ینداخت، جالب بود که ت

زنا تشر  اما  بنظرم حق    ییجورا  کی...  یعن ینه،    ایرو  ی کرد، 

 .داشت

 گه؟ی د ی کرد شیگم... کم آرا یم-

 .تر آورد نییصداش رو پا  تن
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 !بله، بله، بله-

که از   ی زیداد، چ یحرفامو گوش م یبود وقت یحس خوب چه

 .باهاش آشنا شده بودم آرزوش رو داشتم یوقت

 !طاقت ندارم  گه،ید ا یقربون بله گفتنت بشم، زود ب-

بلند بلند. عادت نداشت آروم بخنده و من خودمم دلم   د،یخند

صدا  ینم ضع  ی خواست  هاش  هاش    فیخنده  خنده  باشه، 

تو  ی نطوریهم قدرتمند  بودند.  و    ی قشنگ  من  شکستن 

 ن ی رو به از ب  شی سنگ  ی   هیقلبم که کم کم ال  ی برا  بیدلفر

 .رفتن بود

 !ستیبد ن یبکش یدلتنگ کمی ام،یعه؟ خو اصال  نم-

دادنا  نیا  ی برا  دلم م  ی حرص  پر   ن یا  د،یکش  یبچگونه ش 

 .داد یدلم رو قلقلک م  یبی غر  بیجور عج کی دختر 

 .تهرانا گردمیبرم ارا،یمنو باال ن  ی اون رو ایرو-
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تو  ی کار  نیدونستم جرئت همچ  یم  خودمم اما  ندارم   ی رو 

  ت یموفق  یعنی  ن یبود حرفم حرفه و ا  دهیفهم  ا یمدت، رو  نیا

 !من

 .غرغرو امیخب، االن م یلیخ-

گفتن    ی زیر  خنده با  و  قطع   "منتظرتم    "کردم  رو  تماس 

ها  قدم  کوچه    ی کردم.  سمت  به  رو  روم    ی مشتاقم  به  رو 

م دلم  و  فر  یبرداشتم  پر  ی ادیخواست  قلب  بزنم.   شونمیسر 

  ا یرو  نکهیبه حال ا  ی وا  دیتپ  یم  نطورینشده بود ا  یچیهنوز ه 

 .و خوش خنده م رو یو لپ لپ یمو مشک ی ا ی. رودید یرو م

دستم    ی به گل تو  ره ی دادم و خ  ه یتک  ی نار درختکوچه ک  اول

 .زمزمه کردم 

گل  دیباهام، فکر کنم تا آخر عمر برات با ی کرد کاریچ نیبب-

ام  رمیبگ کن  نکهیا   دیبه  ذوق  بخند  ،یتو  آروم    ،ی تو  منم  تا 

 .رم یبگ
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و    شی پ  کسالی  ادیگذشته، به    ی روزها  ادیزدم، به    ی تلخند

 ی روزم به اندازه    ک یکه خودم سراغش رفته بودم و    ی دختر

رو  ییروزها با  بود!   ایکه  نگذشته  داشتم، کنارش بهم خوش 

  ار یاخت  یچشم هام رژه رفتند و ب  ی جلو  ایرو  ی چشم ها   ریتصو

 :با خودم گفتم

م- در   کمیخواستم    یبخدا  دستم  از  باشم،  داشته  دوستش 

 !رفت... عاشقش شدم

[21.07.20 16:10] 

 87پارت #

توش جوونه    ایرو  ی کردن ها  ی خاطراتم که دلبر   ی تو  ی اونقدر

 یخودش م  ی ذوق زده    ی زده بوده غرق بودم که فقط صدا

تو قلبم  خودم،  از  زودتر  بده.  نجاتم  تکون  ی تونست   یجاش 

  ی تم. نگاهم قفل چشم هااراده به سمت صدا برگش  یخورد و ب

چشم   نیکرد. ا  دایشد و ضربان قلبم شدت پ  ششیغرق آرا
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رو داشتند من رو   ن یقدرت ا  بی و غر  بیعج   یاهیس  ن یا  ،ها

 .ارند ی از پا در ب

 !محـــمد-

با تمام توانش، به آغوشم پر  ی خنده ا  تک و   دیکردم و اون 

طور خاص   کیشد    یم  یمحکم به خودم فشردمش. چند وقت

م م  ی طور  کیکرد،    یصدام  اسمم  عاشق  اون   یکه  شدم، 

ا   ی بجا بچگونه  ذوق  با  خبر    یم  ی محمد  و  موحمد  گفت 

 .شد یم  یلحن قلبم چه حال نیا دنیشن نینداشت ح

که    ینشونش ندم، سوال  ی ادیخر ذوق بودنم رو ز   نکهیا  ی برا

 .کرده بود رو به زبون آوردم  ریزبونم گ  ریوقت بود ز یلیخ

 !موحمد ؟ یکن یصدام م ی نطوریچرا ا-

 نم یس  ی حواله    ی به چشم هام، مشت  رهیفاصله گرفت و خ  یکم

 .کرد
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بذار از راه برسم، بعد غراتو شروع کن. بعدشم... محمد   شعوریی-

 !صدات کنم  ی نطوریخواد ا ی دلم م یخودم

خند  به موج  تونستم  ا  ی ه  زور  کنم.  کنترل  رو   نی لبهام 

 نیتونست در ع  یبود که م  ی دختر  نیخرگوش زبون دراز، اول

 .ارم یجوابم رو بده و من هم در مقابلش کم ب تیمظلوم

دو تا    ،ی دو تا بوس بد  نکهیا  ی خانوم، به جا  ییغرغرو شما-

 .یکنیم یپرچونگ  ی بند دار کی ،یکن یبغل

برا   چشم کردند  قصد  ب  ی هاش  حدقه  هم   رونیاز  با  زدن 

 .راه بندازند یکورس

پررو- چقدر  تو  نکردم؟!  بغلت  چ  ییمن  تو  اصال     ؟یمحمد! 

 !ایدیانگار نه انگار منو د ؟ یگرفت لمیتحو

م رو که ازش    ره ی طرز حرف زدنش غنج رفت. نگاه خ  ی برا  دلم

که   ی زیدستمه، چ  ی تو  یاومد شاخه گل  ادمیگرفتم تازه به  

نم  چوقت ی ه  ایرو ش  تو شدیمتوجه  اون  بار   نیا  ی .  دو 
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به من خ  دارمون،ید و کمال  انگار چشم   یم  رهیتمام  و  شد 

ه نم  ی ز ی چ  چیهاش  رو  من  م  یگل  یحت  د،ید  یجز    ی که 

 !شه  یخوشحال م  دنشید ی برا دردونستم چق

 :گفتم ثانهیابروم رو باال فرستادم و خب ی تا کی

 .خانوم، بفرما ی دیستمو ندد ی باز که گل تو -

رو  دستش اول،  صورتش جمع کرد و   ی رو درست مثل روز 

 .دیکش یفیخف غیج

 !... گل! چقدر قشنگـــــهی ـــ یوا-

رو از دستم گرفت و برخالف انتظارم ساکت شد و فقط    گل

 .نگاهش رو بهم دوخت

ا  ینم  گهید   ی تو   زشی دختر همه چ  نیتونستم تحمل کنم. 

که   ی زیخواست، چ  یکرد. دلش بغل م  یم  دادیچشم هاش ب

  ی هزار بار دلتنگش شده بود. ب  کی  ی ماه، باال  کی  نیا  ی تو
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ب  اریاخت و  باز کردم  از   ینیتوجه به ماش  یدست هام رو  که 

 :شد گفتم یداخل کوچه رد م

 !ی تا دق نکرد ای... بایب-

 دهی. مثل موش آب کشدیبغلم پر  ی خجالت تو  یو ب  دیخند

و   دیکرده، به تنم چسب   دایپ  یکیبارون سقف کوچ  ریکه ز  ی ا

شا نداشت.  هم  گرفتن  فاصله  تو  دیقصد  ماه   کی  نیا  یاگه 

  یاگه خودش رو بهم ثابت نم  دیشناختمش، شا  یقشنگ نم

ما   دید  ی باشه. تو  یکردم دختر خوب  یباور نم  چوقتیکرد ه 

تو  ی دختر  ،پسرا ابراز   یب  ی زی هر چ  ی که  بهت  و  باشه  پروا 

درست   ت ینداره. اصال  شخص  یخوب  ی عالقه کنه، کارش وجه  

حساب برا  یو  جز  اعترافش  و  ن  یعلن  ی نداره  رفع   از یکردن 

اما... رو  یبرامون معن  یجنس  ی کرد. من نم  یفرق م  اینداره 

  ز ج   یلیدل  چیکنم، چون اون ه  سهیمقا  یتونستم اون رو با کس

 یچندان خوب  ی  افهین، من نه قانتخاب م  ی عشق نداشت برا

که بخوان   ی و نه خانواده ا  یآنچنان   یداشتم، نه حساب بانک
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 ی ... فقط خودم رو مایپشتم باشند، من خودم بودم و خودم، رو

 .خواست

  یفشردن دستش، وادارش کردم دل از آغوشم بکنه و کم  با

تازه به قدرت   ،یکه بعد از اون روز بارون  ی زیباهام قدم بزنه، چ

خشک   با یتقر  ی برگها   ی بودم. کنار هم رو  دهیآروم کردنش رس

 شقدم یحرف هاش پ  دنیشن  ی و خودم برا   میقدم گذاشت  زییپا

 .شدم

[21.07.20 16:10] 

 88پارت #

که   فیبود انداختم. ح  دهیچ یبه دستش که دور بازوم پ  ینگاه

تشم، با خودم که تعارف  حرک  ن یدونست چقدر عاشق ا  ینم

 ی چقدر بهم وابسته ست حس قدرت تو  دمیدیم  ینداشتم، وقت

 .دادیوجودم جوالن م 

 ؟ی دیآقا محمدتونو د ی دار  یچه حس نم یخب بگو بب-
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  ه ی صورتش که شب  ی چپ نگام کرد و با لبخند محو رو  چپ

 :آسمون درخشنده بود گفت ی ماه تو

 .یدونیمثال  تو نم یالک-

رو  گهید  دست رو  اجنتاب  ی م  و  انداختم  که کل   یشونه ش 

 .زبونم رو احاطه کرده بود رو شکست دادم 

 !یبگ خوامی م یول دونمیم-

مکث لبهاش رو به    یکرد و با کم  لیرو به سمتم متما  سرش

 .تحرک دعوت کرد

خواد   یکه... دلم نم  یدونیخوشحالم. خودت م  یلیخب... خ-

 .توام اون روز تموم بشه شی پ یوقت

م   ی ا  گهیهر زمان د  دیشا ب  یبگو  اما حاال...    شتر یگفتم  بگو 

 .بود یجنبه م کاف یقلب ب ی بود، برا یکاف

 .شتمی من پ یخوش سعادت یجونم، پس حساب ی ا-

 :دی حواله م کرد و با حرص غر ی فحش دار  نگاه



Page | 358 
 

 !شعور یب ی پررو-

در    فشیرو از ک  شیمن، گوش  ی   رهیتوجه به نگاه خ  یبعد ب  و

 :آورد و همزمان گفت

کجاست محمد،   دونمیکه انتخاب کردم خودمم نم  یپارک  نیا-

 .میبر  شنیبا لوک دیبا

و اعالنهاش رو   یگوش  ی وجودم چشم شده بود و صفحه    تمام

اما  دلم   رمیرو از دستش بگ  شیخواستم گوش  یم  د،یکاو  یم

من طاقت   شه،یکار ناراحت م   نیاز ا  یدونستم حساب  یم  ومد،ین

ست کنارش   قهی که فقط چند دق  یرو اون هم... االن  شیناراحت 

 .رو نداشتم کشمینفس م

گوش  نگاه از  رو  آدرس  شی لجوجم  کمک  با  و  که   یگرفتم 

کرد  میداشت حرکت  مقصدمون  سمت  بمیبه  نگاه    نی.  راه 

اسکوپها  شی فرار از  و    دمیدیها م  ی فروش  یبستن  یرنگ  ی رو 

. قول داده بودم براش هر  دیکش  یشکمو بودنش پر م  ی دلم برا
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خواست بخرم، کل حقوقم رو به بابا داده بودم اما    ی که م  یچ

 .رو برطرف کنم  کشیکوچ  ی داشتم که خواسته ها  یصد تومن

آروم  طبق فشار  مغازه    یمعمول  کنار  و  دادم  دستش   ی به 

رو  ستادمیا  ی فروش  یبستن نشستن  به  وادار  رو هم  اون   ی و 

تنگ و خلوت بود کردم.    ی مغازه که داخل کوچه ا  ی ها  یصندل

فروشنده، از   ی ش بدرقه م کرد و با جلب توجه    فتهیبا نگاه ش

 اشتمکه خبر از مزه شون هم ند  یبستن  ی هر کدوم از رنگها

 .سفارش دادم

از کوچه رو نشون    یمغازه که قسمت  ی ها  شهی رو از ش  نگاهم

 ر یانداختم. دست هاش رو ز ایو به سمت رو رونی به ب دادند یم

عج  نگاه  با  و  بود  کرده  ساکن  ش  غر  ب یچونه  تمام   یبیو 

از اون   ینظر گرفته بود. خودم هم دست کم  ری حرکاتم رو ز

و    ایرو  رنداشتم، حس و حالم بچگونه و خنده دار بود اما انگا

و    جانی همون قدر پر از ه  م،یزن و شوهرا شده بود  هیمن شب

 .تیمیصم
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دارم به خودم اومدم و   ی ا  گهی سوال فروشنده که سفارش د  با

داخل مغازه    ی خامه ها   ی نیریش   دن یبا چرخوندن نگاهم و د

ا  ینی ریعاشق ش  دونستمیتکون دادم. م  ی سر و چه    هیخامه 

 !خوردن؟  ینیر ی در حال ش  طونی ش  ی ایرو  دنی باالتر از د  یلذت

[21.07.20 16:10] 

 90پارت #

بستن  ظرف از  نوع ش  ی ا  گهی و ظرف د  یپر  از هر    ی ن یریکه 

رو به   رمیتوش بود رو از دست فروشنده گرفتم و مس  ی خامه ا

چشمهاش از فرط بهت   تمیوضع  دنیکج کردم. با د  ایسمت رو

کرد    یدرشت شدند و مشخص بود داشت خودش رو کنترل م

 !نزنه غیتا ج

همه    ی لبخند  با رو   دنشید  ی آرزو  میزندگ  ی آدمها   ی که 

ا رو    لی. وساستادمیداشتند قدم هام رو تند کردم و کنارش 

م  ی زی م  ی رو لق  ب  یکه  و  به ج   یخورد گذاشتم  و    غیاعتنا 

 .رو به روش نشستم یصندل ی رو   ایرو  ی دادها
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ا- وا  ی دیخر  نهمهیمحمد...  اییچرا؟  چطور  ما  رو   نهمه ی... 

 !م؟یبخور

 :گفتم میشگی هم  تیابروم رو باال فرستادم و با قاطع ی تا کی

 نی رو بخور بب  ینی ری اول ش  ،ی خوری همش رو هم م  ،ی خوریم-

 !چطوره

به مزه ش   ی وار بهم بزنه که تو کار  یحرف پتک  کینبود    یکی

 ی خوا  یفقط م  ش،ی نی ش رو بب  افه یق  ی خوا  یو فقط م   ی ندار

  کار یچ  ی نبود بگه محمد دار  ی کی  ،یقلبت بش  م یتسل  شتر یب

رو   چکسی ه  ی نبود بگه قول داده بود  یکیبا خودت،    یکنیم

 ! ...و حاال ی قلب جا ند ی تو

حال اول    نیبود، با ا  ی از ذوق و ناباور  یقیتلف  ر ی هم درگ هنوز

رفت و با تعلل مشغول خوردن شد،   ی از همه سراغ نون خامه ا

ره تا مبادا رژش  بخو  زیداشت مرتب و تر تم   یبا تمام توان سع 

 :و گفتم  رم یتشرم رو بگ  ی کمرنگ تر از االن نشه، نتونستم جلو
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چرا؟ نترس پاک شد دوباره    ی ا یم  یمثل آدم بخور توله، چس-

 !بزن

کردند   مشیتقد  جیپر هو  سهیک  کیکه    ییخرگوش ها  نیع

  ی خودش رو نشونم داد. دو لپ  یاصل  ی ذوق زده شد و تازه رو

آورد.    یبرام ادا در م  یخوردن ه  نیمشغول خوردن شد و ح

کنترلش    ی که مجبور  ی خنده م گرفته بود و امان از خنده ا

 !یکن

 :کرد و گفت  یبه ظرف بستن ی همون دهن پرش، اشاره ا با

 !بخور تا آب نشده کمشویحداقل -

 ی رو  ی   وهیاز م  ی ا  کهیفرستادم و با برداشتن ت  رونیب  ینچ

 :رو بهش گفتم ینیریش

 !اول تو بخور -

قاشق  ظرف و  دادم  به سمتش هول  تو  یرو  قاشق  ی از   یجا 

نگاه   ی خواست همه جوره برا  یبرداشتم و بهش دادم. انگار م
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از    با یخورد، تقر  یم سنگ تموم بذاره که با تمام ولع م  رهیخ

 .داد  هیو بعد به صندلش تک دیمزه ها چش ی همه 

 .دمی... ترکی تونم. آ ینم گهیمحمد... د ی وا-

 شب یکه از د  یکه خواستم حرف  نیکردم و هم  ی زیر  ی   خنده

 :بودم رو بگم گفت دهینقشه ش رو کش 

دلتو بزنم   گهیدو ماه د  یمنو چاق کن  ی اومد  گه،یتوام بخور د-

 هان؟ گه،ید یکیبا  ی بر

برداشت و    ی ا  گه یبراش تکون دادم که قاشق د  ی سر  متاسف

تو ور کردنش  به سمت دهنم گرفت که   ،یبستن  ی با غوطه 

 .عمل کردن دادم ی برا یسرم جون ی تو ی به نقشه  ثانهیخب

 !خوامینم-

 :شد و گفت انیصورتش نما ی رو تعجب

 وا... چرا؟-
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 می اصال  دوست نداشت بعدا  دهن  دیگفتن مردد بودم، شا  ی تو

عادت داشت بهم ثابت کنه گفتن    شهیهم ایرو بخوره، اما... رو

 !بهتر از نگفتنه 

 !با قاشق خودت بده بخورم-

[24.07.20 02:17] 
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بود که کنار لب هام    ی چشم هاش اونقدر  ی تو  ی و ناباور  بهت

 .خورد ینیچ

 !نکن یمن؟ شوخ یدهن-

 ی از من  دادمیشده بود. بهش حق م  یش بامزه و خوردن  افهیق

 دن یدادم شن   یرو هم به زور مجواب سالمش    ی حت  ل یکه اوا

 .باشه زیبراش تعجب برانگ  ی زی چ نیهمچ 

 .خب؟ بده تا آب نشده هیچ-
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پ   ر یبه س  ی ا  هیثان  چند بعد دست    ره یصورتم خ   از یتا  و  شد 

از بستن  ی ها پر  با قاشق  آورد، خودم هم    یمرددش رو  جلو 

  ی بستن  یوحش  ی رهایکردم و درست مثل ش  کتر یسرم رو نزد

 .دمیرو بلع

 !ش یآخ-

تپل شده ش   ی کرده بود، لپها   ر یو خنده کردن گ   یجی گ  نیب

 ی پر ذوق توشون پنهون شده، خنده ا  ی خنده ا  دادینشون م

 .استیکه خاص خود رو

 .بخدا ی ا وونهیتو د-

به حرفش نکردم و با پر کردن قاشق از طعم شاهتوت   ییاعتنا

 .که خودم هم عاشقش بودم، قاشق رو به سمت دهنش گرفتم

 !باز کن-

به   ی زیر  لبخند مثل من  باز کرد.  رو  و مشتاقانه دهنش  زد 

و با کمال آرامش مشغول خوردنش شد،    وفتادین  یجون بستن
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ح  داشت  ج   نی انگار  ذوق  سر  از   یم  د،یکش  یم  غیخوردن 

حس    نیا  دم،ید  ی. من اشتباه نمدیپر  یم  نییو باال و پا  دی رقص

 .بود انی چشم هاش نما  ی از تو جانیه

حاکم شده    نمونیب  ی شد که سکوت بد  یم  ی ا  قهیدق   چند

بود شده  متوجه  هردومون  انگار  ا  میبود،    م یبخوا  نکهیبدون 

 .میزود هم رسوند یلیو خ میخودمون رو به کجا رسوند

بعد   یبلند شدم و کم  یصندل  ی پرداخت پول، از رو   ی بهانه    به

 زی خاطره انگ  ی دستش به دور بازوم از اون مغازه    دنیچی با پ

  اده یبه پارک رو پ   کینزد  ریمس  ی ا  قهی. حدود ده دقمیدور شد

 .مینشست  ا،یرو  ی انتخاب  ی ها  یاز صندل  یکی  ی و بعد رو   میرفت

 :گفت ی شونه هاش نشست، با لحن موقرانه ا ی که رو دستم

قرارمون   نیاول  یبه قشنگ  ی روز  چیه  کردمیفکر م   روزیتا د-

 .بابت امروز... محمدم   یقشنگه... مرس  یلیاما امروزم خ  ست،ین
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به    شی لعنت  تی مالک  میدار و تلفظ اسمم با اون م   یمعن  مکث

ا  با  من  کرد.  رو  گرفتنش  قصد  و  افتاد  با  نیجونم    د یدختر 

درست مثل   رفت،یم  ی روز  کیاگه اون هم    کردم؟ یم  کاریچ

 کنم؟ کاریچ دیاگه باز تنها بشم با شی پ کسالی

توسط دستها  دستم افکار   ی که  لمس شد،  نازش  و  کوچولو 

عذاب آورم رو کنار زدم و حواسم رو به تکون خوردن لب هاش  

 .دادم

 قشنگ باشه؟  نقدریروزامون ا  ی همه  شهیهم  ی دیقول م-

و ناخواسته قاطع   گذشتیسرم م  ی تو  یدونست چ  ینم  اون

 .ذهنم داده بود ی مزاحم تو ی جواب رو به خوره ها نیتر

 موند؟ یکنار من م شهیهم  ی براپس... پس  "! شهیهم "
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 " ایرو "
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لحظه    ک ی  ی برا  یحت  ش،یو مشک  رایگ  ی چشم ها  یگ  ره یخ

کوبنده   به ضربان  تپ   ی هم  کند  فرصت  داد.   ینم  دنیقلبم 

خاص تر از روز اول،   یبود، حت  ی جور خاص  کی محمدِ امروز  

باز هم راجبش. من امروز    میشگی خاص تر از تصورات هم   یحت

 یناب و حواس جمع  ی ها  یعاشق شده بودم، عاشق مهربون

 .محمد ی  قانهصاد ی ها

 ی سرش رو تکون دی چشم هام که کش  دنیکش شی از به آت  دل

 .گونه م نشوند ی رو  یداد و بوس

 .دمیقول م-

  ز ی م  ی ذوق زده م رو ازش گرفتم و به شاخه گل کنارم رو  نگاه

  ن یخشک کنم، ا  دیبا  یگل رو هم کنار گل قبل  نیسپردم. ا

با هم  برا  ی ادگاری  دیگل  وقت  ی روز  ی بشه،  مون   یکه  بچه 

عشق شد، نشونش بدم و از پدرش براش    یواقع  ی معنا  ی ایجو

 بطه منجالب پول و را  ی روزها تو  نیکه ا  یبگم. از اسم عشق
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من و    ی داده و فقط برا  تیهو  ریی به اسم هوس تغ  یجنس  ی 

 .مونده یمحمد ثابت باق 

ب  میگوش  ییکهوی خوردن    زنگ خودم  به  شد  و    ام یباعث 

 .مضطرب رو به محمد بگم

 ساعت چنده مگه؟-

چشم هاش دستور داد   ی به ساعتش انداخت و با اشاره    ینگاه

 دمیکش  رونیب  فمیک  ی از تو  رو  میتماسم رو جواب بدم. گوش

 .جام خوردم ی تو یاسم مامان تکون دنیو با د

 !مامانمه-

م  ی ها  اخم ا  یکمرنگش که حدس  بخاطر حس   نکه یزدم  

تشک  دیام باشه  تلفن  ب  لیپشت  از  بودند  و   نیشده  رفتند 

 .باالخره جواب مامان رو دادم

 جانم مامان؟-

 :دیحوصله پرس  یب شه یهم  برخالف
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 ا؟ یرو ییکجا-

 .دمیدهنم رو با استرس بلع آب

 .ساعتم نشده اومدما م یچطور؟ ن گه،ی فرنازم د شیپ-

 :نکرد و گفت میادآوریبه  ی ا توجه

بره تهران، زود برگرد   دیخونه شب با  گردهیبرم  ی زود  تییدا-

 .خونه کارت دارم

کرد شد و   یمحمد که با لذت نگاهم م  ی قفل چشم ها  نگاهم

 .لب زدم شی پر تشو

 ...ام یخب، زود م یلیخ-

د  لیتکم  حرفم با  و  کردم  قطع  رو  تماس  لبخند    دنینشده 

 .کردم یمحمد اعتراض ی مرموزانه 

 ی عنیاسترسا    نیا  یبفهم  یستیچرا؟ دختر ن   ی خند یم  ه؟یچ-

 .که یچ
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 :فشار داد و دلبرانه گفت شتریرو به خودش ب من

دروغا    نیوقت به من از ا  هیمن قربون دختر بودنت آخه، فقط  -

 !شهی... سرت مهمون تنت مایرو اینگ

گوش  ریز  یپق به  اون  و  زدم  خ  یتو  یخنده  شد.   رهیدستم 

 ش یپا پ   دنیپرس  ی شد که خودم برا  یم  ینگاهش داشت طوالن

 .گذاشتم

 غرغرو؟   ی آقا شدهیچ-

رو از دستم    میحرکت گوش   کیجواب گذاشت و با    یرو ب  سوالم

 :گرفت و گفت

 ه؟ی مدلش چ تو،یگوش نمیبده بب-

 .بهش انداختم یمشکوک نگاه

 .شیبرام گرفت چند سال پ  دیام دونم،یخودمم نم-

 .دیلب غر  ریچپ نگاهم کرد و ز چپ
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 ...د یبر پدر ام  ی ا-

 .مهمون بازوش کردم  یمشت

 !نگوها  یچی به بابا بزرگ من ه-

 ی آور  ادیشد. با    نستاگراممیگفت و وارد ا  ی دی ببخش  باالجبار

اثر   ستیل   نکهیا و  پاک کردم  رو  بهزاد پکس    ی سرچ هام  از 

 :فرستادم و گفتم رونیب ینفس ستین

 برن جهنم؟ یبه شما نگفتن فضولو م-

 :گفت  تیکرد و با قاطع لیرو به سمتم ما سرش

 .زمیکه حواسش به خانومشه عز ی برن، نه مرد یفضولو م-

خواست   یبود، هروقت که م  یآخرش کشدار و پر معن   زمیعز

 ت یبرد و تا االن هم که موفق  یواژه رو به کار م   نیحرصم بده ا

 .از آنش بود

ا- فقط  آقا  ی دفعه    نی باشه،  باشه  به   یی آخرت  حواست  که 

 ...ی خوا  یخانومته و م
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 یاوج گرفته ا   ی باره چشم هاش درشت شدند و با صدا   کی  به

 :دی کالمم پر ونیم

 ه؟ یک نی... انیا-
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چشم   دنی. دختیچشم هام فرو ر  ی از تو  یو درموندگ  ترس

 .زد یبه قلبم م یدرشت و وحشتناکش هر لحظه چنگ ی ها

 .نمیمحمد؟ بده بب  شدهی... چیچ-

  ش ی آت ادشیفر ی که صدا رمیبگ رو از دستش  یگوش خواستم

 .ترسم رو شعله ورتر کرد 

 درخواست دادن بهت؟ هان؟ نیپسرا ک   نیا ن؟یک نایا-

گوش   به سمت  به  رو  سرم  د  دمیکش  یزور  با    ست یل   دنیو 

اومد نفس    یکه توش به چشم م  یی درخواست ها و اسم آشنا

 .م حبس شد  نهیس ی تو
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 !من که قبول نکردم محمد یخب درخواست دادن ول-

  دونستم یشد. م  خیدرخواست سروش مو به تنم س  ی آور  ادی  با

م درخواست  مجدد  کنم  رد  هم  دهیاگه    یی اعتنا  لیدل  ن یبه 

نفر اون چند  از  بعد  بودم. خداروشکر که  نکرده  هم    ی بهش 

  ی کیکوچ  زیمحمد به هر چ  نکهیدرخواست داده بودند وگرنه ا

 !نبود  دیشک کنه اصال  ازش بع

 ی شدن دندونهاش رو تو  دهییسا ی منقبض شده ش صدا  فک

  ی م   یحجم از خشم من رو حساب  نیخودش جا داده بود و ا

 .ترسوند

پسر؟ نکنه باهاشون چت   نهمهیفالوت کنن؟ اونم ا  دیچرا با-

 ؟یکنیم

دفاع کردن بهم نداد. به انگشت    ی برا  یرو گفت و مهلت  نیا

  یچت  ی هام رفت. صفحه    رکتی داد و به سمت دا  یهاش تکون

 .دستم انداخت  ی رو با حرص تو  یگوش  دیجز خودش رو که ند
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 !یبوده پاکشون کن  ادتیخوبه، -

 یسوخت، انگار ازش م  یکه در راه داشت م یبغض  ی برا گلوم

 .بود  ی و فرار  دیترس

 ی وقت  ؟ی اعتماد  یبهم ب  نقدریتو ا  یعنی  ؟یگی م  یمحمد چ-

  ی گفت  ی چت کنم؟ تو که هر چ  گرانیبا د  دیتو رو دارم چرا با

 ...دور بهزادو یانجام دادم، گفت 

 :دی ضرب سرش رو به سمتم برگردوند و غر به

 ...بهزاد نه! به اسم صداش نکن حرومزاده رو-

 .آروم کردنش ی حرف زدن، برا ی برا دمیبلع ییهوا  عاجزانه

عصب- فقط  تو  پاک   یچشم...  درخواستاشونو  االن  نباش. 

 آخه قربونت برم؟  یهست   یخوبه؟ نگران چ کنم،یم

به آغوش   ییاعتنا رو  با دست هاش سرش  و  نکرد  به حرفم 

نم باورم  فاصله    یگرفت.  به  دق  ی شد!  از    قهیچند  لبخند 

تونستم بذارم روزمون خراب   یبود. نم   دهیصورتهامون پر کش
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روز، جون داده    نیا  ی کرده بودم برا  ی بشه، من لحظه شمار

 !نمش یبودم تا دوباره بب 

 :رو به دور گردنش انداختم و با مکث گفتم دستم

باور کن من نم- ا  ی تو  دونستم یمحمد؟ عشقم    ه یقض   ن یسر 

چرا اعصابتو   گه،ید  هیدرخواست معمول  هی. آخه  یهم حساس

 ؟ یکنیخورد م

ا  ولم بابا  رو  ی کن  بالجبار دست  و  نقطعه   ی در جوابم گفت 

 :ضعف هردومون گذاشتم

 ؟ ی خوایخراب بشه؟ م ،یقشنگ نیروز به ا ی خوا یتو که نم-

 :دی به خودش داد و با حرص نال یتکون  باالخره

د- بگو  انداخت  ونیکلکس  یورداشت  گه،ی تورو  راه   ی تو  ی پسر 

 !یستی فکر منِ خرم ن جت،یپ
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شده بود خنده م گرفته بود.   بم ی که نص  یمیبغض حج   ونیم

م قشنگ حرص  غ  یچقدر  و  از سکوتش  شدی م  ی رتی خورد   .

 .گونه ش نشوندم ی رو یبوس عیاستفاده کردم و سر

 !تولوخدا گه،یاخماتو وا کن د-

م موند تا باالخره دل    رهیرو به من سپرد و اونقدر خ   نگاهش

 .از سکوتش کند 

 !بده تویگوش-

  د ی پر از ترد  یدستش گذاشتم. با حالت  ی رو تو  یگوش  مشتاقانه

ب  میمجددا  مشغول رصد کردن گوش اما  به    الیخیشد و من 

شک و شبه ش   ی ایدلبرش چشم دوختم. اون تو دن  ی اخم ها

گفت اخم چقدر به چهره    یکه م  ییایکرد و من تو دن  یم  ریس

 !و قدرت دل بردن از من رو داره  ادیمردونه ش م  ی 
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دادم    حیرد و بدل نشد. ترج   نمونی ب  یحرف  چیه  ی ا  قهیدق  چند

دست به دست هم   ز یبا سکوتم آرومترش کنم اما انگار همه چ 

 .کنه  لیداده بود که انتظارم رو به خاکستر تبد

 ،یکن  یاالن هم پاک م  نیهم  ا،یرو  یکن  یپاک م  نستاتویا-

 .نمیخوام بب یم

ثان  ی کسر  در ب  هیاز  حدقه  از  هام  محمد    رونیچشم  زد. 

ق  یب  نقدراهمیا با  بود؟  نبود،  لحن   زونیآو  ی   افهیرحم  و 

 :در جوابش گفتم یمظلوم

 یفقط گاه   نستام،یا  ی کنم تو  ینم   ی توروخدا نه! من که کار-

م چت  دوستام  با  دکنمیاوقات  اصال   باشم،  داشته  بذار   گه ی. 

 خوبه؟ کنم،ی درخواستا بمونه همشون رو بالک م ذارمینم

 .شونم انداخت ی فرستاد و دستش رو رو رونیب ی بلند نچ

 !خودتو مظلوم نکن  خودی ب ا،یکه گفتم رو نیهم-
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نم   ی کمتر  ی فاصله    با دلم  بودم،  روز    یکنارش  خواست 

نم دلم  بشه،  خراب  بشکونم.   یقشنگمون  رو  دلش  خواست 

 :و گفتم شدن به سراغم اومد  میچطور تسل دمینفهم

 !؟یخب اگه حوصله م سر رفت چ  یول  یتو بگ  یباشه، هر چ-

 :گفت  بشیموهام نشوند و با لحن دلفر ی رو یبوس

 !توله سگ ارمیخودم سر جاش م-

 ی به آه و ناله ها  ی توجه ا  نکهیا  یبه روش زدم و ب  ی لبخند

چشم هاش برنامه    ی احم وجودم کنم جلوحس مز  ی شگیهم

مثل خوره    ی زیچ  هیلب هام بود اما    ی رو پاک کردم. لبخند رو

حجم    نیکه از ا  ی ز یچ  هیکرد،    یجونم داشت جلز و ولز م   ی تو

! مخصوصا  از اون  دیترس  یمرد م  نیا  ی اعتماد  یاز شک و ب

 :که محمد گفت ی لحظه ا

ازش، االن   ی ریگ ی عکس م  یکنی خونه هم اکانتتو پاک م   یرفت-

 .ستی وقتش ن
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تأ  افکارم به  رو  و سرم  زدم  با    دییرو پس  بعد  و  دادم  تکون 

 :گفتم طنتیش

 !که نمیخب خب... توام پاک کن بب-

 :گفت زیبه سمتم رفت و تمسخر آم  ی غره ا چشم

 چرا اونوقت؟ -

 :گفتم ی ا  بندهیرو محکم فشار دادم و با لحن فر  دستش

 هی   نی. ادی پاک کن  دیچون خانومتون پاک کردن، شما هم با-

 !دستوره

 :لحن ممکن لب زد نیبه روم زد و با تلخ تر  ی پوزخند

  ی ! م؟یمن فرق دارم با تو، من پسرم، تو چ  ا،یچه گوه خور-

 اصال ؟ یگ یم یچ یفهم

 :جدا شدند گهیمدو با ترس از ه دند یهام لرز لب

 ...دی محمد؟ مگه من دخترم با یچ یعنی-
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 :رحمانه گفت  یصورتم گرفت و ب ی اشاره ش رو جلو انگشت

کم و  یچشم، ب  یگفتم بگ یکه گفتم، قرار شد هر چ نیهم-

خوام تو   یخورن، نم  یم  یبگ  ی االن هر گوه  ی کسر... دخترا

 !یجزء اونا باش

[31.07.20 02:03] 

 95پارت #

حرف هاش رو پشت زبونم پنهون   یتا بتونم تلخ  د یکش  طول

نم ها  یکنم،  امروز حرف    یی تونستم هضمشون کنم. محمد 

مستق که  بود  ز  ت یجنس  ما یزده  رو  بود.   ر یمن  برده  سوال  

  ی ادیمن رو ترسونده بود. محمد امروز ز  ی ادیمحمد امروز ز

هفده    نیا  ی که تو  ی زیسرم زده بود، چ  ی دختر بودنم رو تو

 .شکل تجربه ش نکرده بودم نیبه ا الس

فرستاد و   رونیب  یکه شروع به آزار دادنش کرد، نچ  سکوتم

 :بغل گرفتن من آروم گفت نیح
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خوش- دل  ناراحت  یدرسته  طاقت  اما  ندارم  هم    تیازت  رو 

 .کننیندارم، ناراحت نباش، آدما به نداشته هاشون عادت م

من    یحتنارا  لی دل  یبود که حت  ی زیوجدانش بخاطر چ   عذاب

رو داشتم که اگه    ی هم نبود. من ناراحت بودم چون حس مادر

آورد مجبور    یم   ایبه دن  ی کرد دختر  یم  یکه زندگ  یقرن  ی تو

خودش   ی با دست ها  انشیاطراف  ی   دهیپوس  دی بود بخاطر عقا

رو،    ارتمخودم رو، زبونم رو، جس  دیاون رو به کشتن بده، من با

 !کشتم، چون دختر بودم؟  یهام رو م یروزمرگ

باز  ینم مسخره  چقدر  ش   ی دونم  و  آورد  که    طنتی در  کرد 

ن  شدم  به    ی رو  ی لبخند  مچهی مجبور  کنم.  ساکن  هام  لب 

و شروع به قدم    میبلند شد  یصندل  ی خودش از رو  شنهادیپ

 ی آرزو  شی که مردونگ  ی از مرد  ی. من شاخه گلمیزدن کرد

ر پر شدن خودم  به پ  ییبود به دست داشتم و اعتنا  میشگ یهم

 .کردم ینم
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برا  یروز قشنگ   امروز  کرده بودم،   ی هر کار  دنشیرس  ی بود، 

  د ی کردم. با  یخرابش م  دیدروغ گفته بودم، بد شده بودم، نبا

موندم، حداقل بخاطر قول و قرارهام به دلم، حداقل    یم  ی قو

عج حس  غر  بیبخاطر  حداقل    ی بیو  داشتم،  محمد  به  که 

که بعدها اگر داستان عشقمون رو خوندند، جا   ییبخاطر کسا

 .بچه بودنم نزنند ی پا ییزدنم رو بعنوان امضا

تونستم طرز    یتونستم. م   یحرف زود بود اما م  نیا  ی برا  هنوز

رو عوض کنم، هم  کار  نطوریفکر محمد  تا حاال  کرده    ی که 

  ی کنم برا  ی تونستم کار  یبودم که حداقل وابسته م بشه، م

کنم که   ی تونستم کار  یارزش قائل باشه، م  تم یمن و جنس 

 .بخاطر دختر بودنم نگرانم نباشه

به خودش گرفت و   یواقع  یبار لبخندم رنگ  نیفکر، ا  نیا  با

و من با   میقدم زد  م،یپارک قدم زد  ی دست به دست هم تو

رنگ    ی پارک، به درخت ها  ی مغرورانه به تک تک اجزا   ینگاه

 نشون یسرسنگ  ی ها و به آدم ها و نگاه ها  مکتیبه ن  ده،یپر
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ب کنار  محمد  با  بتونم  دادم  دوس امیقول  رو  محمد  من    تش . 

 ی رفتن طرز فکر غلطش که باعث و بان  نیاز ب  ی داشتم و برا

 !ی ارکردم، هر ک یم  ی مرگ آرامشمون بود هر کار

[31.07.20 02:03] 

 96پارت #

* * * * * * * 

گذشت. از اون روز به بعد حس   یمحمد م  دنی از د  یماه  کی

غذا  ی ا  یزندان نداشت  حق  که  داشتم  بزنه.    یی رو  لب  به 

من حکم غذا خوردن رو داشت، ماها بود که   ی برا  نستاگرامیا

خوب توش   ی دوست ها   یگذروندم و کل  یباهاش وقتم رو م

 و  نستاگرامیا  تیکرده بودم، اما همشون با رفتنم به سا  دایپ

 .شتافته بودند یباق اریبه د میپاک کردن حساب کاربر

اتفاق خبر داشت فرناز بود و   نی ا  یاصل  لیکه از دل  یکس  تنها

تو اون  از  سرزنشگرتر  هم  من  شانس  وجود    ایدن  نیا   ی از 

بودم و    چوندهیگونه پ بچ  ی رو با بهونه ها  ایو دن  دینداشت. ام
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وسط گول خورده بود، خودم بودم، خودم   نیکه ا   ی تنها کس

 .مخوردنم رو قبول نداشت بیبود که اکثر اوقات فر

که هشت شب    میبه ساعت گوش  ینگاه  میو ناراحت ن  کالفه

از محمد نبود و از ظهر که    ی داد انداختم، خبر   یرو نشون م

رفته بود.   رونی زود از سرکارش برگشته بود با دوست هاش ب

که رفته بود شدم    یمکان  ی ایبهش زنگ بودم و جو  ی چند بار

سرسنگ  اون  گفتن    نیاما  بود.    کیبه  کرده  اکتفا   "کلمه 

 " .رونم یب

  ز ی وجه نرم و محبت آم  چیبود، کنار دوست هاش به ه  عادتش

پررو شدن من و دوست    ی برا  یلیرو دل   نیا  زد و   یحرف نم

م بود د  یهاش  و    بیعج   زشی... همه چگهیدونست. محمد 

 ی از دور نگاهش م  ی ا  گهیهر کس د  دیو خاص بود، شا  بیغر

من باشند    ی جا  دی زد اما فقط با  ی بهش م  یوونگ یکرد انگ د

ا  توجهتا م ع   یوونگید  نیبشند  من    ی برا  ی دلخور  نیها در 

 !نهیریهم ش  یلیخ نه،یریش
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 ی صدا   دنیهم که بعد از شن  یروزها بخاطر عذاب وجدان   نیا

نص  م  شدی م  بمیبهزاد  گوش  آهنگ  فرق  یکمتر  و  با   ی دادم 

کوک م  ی ا  ی عروسک  صاحبش  دست  به  فقط  و    یکه  گه 

 .نداشتم رقصهی و م خندهیم

به دستور محمد   تشونیرو که اکثر  میگوش  ی تو  ی ها  برنامه

ز رو  بودند  شده  د  ریپاک  با  و  کردم  رو   ی خال  ی جا  دنیو 

 ی حرف ها  ی ا  هی م خارج شد. چند ثان  نهی از س  ی آه  نستاگرامیا

تو محمد  وار  پ  ی اکور  نم  د یچی گوشم  فکر    نیا  دم یفهم  ی و 

ا  یلعنت تو کل  رو جو  یس  نیکه  از کج  دهیی روز مغزم    ا بود 

 .شد  یم داشیپ

پ   یکه مدع  ی فکر با  اگه  رو نصب   نستاگراممیا  کیف  جیبود 

مطلع نخواهد شد. چند   ی و بشر  یبن  چیه  چ،یکنم محمد که ه

 ک ی آسمون ذهنم موندم و در آخر با کل  ی معلق تو  ی ا  هیثان

ام به سراغ نصب برنامه رفتم. امتحان کردنش   ی گوگل پل  ی رو

 نبود،بدک    گشتی که محمد برم  یامشب و تا زمان  ی حداقل برا
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خودش و کامنت هاش رو چک   ج یتونستم هم پ  ی م  ی نطوریا

 ی ها  پیکل  دنیبهزاد بزنم و هم از د  جیبه پ  ی کنم، هم سر

 .لذت ببرم  نستاگرامیمعروف ا نیخفن ذره ب

[07.08.20 03:15] 

 97پارت #

دانلود   فرصت قصد  به  سرعت  کمال  با  و  ندادم  دست  از  رو 

 ی دیآ  نکهیسر ا  یام شدم. کم  یکردن برنامه وارد گوگل پل

اکتفا    ی باشه مردد بودم و در آخر به انتخاب اسم ناز  یچ  جم یپ

 ج یچهل تا پ  ینباشه س  زیشک برانگ  جمیپ  نکهیا  ی کردم. برا

 .محمد رفتم ج یرو فالو کردم و بعد به سراغ پ

مختص خودش    ی دیرو پاک کرده و به آ  جشیفن پ  هم  اون

بودم.    هیقض  نی ا  انیداده بود و من خوشبختانه در جر  رییتغ

بود اما حس    یدونستم مشکلش با بهزاد چ  ینم   قا یهنوز دق 

برا  کی  نکهیا رو  بتت  بزن  دنیپرست   ی شبه  کنار    یکنار  و 

 .کرد یم دادیمحمد ب ی رفتارها ی تو ش،یبذار
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 ی رنگ   یصورت  ی   رهیاز همه خواستم فالوش کنم اما با دا  اول

انگشتم گرفته   یچشمک م   لشیپروفا  ی که رو از  زد تحرک 

 نکه یا  دیبه پست هاش نگاه کردم و به ام  ی ا  هیشد. چند ثان

از د   ی کنم رو  یکامنت هاش رو چک م  شیاستور  دنیبعد 

 .زدم  ی ضربه ا لشیپروفا

 ی که عکس تو  ی جون انگشت من کجا و ضربه ا  یب  ی   ضربه

از خودش   ی استور به قلبم زد کجا؟ قول داده بود مثل من 

 ونیم  ی ا  گهینذاره اما حاال دست به دست پسر د  یعکس  ییجا

  ره ی خ  نیمعرفش بود به دورب   ومی که هشتگ پاالد  ی دیمرکز خر

 ن دلبرانه ش به م  ی با اون اخم ها  شی خی  ی شده بود. چشم ها

عکسش رو به من نداده بود؟ اصال     ن یته بود. چرا اچشم دوخ

برا  قراره  بود  نگفته  بهم  کنار  دیخر  ی چرا  پسر  با   شی بره؟ 

کرد   بمیترغ  ضی عر  ی و لبخند  یمشک  ی سبزه و موها  یپوست

 .بزنم ی تگ شده ش ضربه ا  ی دیآ ی رو
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 د ینباشه. شا  ییبودنش مشخص بود آدم تنها  افهیخوش ق   از

دختر شا  ی هم  بود،  آشنا   ی دختر  دیهمراهشون  واسه  رو 

خ  من  محمد  محمد...  آخه...  نداره!  امکان  نه...   یل یکردن... 

که   ییتر از روزها  پیخوشگل و خوشت  یجذاب شده بود، حت

وار رو به   وونهید  یحسادت لعنت  نی... انیبا من قرار داشت. ا

 ی که حت  ی. از مندیطلب  یزد و از من جواب م  یم  ادیمن فر

 !بوده  ایدونستم محمد کل امروز رو کجا و با ک  ینم

[07.08.20 03:15] 

 98پارت #

بود رو از نظر گذروندم    یاون پسر که محمدرضا نام  ی ها  پست

که با محمد من گرفته بود هزاران   یپست کردن عکس  ی و برا

  داش یبارش کردم. کم مونده اشک دم مشکم پ  راه ی مدل بد و ب

رخم بکشه. چطور بود که زور محمد به من  بشه و ضعفم رو به  

حت  د یرس  یم من...  زور  پا  یو  گرد  هم    ی به    ی خودمحمد 

 داد؟ینشون نم
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کامنت   ریاون پسر خارج شدم و مس جیو مات زده از پ مغموم

  ی که تو  یگرفتم، همون عکس  ش یپست آخر محمد رو پ   ی ها

جردن گرفته بود و من هر چه اصرار به    ی ها  ابانیاز خ  یکی

 ی بار نرفت که نرفت. کامنت ها   ریپاک کردنش کرده بودم ز

بود که دختر و پسرها براش    یی اغلب گل و قلب ها  رش یاخ

 .بودند گذاشته

 دنیدادم و باالخره با د  یکامنت هاش تکون  ونیرو م  انگشتم

 .دیرو به آغوش کش ی قلبم ناباور  ی کامنت تهوع آور

 " که یوونز، جذاب خودمجو "

حبس    یکرد با نفس  سیاز گونه م رو خ   ی که گوشه ا  اشکم

رو کل  لیپروفا  ی شده  و   کیدخترک  داشت  نام  طال  کردم. 

پونزده شونزده سال نم  شتریسنش ب به   یاز  انگشتم که  زد. 

که براش آماده    ییو نوشتن فحش ها  یپلیر  ی   نهیسمت گز

 .کرده بودم رفت تازه به خودم اومدم
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. تنها نقطه  ارمیاونقدر زود کم ب  دی شدن زود بود، نبا  زی لبر  ی برا

وگرنه   نی ا  م یدلگرم  ی  بود  نداده  رو  جوابش  محمد  که  بود 

 .کردم یم کاریدونستم باهاش چ  یخودم هم نم

  ی که خواستم سر   نیپر نفرتم رو از نوشته ش گرفتم و هم  نگاه

صفحه نقش بست.   ی بزنم اسم محمد رو  شیقبل  ی به پست ها

چند وقت عادت کرده    نیا  ی جواب دادن دودل بودم. تو  ی تو

ناراحت  ا  میبودم   ی دستور بود و حاال نم  کی  نیرو بروز بدم، 

 .باشم یشگ یهم  ی ایمحمد رو ی برا دیدونستم چطور با

 کون یآ  صالیو از سر است  زارهیجواب دادن ب   ری از د  دونستمیم

 .سبز رنگ رو لمس کردم

 جانم محمد؟ -

بودم    دهیکه امشب د  ییزای اما با چ  میهم رو از بر بود  هردومون

از بر بودن چندان موفق بوده باشم   نیا  ی من تو  دونمیم  دیبع
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واج از دهنم خارج بشه تا جمله   کیبود    یاما محمد بود، کاف

 .ارهیمد نظرم رو کامل به زبون ب ی 

 چه طرز حرف زدنه؟ نیچته تو؟ ا-

[08.08.20 02:35] 

 99پارت #

 .صدام کنم یرو چاشن ی شگیهم  یکردن سرحال یسع

 ؟ینشده قربونت برم، خوب ی زیچ-

 ی همچنان تو  دادیاومد و نشون م  یها م  نیتردد ماش  ی صدا

 .برد یبه سر م ابونیخ

 رون،ی فکر خر کردن منو از سرت بنداز ب  ا؟یرو  شدهیچ  گمیم-

 ...نمی بب سایوا

  یکرد و بعد با لحن با نمک  یاومده، مکث  ادشی  ی زی که چ  انگار

 :گفت
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شد- حاج   نیا  ی ناراحت  آره  گذاشتم،  تنهات  ساعت  چند 

 خانوم؟

 .کردم از در عوض کردن بحث وارد بشم  یکردم و سع  سکوت

 خونه؟ یرسیم یک-

رو    ی فرستاد و با لحنش که کم مونده بود سرد  رونیب  یپوف

 :گفت  رهیبغل بگ

دو ساعت با دوستام   کارمایآخر هفته رو ب  هی  یبابا... خانوم   ی ا-

 .گهیبودم، ناراحت نباش د

 ی همه    شیزدم و با نقش بستن عکس استور  یپر مکث  پلک

 .کرد یچمدون به دست قصد خداحافظ میخوددار

تو از همه   یوقت  خوامیبا کدوم دوستات؟ م  ؟ی خب کجا بود-

 ه؟ یادیز  زیمنم داشته باشم محمد. چ  ،ی من خبر دار زیچ

خوب  سکوتش هم دادینم  یخبر  مثل  ظاهرا   من    ی جا  شهی. 

 .ناراحت شده بود
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  ن؟ یکه دوستام ک  ی دار  کاریبعدشم چ  ،ی تو با من فرق دار-

م بگم  بق  رونیب  میرفت  شون؟یشناس  یمگه  پسرا،   ی   هیمثل 

فاتحه مو بخونم. مگه    د یجا و مکانم بخوام بهت بگم که با  گهید

 جواب پس بدم؟  دیدخترم که با

 شون یکنندگ   رانیاز جمالت قدرت و  یبعض  نکهیبه ا  شه یهم

 ی وقت تو  چیه  دم،یخند  یم  شترهیمعروف رودبار ب  ی از زلزله  

از درد...   دهیبه خودم نلرز  ی نطوریا  میزندگ   ی جا  چیه بودم. 

 !درد از دست دادن غرورم 

 ؟ یحرف بزن ی خوا  ینم ا؟یرو-

تکون دادن  ی برا ییکه بغضم راه انداخته بود نا ی ولوله ا ی تو

د وقت  شد،ینم  دهیزبونم  ب  یمخصوصا   محمد  رحمانه    یکه 

 :گفت

 قطع کنم؟ یحرف بزن ی خوا ینم-
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م  دونستمیم حرفه،  تا    دونستمیحرفش  کنه  لهت  بخواد  اگه 

 ن یمونه، به هم  یجسمت م  ی پاهاش رو   ینینفس سنگ  نیآخر

نصف    ی خاطر خودم تماس رو قطع کردم و ماتم زده به جنازه  

 .غرورم چشم دوختم  ی  مهیو ن

[08.08.20 02:35] 

 100پارت #

تو   یساعت  چند کردنم  کز  م  ی از  امتحانات   یاتاق  گذشت. 

موجود   کیجز    ی سح   چیمستمرم شروع شده بود و بهش ه

  دم ی نداشتم. تمام ام  میدوران از زندگ   نیا  ی اون هم تو  یاضاف

از ب  نیا و بعد از حرف زدن باهاش    ادی ب  رونیبود که محمد 

صفحات کتاب رو مرور کنم که اون هم از شانس بدم به    یکم

 .صبح معروفم موکل شد چهار

من از قهر چند ساعته مون نبود، از تنفر به خودم    ی ها  اشک

وقت بود با غرورم   یلیخ  نکهی بود. از سکوتم، از اعتمادم، از ا

تونست با چند تا    ینداشتم. درد امشب من م  یخوب  ی رابطه  
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 ه یکه شب  یمکان  هیدرمون بشه. با گفتن اسم    یمعمول  ی جمله  

 .بوده یبا ک نکهیگفتن ا ایباشه،   شیاستور ی به مکان تو

 ی شک لعنت  نیگفت، اگه همون لحظه ا  یهمون لحظه م  اگه

کردم،    یبه اون کامنت فکر نم  گهیکرد د  یرو از ذهنم جدا م

کردم، به قول و قرارامون که ظاهرا  فقط   یفکر نم  ش یبه استور

 یهم فکر نم  کمی ف  جیبه پ یکردم، حت یم شونیعمل  دیمن با

 .کردم   یاز عذاب وجدان پاکش م ییایکردم و با دن

تحرک   به هر  با  که  هام  تکون  یم  یچشم  و   یسوختند  دادم 

  ام یبعد از تماسمون پ  یکساعتیکردم.    مینگاهم رو بند گوش

رو    امش یپ   نیداده بود و اسمم رو صدا زده بود اما حاال دوم 

 .هم فرستاده بود 

لب هام   ی حت  دنشیکردم و با د  کیکل   امشیپ   ی رو  دلخورانه

برا زدن    ی هم  د  ی اریلبخند  نداشت،    دهیفا  گهینکردند، 

  دهیکردم فا  یکه نبودِ غرورم رو حس م   یمن  ی برا  یمونیپش

 .نداشت
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ناراحت  " طاقت  من  م  تیتوله  خودت  ندارم،  زود   یدونیرو 

با   ،یبودم چندساعت  دیمرکز خر  زم،یریو بهم م  شمیم  یعصب

طول   نینت، واسه هم  میگ  میسر رفت   هیپسر عمه م، بعدشم  

 " برگردم خانوم لوس دیکش

زدم و خواستم نسبت بهش   امشیمتن پ  ی به رو  ی غره ا  چشم

 .سروصدا وارد اتاقم شد  یب  ایاعتنا باشم که همون لحظه دن  یب

 .من ی خواهر غمبرک زده -

 .پاهام پنهون کردم ریرو ز م یرو ازش گرفتم و گوش نگاهم

 ؟ی بر شه یحوصله ندارم، م ایدن-

 .شد ی جد یتخت نشست و نگاهش کم ی رو

  ی نی زم  بیو س  یشام  الیخیوگرنه ب  ی مشخصه حوصله ندار-

 ا؟ یشده رو ی زی. چی شد  یمامان پز نم

زد    ی آدم باهام حرف م  ک یبار ممکن، مثل    نی تر  ابیکم  ی برا

 نبود؟  بیعج  ی ادیز نیو ا
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 .نشده، فقط حوصله ندارم ی زینه چ-

شدن   رهی انداختن سرش و خ  نیی تکون داد و با پا  ی سر  آروم

 :گفت یبه طرح رو تخت 

نگرانت - ن  ی ای. چند وقته اصال  رومیمن و مامان    ،یستیسابق 

کوچ  هیدرسته   دلم   نمونیب  یک یمشکالت  من  اما  هست 

رو از   تیو خود واقع یمشکالت عوض بش نیبخاطر ا خوادینم

 !ی ریما بگ

دل  ی تو یکه ناگهان یزمیآخر حرفش درست مثل ه ی  کهیت

راست   ایدرد سوختن رو به تنم انداخت. دن  ندازنشیم  شی آت

وقته خودم   یلیدرد داشت، تلخ بود، من... خ   قتیگفت، حق  یم

 .رو از خودم گرفته بودم تا محمد رو داشته باشم

[09.08.20 15:01] 

 101پارت #
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رو دست به سر کردم و به    ایکه بود دن  ی هر تظاهر و انکار  با

رو به دست گرفتم. دوباره صدام زده بود    یمحض رفتنش گوش

د ها  پیتا  ی برا  یرمق  گه یاما  گفتن    یشگی هم  ی کردن    "و 

 .نداشتم "جان دلم 

رو به روم با خودم    واریبه د  رهیسرم گذاشتم و خ   ر یرو ز  دستم

 :زمزمه کردم

 کنم،یرو درست م  ی. همه چشه یعوض م   زیبار همه چ   نیا-

 .خوامی که خودم م ی اونطور

م    هیلبم بعد از طوفان گر  ی نسبت به لبخند رو  یخوب  حس

داشتم که محمد رو بهتر از قبل کنم اما انگار    دینداشتم، ام

ورود به   ی داشتم، من برا  شیدر پ   ی . راه دشواردمیترس  یم

 ی برا  دیگذاشته بودم و حاال با  ه یما  زایچ  یلیقلب محمد از خ

 ی کردم، تالش  یهاش تالش م  ی شکستن بت غرور و خودخواه

 .کنه  یم رمی گ نیاگه من رو نکشه حتما  زم  دونستمیکه م
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 گهیوقت همد  چی ه  یواقع  ی خونده بودم عاشق ها  ییجا  کی

  ده یکه امشب د  ییزایکنند. با چ  یرو مجبور به عوض شدن نم

نم من    یبودم  اما  گذاشت  عشق  رو  محمد  حس  اسم  شد 

بخاطر   کنم،  عوضش  بودم  مجبور  حاال  و  بودم  عاشقش 

رو    ش یاعتماد  ی ب  کیو تار  اهیس   ی ایهردومون مجبور بودم دن

 .ببرم، هر طور که شده نیاز ب

زدم و    ی محمد ضربه ا  امیپ  ی کننده، رو  ب یترغ  میتصم   نیا  با

مدت   کی.  اتفاقات امشب شدم  الی خیبا جواب دادن بهش ب

  هیواقعا  شب  دمی دی م  یو وقت  داشتمیرو نگه م  جم ی هم پ  گهید

 .کردم  یحرفاشه، پاکش م

 نستاگرامم یکه خودش ازم بخواد ا  ی روز  ست،ی روز دور ن  اون

لباس هر  کنم،  نصب  هروقت    یرو  بپوشم،  دارم  دوست  که 

با دوست هام جا آمار کوچ  ییخواستم  برم و  بتونم   ک ی برم، 

 ستینذارم. اون روز دور ن  ارشیرو در اخت   میاتفاقات زندگ  نیتر
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  تونم بشه که ب  ی همون  خوام،یبشه که من م  یکه محمد همون 

 .همه فاش کنم  ی به خودم جرئت بدم داستان عشقمون رو برا

رو  امیپ که  ناخواسته   یگوش  نی اسکر  ی محمد  نشست، 

 .زدم ی لبخند

از حسم    ستمین  یآدم  ا،یرو  ستمین  دنیمن اصال  آدم ناز کش "

... من گمیحاال دارم به تو م  یخانواده م. ول  یبگم، حت  یبه کس

کار نباش  کنمیم  ی هر  ناراحت  تو  ناراحتت   ،یتا  اگه  ببخش 

بهت   رم ی گیسخت م  ی ادیز  ،یکه خسته ش   ی کردم. تو حق دار

 " .دوست داشتنم  ی ... بذار پایول

[09.08.20 15:01] 

 102پارت #

* * * * * * * 

روزِ تمام منت و خواهش کردن محمد، تونسته بودم   کیاز    بعد

  ی برم و نه اجازه م   رونی داد ب  ی فرناز. نه اجازه م  دنی به د  امیب
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داد به خونشون برم و باالخره با هزار غر و قهر تونسته بودم  

 اد یبود که ز  ی ا  یفرناز باشم. مدت طوالنامروز عصر رو کنار  

 یبس با محمد سر و کله م  از  یعنیباهاش در ارتباط نبودم،  

 .زدم وقتش رو نداشتم

زمان رفت و برگشت من به مدرسه رو در نظر داشت و   محمد

بمونم.    رونیهم ب  قهیپنج دق  یداد بعد از مدرسه حت  یاجازه نم

ها و دوست هام   یبرگشتن با همکالس  یداشت دورهم  دهیعق

 .کنه  یم ایح  یمنو پررو و ب

  ر ی بذارم، همچنان مثل قبل گ   ی رینتونسته بودم روش تاث  هنوز

شد. من هم عادت    یم  یعصب  زهایچ   نیتر  کیو سر کوچ   دادیم

اگه   و  بودم  کرده  عادت  اما  بود  بودم، سخت  روز   ک یکرده 

جدل  نمونیب و  ها  ینم  شیپ  یبحث  تعجب   ی اومد شاخک 

 .زد یم رونیتنم ب ی جا ی جا ی تو
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کرد   ییمورد عالقم که مقابلم خودنما  پسیتخمه و چ  ظرف

پس    یواقع  یکه من و محمد رو به زندگ  یباعث شد از منجالب

 .امیب رون ی ب قهیچند دق ی داد برا ینم

 .دستت درد نکنه عشقم-

حوصله و دلخور لب    یب  یمشت تخمه برداشت و با حالت  کی

 :زد

 گذره؟  یچه خبر، خوش م-

رو داشت اما    زی کنار لبهام قصد بازگو کردن همه چ   پوزخند

 :تکون دادم ی کنترلش کردم و سر

 ؟یخوب ؟ی. تو چستیبدک ن ،یه-

پرتاب    ینشدن  فی توص  یحرص  با سمتم  به  رو  تخمه  پوست 

 .کرد

  ا،یخوره رو  یداره حالم ازت بهم م  گهید  م،یبه لطف تو عال -

بعد دو هفته چس چس کردن و زود برگشتن به خونه، زنگ 
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  گفت یبود م  یک   شم؟یپ   ی نزدن به من و چت نکردن، االن اومد

با  ستیب باش  دیچهارساعته  رابطمون    میکنار هم  اسم  وگرنه 

 ست؟ یرفاقت ن

حالم ازت بهم   "شده بود.    خکوبیکلمه م   کی  ی ذهنم رو  تمام

و از    ی ادیروزها ز  نیجمله آشنا بودم، ا  نی. با ا  "خوره    یم

همه   که    ی دیام  د،ی ام   یحت  دم،یشن  یم  انمیاطراف  ی دهن 

دادم که مبادا    یبار هم جواب تماس هاش رو نم  کی  یسال

 !محمد ناراحت بشه

 :خوردنش گفتم  نیبرداشتم و ح پسیرمق چند تکه چ یب

بب- بس    نمت ی اومدم  از  شدم  خسته  بشنوم،  غر  که  نه  فرناز 

 .دیزن یهمتون سرم غر م

 :رحمانه گفت یباال انداخت و ب ی ا شونه

چون خودت   ،ی چون خودت خواست  ،ی شنویحقته که غر م -

شدن، جواب   یمحدود شدن، زندون  ،یراه پا گذاشت  نیا  ی تو
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وقته من ازش خبر   یلیکه خ  گهید  ی زایچ  یلی پس دادن و خ

 !ندارم 

[09.08.20 15:01] 

 103پارت #

زهرمار به خودش    ی گلوم مزه    ی تو  پسیافتاد و چ  نییپا  سرم

  ع یکه سر  ییبه آدما  ه یگرفت. دلم گرفته بود و فرناز هم شب

 .بحث کردن بشن نبود الیخیب

 یخلوت  دیبا  یبه خودت، به درسات، تا ک   یزنیگند م  ی دار-

رانت بشن؟ نگ  دیها با  چارهیاون ب  یجواب معلمارو بدم، تا ک

ا خونه؟ چش   یدختر چشه؟ چش شده که درس نم  نیکه 

 ست؟ یشده که مثل قبل خط به خط کتاب رو حفظ ن 

که تمام گلوم رو فرا گرفته بود و قصد خفه کردنم رو    ی ا  غده

رحم نبود، بغض   یب  نقدریداشت، اسمش بغض نبود، بغض ا

 .کنهیقصد جون آدم ها رو نم چوقتیه
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 .لطفا . اگه دلت پره من پاشم برم خونهبسه فرناز، -

  ی داد. کم  حیچپ نگاهم کرد و سکوت رو به غر زدن ترج  چپ

زدم. چقدر دلم براش تنگ شده بود،   ی نگاهش کردم و تلخند

 ی و نوشابه خوردن هامون، برا  یهامون، بستن  طنتیش  ی برا

 ی زی هر چ  ی مدرسه، برا  ی ها  چی ساندو  دنیدعواهامون سر خر

 .و فرناز معروف کالس کرده بود  ایکه ما رو رو

پ- اومدم  بگ  کمی  شتیمن  تو    رم،یآروم  درکم   یکیتوروخدا 

 .کن

چشم هام رو خوند که بغلم  ی نگاهم کرد و انگار درد تو  رهیخ

 ی بغلش که جا خوش کردم ناخوداگاه چسب رو   ی گرفت. تو

 .دهنم کنده شد 

اذ - همتون  ا  یعنی   د؟ی کنیم  تمیچرا  ب  نقدریمن  من   ی بدم؟ 

رو هم ندارم، صبحا تا    شیروز دور هیتونم، طاقت  یمحمد نم

باز کردن    ی از صدا  سیتا برام و  رم،یگ یصداشو نشنوم آروم نم
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تا باهاش حرف نزنم    ره،ینم  نیاز ب  م یدر خونشون نفرسته نگران

بدون تو،   تونم،ی بدون شماها هم نم  یاز طرف  ره،یگیخوابم نم

دا ب  م،ییبدون  ا  رونیبدون  بدون  بدون   نستا،یرفتنامون، 

ها نم  ی خواسته  م...  نم  یدخترونه  با  ی دونم...  چه   دیدونم 

 ...محمدو دارم، نه تحمل  یکنم... نه تحمل ناراحت یغلط

 :دیباره تنش رو از من جدا کرد و غر کی به

ا- محمد،  محمد،  ک   ن یمحمد،  باباته؟    ته؟ یمحمد  هان؟ 

چاکت باشه، حق    نهی اصال  به فرض عاشق س  ته؟ یداداشته؟ ک 

ش برده  مگه  بده،  دستور  بهت  ا  ا؟یرو  ینداره  از    ن ی معلومه 

 هان؟ ؟یکن یپس چرا تمومش نم ،یستی ن یراض یزندگ

بود و درد اون    ی و ماتم زده نگاهش کردم. درد من چ  مغموم

 .یچ
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نداره؟ اون   نستای مگه خودش ا  ؟ی چرا پاک کرد  نستاتویاصال  ا-

کارو کرده که   نی شک ندارم ا  ؟ی تونیداشته باشه، تو نم  تونهیم

 .بمونه یمخف شیگند کارا

لذت  ی دار   یمعن  نگاه تنها  کردم،  ا  یحواله ش  روزها    نیکه 

م رو  کوچ  دمیچش  ی طعمش  نبود  و  محمد  کردن    ک ی چک 

 .از جانبش بود ییخطا نیتر

کار- گند  تا   ؟ی ا  ی چه  چهار  جز  هست،  بهش  حواسم  من 

 .دمیازش ند ی زیخنده دار چ  ی استور

 :گفت ی ش جمع کرد و با ناباور  نهیس ی رو رو  دستش

 !... خاک برسرتیعنی ؟ی زد  کیف جیپ-

  ر ی اخ  ی دو هفته    نیتکون دادم و از تمام ا  دییرو به تأ  سرم

تک   تک  خوندن  و  محمد  روز  شبانه  کردن  چک  از  گفتم. 

هاش و هزار تا    نگییزدن تک تک فالو  دیکامنت هاش، از د
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نبود و    ی امروز  ی زن و شوهرها  ی دغدغه    یکه حت  گهی د  زیچ

 .د یرسی به نظر م ی به چشمشون کار مسخره ا

از ظرف تخمه   ی ا  گهیدلم که تموم شد، فرناز مشت د  نطق

 :فتبرداشت و تشر زنان گ

 ح یو تفر  یواقعا ؟ سرگرم  ی خسته نشد  ایموش گربه باز  نیاز ا-

 نستایا  ی که محمدتون تو  ؟یکه چ  ی خودتو از خودت گرفت

عوض کن،   شویدیآ  ایپاک کن    ای  کتویف  جیپ  کنه؟یم  یچه غلط

  ن،یبب  ی دوست دار  یاسم خودتو بزن، دوستاتو فالو کن، هر چ

چکش    ی واخودت! بخ  ا،یبفهمه؟ خودت باش رو  خوادی از کجا م

بعد چک کردن بالکش کن تا    یچک کن  یتون  یم  یهم کن

 !نفهمه

[14.08.20 13:21] 
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  یرو جشن م  نستاگرامیماهگرد ورودم به ا  دیبا  گهیروز د  چند

ذهنم خونه   ی فرناز تو  زیوسوسه انگ  شنهادیپ  ی گرفتم، از وقت

برا بود  ا  ی کرده  از    ی لحظه  نداشتم.  دلم    کیآرامش  طرف 

ا   گه یخواست و از طرف د  ی م  یسرگرم از    نکهیتصور  محمد 

 .بست یرو م دنمیشد راه نفس کش یکارم مطلع م

رو عوض کردم    جمی پ  ی دیکه بود آ  یبه هرحال با هر ترس  اما

 شه یتر از هم  ی عاد   ز یو دوست و آشناهارو فالو کردم. همه چ 

اومد کمر   یاوقات سراغم م  یکه گاه  یبود و فقط عذاب وجدان

به نابود کردنم بسته بود. امتحانات ترمم رو رو به شروع کردن  

درس    ی آماده    االنرو منع کرده بود تا از    زیو محمد همه چ 

  ی رو هم بهم نم  ونیزیتلو  دنی د  ی اجازه    یخوندن بشم، حت

حرف هاش    ی به همه    نستاگراممیا  ی   هیداد و من هم جز قض

و    ادیب  شی پ  نمونیب  ی خواست بحث  ی دادم، دلم نم  یگوش م

 .آرامش رو از هر دومون سلب کنه
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د  ینگاه  با ساعت  به  تو  ی واریگذرا  صورتم  لبخند    ی اتاق، 

از محمد نبود،    ی ده شب بود و خبر  کیخودش جمع شد. نزد

ه باشه بهش زنگ نزنم چون ممکنه خون  میتا  نیبهم گفته بود ا

 !دادی رو م  اممیاما اگه خونه بود که حتما  جواب پ

زدم و شماره ش رو گرفتم. بر خالف انتظارم   ایرو به در  دلم

جواب داد،  جواب  نخورده  سوم  جونم   یبوق  به  رو  شک  که 

 :انداخت

 الو؟-

 ی فرهنگ لغت من و محمد جا  ی وقت بود تو  یلیخ  "الو؟   "

 ...االن یداده بود ول "جانم   "خودش رو به 

 ؟یمحمد؟ خوب-

 .ره یها فاصله بگ  ابونیخ  یکرد از شلوغ  یکرد و انگار سع  یمکث

 ؟ یخوبم، جانم خانوم-
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نفس  ی کلمه    دنیشن  با جمله ش  و    رونیب  یآخر  فرستادم 

 .ختیترسم فرو ر

 عشق من؟ ییکجا-

زد   یاون نفس نفس م  ایگفت    یمن حسم اشتباه م  دونمینم

 .داشت کنترلش کنه یو سع

 .بهت  دمیم امیخونه، پ رسمیم  ی  قهیخانوم، چند دق رونمیب-

ا  المیخ باشه  از جانبش راحت شد،  رو   ی که  و تماس  گفتم 

از اومدنش برا شام برم و   ی قطع کردم و قصد کردم تا قبل 

 .بزنم نایبه مامان ا ی سر

مامان نکردم و    نیبه نگاه سنگ  ی رو که خوردم، توجه ا  شامم

 .که خواستم از سر سفره بلند شدم، صداش در اومد نیهم

 ؟ی دار  دیاز ام ی اصال  خبر  ایرو-

و بخاطر   شی پ  ی بار هفته    نیتکون دادم. آخر   یبه نف  ی سر

 .تولدش بهش زنگ زده بودم
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 نه، چطور؟-

جاش   ی ماستم رو که دست نخورده بود برداشت و تو  ظرف

 :گفت ی و به سرد   ختیر

  ت ی گوش  ده،یجواب نم  زنمیزنگ م  ا یبه رو  یگفت هرچ   یم-

 ؟ ی دیجواب نم ی عمد ایخرابه 

 .نکردم  ایبه پوزخند دن ییو اعتنا دمیرو ازش دزد نگاهم

زنگ    اد،یز  ستی ن  یدرسامم، حواسم به گوش  رمی درگ  دونم،ینم-

 .بهش زنمیم

برام سخت   مونی سنگ  ی تکون داد و تحمل فضا  ی سر  اخمالود

 یمونده بود تو  نی گرفتم. هم  شی اتاقم رو پ   ریمس  عیبود و سر

 یی روزها  ه یمامان بهم مشکوک بشه، درست شب  روداریگ  نیا

با  رابطه م  با سروش کجا و  رابطه م  اما  بودم،  با سروش  که 

 !محمد کجا
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با زنگ خوردن گوش  ورودم اتاق مصادف  شد، متعجب   می به 

شماره    دنیو د  یشدن به گوش  کیباال فرستادم و با نزد  ییابرو

جواب   ی بود؟ تو  یک  یعنیناشناس تعجبم دو چندان شد.    ی 

شماره    چیم جواب هدادن دودل بودم، به محمد قول داده بود

 ینم  ن،تهرا  ی شماره    شیپ  دنی رو ندم و حاال با د  یناشناس  ی 

پشت خط بود و فکر    دیام  دیتونستم خودم رو کنترل کنم. شا

واقعا  ناشناش بود،   دیدم و شا  یجوابش رو م   ی نطور ی کرد ا  یم

سبز   کونیباشم و آ  بندیقولم پا  ی که بود نتونستم رو  یهر چ

 .رنگ رو لمس کردم

 بله؟ -

[22.08.20 08:08] 
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شک و ابهام به جونم حمله   ومد،ین  یکه از پشت گوش  ییصدا

ام اگه  م  دی کرد.  حرف  حتما   حت  زد،یبود  درصد   کی  یاگه 

چ حتما   بود  نم  یم  ی زی سروش  اما...  ترس   نیا  دونمیگفت 
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تماسو قطع   عیمهمون وجودم شده بود که سر  یاز ک  یلعنت

 .نکردم ییمجدد زنگ خورد اعتنا میگوش یکردم و وقت

 ی محمد رو  امیاتفاق نگذشت که پ   نیهم از ا  قه یپنج دق  دیشا

 .صفحه نشست

 " خانومم؟ ییکجا "

شا  کی گفتم  خودم  با  اما    دیلحظه  باشه  محمد  شماره  اون 

اگه   نکاریا  ی برا  یلیدل نبود،  آدم سکوت کردن  نبود، محمد 

  ام یپ   ن یا  ی تماس رو جواب دادم به جا  دید  یخودش بود و م 

 .فرستاد یشک برام فحش م یب ز یمحبت آم

کردم اون شماره و اون   یفرستادن پوف کالفه م سع  رونیب  با

محمد رو    امیبسپارم، جواب پ  ی رو به فراموش  ی سکوت پرمعن

 لش یانتظار به تذکرات اوا  نیموندم. ح  امشیدادم و منتظر پ 

که با اون لحن قاطع و کوبنده ش خواست   یفکر کردم، وقت 

شماره    هرو ندم و بالفاصل  ی ا  به یغر  ی شماره    چیکه جواب ه
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االن   خواستمیطرف رو بهش بدم تا حسابش رو برسه، من م  ی 

م  نکارویا اما  بحثمون  دونستمیکنم  به    شهیم  قطعا   کار  و 

 .کشهیمحمد م ی و دلخور تی عصبان

بشم    دمیترد  الی خیمحمد باعث شد ب  دیجد  امیشدن پ  انینما

با خوندنش، خوشحال نوزاد  یو  تو  ی مثل  متولد شده   ی تازه 

 .وجودم شروع به تکون خوردن کرد

رو " شده  تنگ  برات  میلیخ  یلیخ  ا،یدلم  کاش    شد ی... 

 " !نمتیبب

بود که   ی روز  ادآوریلبهام نشسته بود    ی که رو  یضیعر  خط

حت نم  یمی ن  یمحمد  من  رو خرج  توجه ش  و حاال    کردیاز 

 .معترف شده بود ش یخودش به دلتنگ

 " من قربون دلت برم که، چرا کاش؟ "

 .جواب داد  هیو سر چند ثان دینکش قهیبار به چند دق نیا
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 ی تونیم  ی نه اما اگه بتونم، تو  ای   امیبتونم پنجشنبه ب  دونمینم "

 " ؟ی ایب

 .نوشتم نانیچونم زدم و با کمال اطم  ریز یدست

 " ام؟یو من نتونم ب ی ایتو ب شهیمگه م "

کنم و منم مثل اون    یکه فرستاد باعث شد ذوق  یقلب  کریاست

 .نوشتن احساسم بشم  ی دست به دامن دست هام برا

 " بغلت تنگ شده محمدم ی دلم برا "

چ  ی تو  دونمینم م  چ  یجمله  و  د  یبود  محمد  که   گهی شد 

خوابه    یساعت از شب نم  نیا  دونستمیم  نکهی نداد، با ا  یجواب

بار وقت  ی چند  و  زدم  زنگ  تک  ها  یبهش  بوق  ممتد   ی با 

مواجه شدم دل به حدسم سپردم و با مرور کردن   شیگوش

 .بستم دنیقرارمون چشم هام رو به قصد خواب نیآخر

داده باشه با   امی محمد پ دیشا نکه ی شب بود که از حس ا مهین

از چشم هامو باز کردم و    یکیشدن،    داریبه ب  م یلیم  یتمام ب
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د  یوقت رو  تلگرامم  دو چشمم شب  دم یاعالن  به چشم    هیهر 

 امش،یپ   ی رو  کی زدم و با کل   ی لبخند   مچه یجغد شدند. ن  ی ها

 .ختندیلبخندم ر ی رو هیسطل پر از اشک و گر  ک یانگار 

 " .خوابم برد دی ببخش "

  ن یهم  یکردم و وقت  نییچتمون رو باال و پا  ی صفحه    ناباور

شب   یاومد ب  ی م  شی! کم پدمیباز هم ترس   دمیرو د امیپ  کی

شدن،   داریافتاد به محض ب  یبخوابه و اگر هم اتفاق م   ریبخ

  ا یقربون صدقه    ام یچه بسا اون پ   داد ی رو م  اممی پ  نیجواب آخر

کرد، اما   یم  ییرایگفتن احساساتم بود، با جون و دل ازش پذ

خواب بابت  چرا  خواه  دنش یحاال...  جواب   یعذر  پس...  کرد؟ 

 !بود و کجا رفته بود؟ یمن چ  یدلتنگ

[22.08.20 08:08] 
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ه   ی تو روز گذشته  رخ    یاتفاق  چیدو  بترسونه  رو  من  باز  که 

  ر ی نداده بود، محمد همون محمد سابق خودم بود و حجم گ

از   بود. کمتر    یم  گه یساعت د  ک یدادن هاش هم کم شده 

بود که اصال    نی ا  شی جانی جالب و ه  ی و نکته    ششیرفتم پ

 دی با  یعنینگفت،    ی زیچ   شمیو آرا  دنیراجب طرز لباس پوش

کرده و طرز فکرش    ر ییتغ  ی زود  نیکردم محمد به ا  یباور م

 !درست شده؟ 

نگاهم رو از خط    نه ییآ  ی ابروم رو باال فرستادم و از تو  ی تا  کی

نم گرفتم.  جذابم  شدت  به  و    یچشم  سکوت  از  خواستم 

کنم   استفاده  سوء  هماحترامش  به  رژ   ن یو  زدن  به  خاطر 

 ی که رنگ آب یسه گوش ی بسنده کردم. روسر  یکمرنگ و مات

رو دو چندان کرده بود رو به سر کردم    شییبای روشن حجم ز

گوش برداشتن  با  بعد  پالست  یو  از    یکیو  خودم  فقط  که 

 .زدم  رونیخبر داشتم از اتاق ب  اتشیمحتو



Page | 420 
 

  ی از دوستا یکی  شی گفتم پ ی ا  ی جواب مامان با لحن عاد در

  رم،یامتحانات م  یکمک آموزش  ی کتابها  دیخر  ی و برا  میمیصم

خروجم رو از خونه رو صادر    ی غر زدن اجازه    یقانع شد و ب

کرده   دایکه بعد از سالها گمشده ش رو پ   یبه کس  هیکرد. شب 

 ر یو مس  دمیبه قدم هام سرعت بخش  داره یو به سمتش قدم برم

 .گرفتم   شیمون رو در پ زهیپارک خاطره انگ 

بودن کنار    ی که برا  ی زمان که لحظه ا  نیداشت ا  ی خلصت  چه

  وار یگذر کردن به در و د  ی خودش رو برا  یزن  یعشقت له له م 

خودش   ،ی بر  ارتی  دنیبه د  ی خوا  یکه م  ی و لحظه ا  کوبهیم

زمان با من؟ با   نی داشت ا  ی ا  نهیکنه. چه ک  یرو گم و گور م

 چشم  اهیس  ی   ارهیس  ی محالم غرق شدن تو  ی که آرزو  یمن

 .محمد بود ی ها

مس  تمام خور   ری طول  خود  رو  ی رو  دست  و  قلب   ی کردم 

نم امروز چرا    جانی ه  نیا  دونمیهراسونم گذاشتم.  استرس  و 

چ   نقدریا هر  اما  بود  پ   یمتفاوت  تا  بود  م   شیکه   ی محمد 
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شد و  یم دیکردم ناپد یآغوشش رو حس م ی و گرما   دمیرس

 .داشتیدست از سرم برم

ورود   نگاه در  به  که  ا  ی مشتاقم  نشست  د  نیپارک   گهی بار 

 ی . همزمان شماره  دمیینتونستم خودم رو کنترل کنم و دو

که باهاش خاطره   یمکتیمحمد رو گرفتم و به سمت همون ن

تند   ی رفتم. تماس که وصل شد زودتر از خودم صدا  میداشت

 .دی چیپ ینفسام پشت گوش

 ا؟ یرو یزنیچرا نفس نفس م-

از محمد    ی و اثر  دمیرس  مکتیبه ن   یکردم و وقت  ی خنده ا  تک

 :با همون لحن لرزون و منقطعم گفتم دمیند

  قه ی... تا چند دقگهید  رم ی میمحمد؟ من دارم م  ی دیهنوز نرس -

 ی ! کاش االن باشسهیم یمطمئن باش قلبم وا  ینرس  گهید  ی 

 ی برا  ادیاز جاش در ب  خوادیروش... انگار... انگار م  ی دست بزار

 !دنتید
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کرد باعث شد اسمش رو    ییخودنما  یکه پشت گوش  یسکوت

 .رم ی فاصله و درست پشت سرم بگ  نیبا کمتر  یصدا بزنم و جواب

 جانم؟-

  ی تو  تش یتوجه به وضع  یو برگشتم و ب  دمیکش   ی بلند  نیه

پر تودمیبغلش  اونقدر  درست    ی .  که  بودم  اومدنش  شوک 

من آغوش   ای  دی چ یاون هم دور کمرم پ   ی دست ها  دمینفهم

  ی ا  افهی که گذشت با ق  ه یدست هاش رو حس نکردم. چند ثان

شب اصال   هم  ه یکه  رو  یشگیمحمد  شدم.  رو  به  رو   ی نبود 

دست   ی نبود و تو  یچشم هاش برق  ی نبود، تو  ی ا لبهاش خنده  

و شلوار همرنگ به    اهیس  شرتیسو  کینبود!    یهاش هم... گل

عج همه  از  و  بود  کرده  س  بی تن  بود،   یاهیتر  هاش  چشم 

 .ه یبزرگ در حال برگزار ی عزادار کیانگار... انگار که توش 

از لحنم    ی چطور شوق و شاد  دم یو نفهم  ارم یدووم ب   نتونستم

 .دیپر کش 
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 امروز؟  ی ا یشکل نیتو چرا ا ؟یمحمد؟ خوب-

 .دیزد و دستم رو کش   ی تلخند

 !محمد، با توام-

چ   باز خلوت  ی زیهم  سمت  به  رو  دستم  و  پارک    ینگفت  از 

  گه یکه د  دمینشن  یصداش کردم و جواب  نقدریراه ا   نی. بدیکش

 ییکهویبه    هیشب  ی زیچ  کیشده،    ی زیچ  کی مطمئن شدم  

گرفتن... درست مثل   شی سوختن و آت  ییکهوی خراب شدن...  

 .ساختمان پالسکو

[22.08.20 08:08] 
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که    ی چمن سبز  ی به نشستن رو  ستاد،یسبز که ا  ی فضا  کنار

ب  یکم وادارم کرد.  با   ینم داشت  و  و آشفته نشستم  طاقت 

بر رها کردن دستم، دستش رو گرفتم و    یتمام تالش اون مبن

 .فشردم
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تو که    ؟یختیبهم ر  ی نطوریکه ا  شدهیهمه کسم؟ چ  شدهیچ-

 .شبیتا د  ی خوب بود

نگاهش غم بود، درد بود، نفرت بود اما... عشق    ی کرد. تو  نگاهم

 !نبود

 .بگو ی زیچ هیمحمد توروخدا -

  رون ی بار قصد ب  ن یمن فقط بود سکوت و سکوت، قلبم ا  جواب

ت صد  و  ترک   کهیزدن  با  داشت  قصد  داشت،  رو   دنش یشدن 

 .سکوت محمد رو هم بشکنه

بده؟   شم یشده؟ آرا  یبگو، آخه چ  ی زی چ  ه یمحمدم؟ توروخدا  -

 ؟ یختیبهم ر  ی نطور یکه ا  شدهی کردم؟ چ  کاری لباسم بده؟ چ

 ...نیبب

  ک ی دستم رو    ی تو کیبا بغض خونه خراب کنم، پالست  همراه 

  ی ها   کی کردم. توش پر بود از پالست  یخال  نی زم  ی مرتبه رو

پالست  زیر درشت،  چ  کیو  و  لواشک،    لیپاست   پس،یپفک  و 
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 ی دو تا گلبرگ خشک شده    یکیو    ی سرکه ا  ینیبادوم زم 

ناباورش که روشیادگار ی  ی گل ها عشق من    راثی م   ی . نگاه 

 .نگفت و سکوتش اشکم رو در آورد ی زیهم چ  زبا  دیرس

داشتم. هر روز و هر شب نگاهشون کردم،  ... همشونو نگه  نیبب-

 .مواظبشون بودم

به نگاه غرق   رهیدستم گرفتم و خ  ی صاف پفک رو تو  کی پالست

 :خونش گفتم

که   یکتاب فلسفه م... همون کتاب  ی ... گذاشتمش الشی نیبب-

بمونه، قشنگ    ز یگفتم عاشقشم... گذاشتم که صاف بمونه، تم

 !بمونه

اش  ش ییاعتنا  یب به  نسبت  هق هقم شدت   دم،یکام درو که 

رو   ی اشک ها  دنیگرفت. محمد که... طاقت د  ی شتریب من 

 !نداشت
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هم ندارم، اونوقت تو   نارویا  ی تحمل دور  ی... من حتنشونیبب-

چشم هات    نیکننده ت، با ا   وونهیسکوت د  نیبا ا   افه،یق  نیبا ا

  ی خون به پا کرده رو به رو  نقدریتوش ا  یفهمم چ  یکه نم

 ؟یزنی و حرف نم یمن نشست

  ی چ   د،ی پر کش  تشیمظلوم  ی انداخت. دلم برا  ن ییرو پا  سرش

مرگ    ی فرشته    یشده؟ ک  یشکل  ن یباعث شده بود محمدِ من ا

 قبل از خواب بافته بودمشون شده بود؟ شبی که د ییاهایرو

 !من دق کنم؟ ی خوایمحمد؟ توروخدا... م-

کش  کی باال  رو  سرش  رو  دی آن  نگاهش  نشست.   فمیک  ی و 

عزرائ آخر  نگاه  مثل  کافر  ل ینگاهش  توبه   ی به  قصد  که  بود 

گرفته   ی کردن داشت. همونقدر ترسناک و پر از تاسف! صدا

 ل یاجازه نداد حرفش رو خوب تحل  د،یچ یگوشم پ ی ش که تو

 .کنم

 !بده تویگوش-
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 :تمصداش بود گف دنیکه حاصلِ ذوقِ شن  ی لبخند با

 جان؟-

 :و دستش رو به سمتم گرفت دیرو در هم کش اخماش

 !بده تویگفتم گوش-

[23.08.20 14:47] 

 108پارت #

  ی رو م   میچرا گوش  نکه یا  یاز خاطرم رفته بود، حت  ز یچ   همه

  نم،یحالشو بب  نیخواستم ا  یخواست برام مهم نبود، فقط نم 

 .محمد ساکت و سرد عادت نداشتم نیمن به ا

 !چشم، تو فقط آروم باش-

از تو   یگوش با لرزش خف  فمیک  ی رو  دستم   ف یچنگ زدم و 

  د یکه د  یشد و وقت  یرمز گوش  ی ایدستش گذاشتم. جو  ی تو

شماره   آخر  رقم  پوزخند  ی چهار  پوزخند  ی خودشه   ی زد، 

 !ز یمتفاوت و خوف انگ
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و با    دمیسرم رو جلو کش  دیطول کش  یگوش  ی که تو  کارش

 :گفتم یلحن لرزون

 ...من که ؟ی گردیم  یدنبال چ شده؟یمحمد؟ چ-

 :لب گفت  رینگاهمم نکرد، فقط ز یحت

 !نستات یرمز ا-

سر داد.   ستادنی ا  ی م پنهون شد و قلبم نوا  نهی کنج س  نفس

  ؟ ی بود؟ از کجا؟ چجور  دهیفهم  زوی محمد همه چ  نستا؟ ی رمز ا

 بود؟  میروز زندگ نیامروز آخر ای  دمیدیمن داشتم خواب م

 !نستاتیگفتم رمز ا ؟ی کر-

پاک کرده بودم و حاال به دست محمد نصب   شب یرو د  برنامه

بود؟ خدا نم  ای شده  ا  یمن چرا  لعنت   نیمردم؟ چرا   ی لرزش 

 داشت؟ یدست از سرم برنم

 ...... بخدادمیم  حیمحمد... بذار بهت... توض-

 :دیکه به سمتش گرفته بودم رو پس زد و غر یدست
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 .بگو نستاتویخفه شو! فقط رمز ا-

خودم رو   ی توان خوندن فاتحه برا  یبه رعشه افتاد و حت  تنم

 هیقض  نیاون با ا  دادم،یشک محمد رو از دست م  ینداشتم. ب

 .کرد یاومد، بخدا که باورم نم یکنار نم

م- کن،  چک  کار  یفهمیخودت  محمد  ی من   ...نکردم 

Royamuhmmd8170. 

شد و انگار نتونست خودش رو تحمل   بمیهم پوزخند نص  باز

 :کنه

  ل یتکم تیباز اهیکه س ؟یکه چ یگذاشت ویشخم ی رمزا نیا-

 شه؟

نکردم. قانع کردن   دای حرفش پ  ی برا  یزدم و جواب  یپلک  پردرد

 !کار خدا هم نبود  یحت ط،یشرا ن یا ی محمد تو

 ...یزمیبجون خودت که همه چ دم،یم حی بذار برات توض -



Page | 430 
 

رو به ترس و    انمونی نه تنها من رو بلکه اطراف  ادش یفر  ی صدا

 .تعجب واداشت

 !ایفقط خفه شو رو-

برنامه   یتوجه به عجز و التماس من، مشغول وارس  یبعد ب  و

نم تو  دونمیشد،  که   ی چقدر  و سوختم  موندم  انتظار  جهنم 

 :گفت نیرو به سمتم پرتاب کرد و خشمگ  یگوش

 !یپاکش کن اتویخوبه... حواست بوده کثافت کار-

ذاشتم راجبم فکر    یخواستم و نم  یساکت بمونم، نم  نتونستم

 .بد کنه

نکردم، بخدا قسم    ی پاک نکردم، بخدا کار  ویزی محمد بخدا چ -

بهت بگم...    دمیترسینصبش کردم، م  شهینم  شتریچند وقت ب

بهم    زی دوباره همه چ  شد،یدوباره دعوامون م  ،ی داد ی متو اجازه ن

 !شه ی نطوریخواستم ا ی... من نمختیریم

[23.08.20 14:47] 
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 109پارت #

د  سرش سمت  به  حت  لیما  ی ا   گهیرو  نم   یکرد.   یدلش 

من قابل قبول    ی خواست باهام چشم تو چشم بشه، مُردن برا

 !و نفرت محمد ی ریدلگ  دنیبود تا د

رو   ی همه مدت خرش کرد  نیکه ا   یمن  ،ی نکرد  ی آره... کار-

ل  یانداخت بالک  عمه    ستتیتو  پسر  عوضش  منو چک    ی و 

 نکنه چشت گرفتتش؟ االن نوبت خر کردن اونه؟   ه؟ی چ  ،ی کرد

آتسوختم دم    ش ی .  اما  خاکستر شد  وجودم  ذره  ذره  گرفتم. 

 .نزدم

  ات ییچند نفرو با مظلوم نما  ؟ی مخ کرد  ی نطوریچند نفرو ا-

 ی  هی... بقتیخوبه... روشت متفاوته... تو با مظلوم  ؟ی خر کرد

 !ی دخترا با خراب باز

 :دمیسرم گذاشتم و با بغض نال  ی دستم رو رو هردو
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چطور   ؟یفکر کن  ی نطوریراجبم ا  یتونیبسه... بسه! چطور م-

 محمد؟  یتونیم

متورم گردنش   ی رگ ها  دنیرو رو هوا تکون داد و د  دستش

 .وحشتناکش ضربان قلبم رو به هزار رسوند  ی و چشم ها

منو   یکثافت؟ تو چطور تونست  تونمیچطور م  تونم؟یچطور م-

کن فرض  تونست  ؟ی خر  تونست  ؟ ی بد  میباز  یچطور   ی چطور 

نکرد  ؟یباش  فی کث  نقدریا فکر  خودت  چ  ی با  بفهمم    ی من 

دختر  یوقت  ینگفت  شه؟یم برسه  گوشم  به    ی به  که سنگشو 

پاک   زنمی م  نهیس از  رو چک    گهید  ی کیداره    زنمیدم م   شیو 

تو    ی نطوریتا آخر عمر هم  ی فکر کرد  شم؟یم  ی الچه ح  کنهیم

 !آره؟  مونم؟ یم تمیخر

نگاه مردم هم برام    یحت  گهید دی هقم که سر به فلک کش هق

  ی راجبم فکر م  ی نطوریمهم نبود، مهم محمد بود که داشت ا

 .دادیبخشش نم ی کرد، مهم محمد بود که حرف هاش بو
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عذاب    دم،ی... هرروز و هرشب ترسیفکر کردم! فکر کردم لعنت-

  دم ید  یساده... وقت  ی برنامه    هی وجدان گرفتم! بخاطر داشتن  

 یکه تو حت   ییعکسا  ذاره،ی پسر عمت راه به راه ازت عکس م

مجبور شدم چکش کنم.   شون،ی من بفرست   ی برا  ی حاضر نشد

بب  نکهیا  ی برا چ  نم،یتورو  ... ی ریمکجا    ،ی کنیم  کاریبفهمم 

اما من نه! تو اونقدر   یکه تو حق دونستش رو داشت  ییزایچ

کنم،  داشته باشم و تورو چک    جیپ  هیکه    یمنو قابل ندونست

 ...تو اونقدر

قدم برداشت.   ی ا  "خفه شو بابا    "جاش بلند شد و با گفتن    از

گرفته م صداش کردم و   ی و صدا  میجار  ی همراه با اشک ها

دو پادم ییدنبالش  رو  زدم، سرش  رو که چنگ   ن یی. دستش 

 :گفت تی کنترل شده از عصبان ییانداخت و با صدا

برام... تموم   ی مُرد! تموم شد! تو سه روزه که  ایتموم شد رو-

 ی تا با چشم ها  ختم یخودم ر  ی سه روزو تحمل کردم و تو   نیا

بب  نستایخودم ا تو   ی دیمثل آ  ی ا  ی دیآ  نمیرو نصب کنم و 
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دروغه...   تیدیاز عکس تو و آ  یشات لعنت   نیو اون اسکر  ستین

باشه و    پاککه    ستین  ی دختر  چی... هگنیراست م  دمیاما د

 !ارزش داشته باشه، من خر بودم... که بهت اعتماد کردم

 .تکون دادم یبه نف ی رو با ترس گرفتم و سر   دستش

 ی گفت  ی... من دوستت دارم... منکه هر چستی ن  نطوریبخدا ا-

... تا تو  امویدور خوش  دم،یرو انجام دادم، دور دوستامو خط کش

 ی تونی... نمیم باشرح  یب  نقدریا  یتونیرو داشته باشم... تو نم

 ...ی منو بذار

  ی چشم هاش، با لحن  ی اشک تو  ی و با هاله    دی کالمم پر  ونیم

 .دیکش  دمیام  ی  دهیپوس سمانیر  ریز یآشوب کننده فندک

... منِ احمق دل بسته بودم  زتیدروغه... همه چ  زتیهمه چ-

نه بهم زنگ بزن نه دنبالم بگرد...    گهی... دی بهت... خرابش کرد

 !ی ... مُردگهید ی برام مُرد

[29.08.20 00:30] 
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 110پارت #

 " محمد "

 ی رو داشتم که مجبور به ترک بچه ش شده، مادر  ی مادر  حس

دلش   د یبچه ش بچه ست، اشتباه کرده، اصال  شا  دونهیکه م

 اشتباه رو کنه اما... کرده... کرده و دل مادرش   نیخواست ا  ینم

 !شکسته ی رو بدجور

کنارش زدم و قدم    یک  دیبود که نفهم  رونیمبهوت و ح  اونقدر

خروج سمت  به  رو  دروغ   یهام  خودم  با  برداشتم.    ی پارک 

بده،   حیبرام توض  شتریدنبالم، ب  اد یخواست ب  ینداشتم، دلم م 

از   ی نکرده، بگه همه    ی بگه که کار فکر و ذکرش منم. من 

... نطوریخواستن هم هم  حیبودم، از توض  زار یب  دنی شن  حیتوض

  شتر یب  دن یشن  ی عادتم داده بود... عادت کرده بودم برا  ایاما رو

در آوردن خنده    ی بخوام، عادت کرده بودم برا  ح یصداش توض

باز کنم. عادت کرده بودم دوستش   یش لب به هر چرت و پرت

 !بودم ی ازش فرار  شهیکه هم  ی زی داشته باشم، چ
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رحمانه دو طرف گلوم   یکه ب  یبغض   دم،یرس  ابونیبه خ   یوقت

  کیاز    غیهول دادم اما در  نییشده بود رو به پا  نیگوشه نش

 !ابد ی گم و گور شدن برا کیتکون خوردن، 

  ا ی از رو  ی که سرم رو به طرف پارک چرخوندم و اثر  ناخوداگاه

امروز خ  دمیند  ی لیقلبم ضربان کوبنده ش رو از سر گرفت. 

بود..  هیگر نکنه  کرده  باشه؟  بد شده  نکنه حالش  گوشه    هی. 

رو    ی کننده ش دل پسر  وونهید   تیافتاده باشه و با اون مظلوم

نگاهش کنند   وونهید  کیو به چشم    ننشیببره؟ نکنه مردم بب

 و بهش بخندن؟

محمدرضا دود شد و به هوا    ی حرفها   ی آور  ادیبا    امینگران  تمام

چشم هاش   ی گفتم، حسرت تو  یبراش م  ایاز رو  یرفت. وقت

شد تعجب    یزد. پسر عمه م بود، هم خونم بود اما م  یداد م

دختر   نیمن ا  نکهیا  ی چشم هاش خوند، تعجب برا  ی رو از تو

ا  دا یرو از کجا پ دوست    رو من    نقدریکردم و اون دختر چرا 

 !داره 
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  ل یشات پروفا  ن یبعد اسکر  قهی و چند دق   اومد  دنمی به د  یوقت

رو نشونم داد و با تمسخر حرفهام رو به روم آورد مُردم.   ایرو

شده بود دوباره مُردم و    ضیکه مامان مر  ی بار  نیبعد از آخر

ه  ی نم  یچکسیه کنه،  م  زنده  حتچکسی تونست  خود   ی... 

 !ایرو

با تمام غرور  سیچشمم خ  ی   گوشه که داشتم    ی شده بود، 

بودم؟    دهیرس  نجایبه ا  یکرده بودم، من ک  ایاشکم رو حروم رو

ا  یک بودم  رو  ی محمد  نیشده  وجودش  تمام  م  ایکه   ی رو 

ا با  اضاف  دونمیم  نکه یخواد؟  دلم   یغلط  باز...  اما...  کرده 

داده، به اعتمادم    میدروغ گفته، باز  دونمیم  نکهی... با اششهیپ

 !دوست داشتن   نیکرده، باز دوستش دارم و لعنت به ا  انتیخ

فقط    یول  اد،یسمتم ن  گهیگفتم برام مُرده، بهش گفتم د  بهش

 م،یچه حال   ی من تو  دونه یمن و اون و خدا، خداست که م  نیب

رابطه رو شروع کنم،    نیخواستم ا  یمن نم  دونهی خداست که م

خورم،   یگفتم من به دردت نم  ا یبارها به رو  ادشهیخداست که  
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پشت    ایرو  ادخو  یدلم م  دونهی. خداست که مکنمیم  تتیمن اذ

 ک ی نایا ی بگه همه  یبا خوشحال رهی سرم باشه و دستم رو بگ

 !شو محمدم داریخواب بود، ب

[29.08.20 00:30] 

 111پارت #

* * * * * * * 

 ا یبار ممکن حرص رو  ن یچندم  ی که برا  یاز زمان  یساعت  مین

. نگاه آخر مامان  گذشتیکردم م   یمامان و بچه ها خال  ی رو رو

ا  ری دلگ  ی ادیز حجم از    نیبود، حق هم داشت. خودم هم از 

 .متعجب بودم  میسگ اخالق

گوش  یغضبناک  نگاه با  که  زهرا  به  بود   یرو  مشغول  مامان 

خونه    نیا  ی رو کنار گذاشت. تو  یانداختم و اون بالفاصله گوش

  ر ی خونه ام  طونیشر و ش  شهیاون از همه مظلوم تر بود و هم 

 ی بود و دلم نم  نیسنگ  یلقب داشت. جو خونه حساب  ی مهد
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به تنها    وکامشون رو تلخ کنم، بلند شدم    نیاز ا  شتریخواست ب

 .اتاق خونه که متعلق به من بود رفتم

لب به   ریو ز  رونیپرصدا ب  یرو که پشت سرم بستم، نفس  در

بان  ایرو و  باعث  فرستادم.  خورد  یلعنت  گند    ی اعصاب  و 

بالشت رو  هیفقط و فقط اون بود! تک  میاخالق   ی م رو که به 

و با چک کردن   دمیکش  رونیب  بم یرو از ج  یدادم، گوش  وارید

 لبم   ی گوشه    ی پوزخند   نستاگرامیا  ی مورد نظرم تو  ی ها  ی دیا

 .نشست

ا  همون اول  آخر   نستاگرامشیشب  و  بود  کرده  پاک   نیرو 

برا  دیبازد بود   شبیساعت سه د  ی تلگرامش هم  بود. معلوم 

  ی داده بود و نه حت   یامیخوب با نبودنم کنار اومده چرا که نه پ

  ی عوض نم  ی زی زده بود! هر چند با زنگ زدنش هم چ   یزنگ

ه نم  ی ز یچ  چیشد،  سابق  ا  یمثل  و  نفع   ییجدا  نیشد  به 

 .بود ردومونه
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رفتم.   میخوردند و به سراغ گالر  یگشت هام تکوناراده ان  یب

کردم و    کیکرده بودم کل  میکه عکساش رو قا  ی پوشه ا  ی رو

که هر روز   ییها  یسلف  نیعکساش چرخوندم. ب  نینگاهم رو ب

انداختم و مثل   ی کردم نگاه  یرو مجبور به گرفتنشون م   ایرو

 .مکث کردم شونیک ی ی رو  شهیهم

کردن قلبم بسته   وونهیچشم هاش کمر به د  ظ یغل  شی آرا  با

غنچه کرده بود    میمستق   ری خوش حالتش رو غ  ی بود. لب ها

دلم رو بهش    یک   دمیکه خودمم نفهم  یتا از من دل ببره، از من

 .باختم

که   ییچقدر وقتا  دم،یگونه هاش کش  ی دستم رو رو  اریاخت  یب

کرد رهاش کنم،    یقشنگ التماسم م  گرفتمیلپش رو محکم م

لب   ی که رو  ی شد. لبخند   یم  یو دوست داشتن  نیریچقدر ش

صدا شد  باعث  بود  تو  ی هاش  هاش  بپ  ی خنده  . چهی گوشم 

با طناز    د،یخند  یاون بلند م  د،یخند  ینم  ایمثل رو  چکس یه

 یتنها نقطه ا  نی و ا  دیخند یممکن... رها و آزاد م ی آوا نیتر
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 یواستم هم نمخ   یم  یعنیکردم،    یبود که من محدودش نم

آدم کدوم  م  یتونستم.  ها   دای پ  شد یرو  که هم خنده    ی کرد 

 عشقش رو بخواد و هم نذاره بخنده؟ 

م  یداغ نشون  هام  گ   یچشم  باز محمد  و سرگردون    جی داد 

آشکار به جون عکسا افتادم   یوجودم به سراغم اومده. با حرص

توان    یکی  یکیو   پاکشون کردم، جز... جز همون عکس که 

  ی تونستم خداحافظ  یعکس نم  نیپاک کردنش رو نداشتم، با ا

 !کنم

[30.08.20 03:22] 

 112پارت #

 " ایرو "

 ی زدم و از صفحه    ی تلخند  "بود توله    میروز زندگ  نیبهتر "

  "لحن لوست بشم خانوم؟    نی قربون ا  "تر اومدم.    ن ییچت پا

راه اشکم رو گرفتم و پاکش کردم. چشم هام    ی بار جلو  نیا
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افتاده   یشیسوخت، مژه هام از حجم آت  یم که به جونشون 

شده    هذر  هیصدات    ی دلم برا  "داشتند.    ختنیفرو ر  لیبود م

 " ایرو

م حبس    نهیس  ی که تو  ی ادیزانوم مشت شد و فر  ی رو  دستم

د بود،  موت  به  رو  بود  جا  گهیشده  از  نداشت،  که   ییتحمل 

 ونیبمونه و من رو مد  اد،ین  رونیکردم بمونه و ب  یم  وادارش

 .اومد و با تمام وجود ازش متنفر بود یغرورم نکنه، بدش م

رو  یگوش نگاهم  و  خورد  سر  دستم  تو  ی از  اتاق   ی ساعت 

رو داشتم فردا    نیشب بود و از االن غم ا  کی  کینشست. نزد

تا    ؟ یبودم اما تا ک  چونده ی برم مدرسه، امروز رو پ  دی چطور با

تونستم    یم  یدروغ بگم؟ تا ک   ا یتونستم به مامان و دن  یم  یک

خبر پش   ی منتظر  اگه  باشم؟  محمد  حت  یم  مونیاز    ما  شد 

م  یم  داش یپ در  دلم  از  حتما   ک  ی شد،  تا  اما...    ی م  یآورد 

ک تا  باشم؟  منتظر  و  یم   یتونستم  رو گوش   ساشی خواستم 
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آدم تحمل کردن نبودم، من    رم؟ی رو بگ  میدلتنگ  ی کنم و جلو

 !دلم رو به محمد باختم  یحداقل از وقت

ن  با تو  مه یبغض  شماره ش  به  گلوم،  رجوع   میگوش  ی جون 

  قه یکردم. چند دق  ک یتماس کل  ی   نهی گز  ی فکر رو  یکردم و ب

  دونستم یکرده بود و م   رفعال یتلگرامش رو غ   د یبازد  ش یپ  ی 

نکردند، دوباره    دمیناام  ی جواب ذره ا  یب  ی . بوق هادارهیکه ب

 .شماره ش رو گرفتم

بوق    دنیاون لحظه شن  ی صورتم رو با دستم گرفتم و تو  نم

م  ی ها آرومم  هم  خط  م   یپشت  جواب  باالخره   داد،یکرد، 

سکوت چندروزه    نیباالخره ا  دم،یشن  یباالخره صداش رو م

از اول بهش توض  زیشکوندم و همه چ   یرو م   دادم،یم  حیرو 

م منو  هم  رو    ی اونقدر  د،یبخش  یاون  من  که  داره  دوستم 

 .ببخشه

 دم یذهنم مرور کردم و خط زدم که نفهم  ی حرفام رو تو  اونقدر

 ی رحم  یبار شماره ش رو گرفتم. چنگ بغض ب  ستیب  ی باال
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م  کهویکه   افتاد نشون  بهم    ی دیناام  دادیبه جون گلوم  داره 

اونم مثل من تونست راحت بخوابه،    یکنه. محمد نم  یرخنه م

کرده    تحملچند روز رو با هزار عذاب    نیبود، اونم مثل من ا

 !بود، شک نداشتم

بود و    ختن ی پشت چشمم چمدون به دست منتظر فرو ر  اشک

 ی گلوم دوباره آه و ناله ش رو از سر گرفت. گرما  ی کهنه    ادیفر

مثل شب    دیداد امشب رو هم با  یتنم نشون م  ی اندازه    یب

محمد   ی صدا  ی با سرد   یکه حت  ییقبل بگذرونم، گرما  ی ها

 مو دست از سر تنِ مظلوم  دیکش  یرو به آغوش م  یهم خاموش

 .داشتیبرم

که شماره ش رو    ه یبار  نیآخر  نیا  گفتم یبا خودم م  هرلحظه 

اتاق    ی زنم، اما فقط خود احمقم تو  یزنگ نم  گهیو د  رمی گیم

به سراغ خطر    کنه بعد از هر هشدار، خودمم که   میبود تا حال 

 ی . شمارش تماس از دستم رفته و باالخره انگار خدا از تورمیم

  د یمن رو د  د،ی داتاقم که بازش کرده بودم من رو    ی پنجره  
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ثان رقم  چهار  دق  هیکه  رو  قه یو  مکالمه   ی صفحه    ی شمار 

 .نشست میگوش

[30.08.20 03:22] 

 113پارت #

بغض و   نینبود که صدام نلرزه، حواسم نبود که تو ع  حواسم

شوک، ذوق زده نشم، حواسم نبود که من و محمد چند روزه  

  ی همونطور   قا یفقط حواسم بود که صداش کنم، دق   م،یجدا شد

 .که اون دوست داشت

 !محمد؟-

گوش  ییصدا  چیه پشت  حت  ینم  یاز  نفس   ی صدا  یاومد، 

ا  دنیکش بودم    یعنی  ن یو  جهنم  ته  محمدمن  از  که    ی و 

 .مقصدش رو به بهشت بود عاجزانه درخواست کمک داشتم

 !بگو ی زی چ هیمحمدم؟! توروخدا -
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  خیکه مو به تنم س  ییادهایاز فر  ادهاش،یاز فر  یحت  سکوتش

سکوت رو با جون و دلم، با    نیکرد هم ترسناک تر بود، ا  یم

 .و به باطن وحشتناکش واقف بودم دهیهراسونم د ی چشم ها

 !یبزن یحرف  ی خواینم یکه حت رمیبم-

گرفته م   ی به سوزوندن صدا  ل یو م  دیگلوم جوش  ی تو  بغض

 .داشت

تونستم تحمل کنم، من بدون   ینم  گهیتونستم... د  ینم  گهید-

فکر   یلحظه هم به جز تو به کس  کی  یمحمد... حت  رمیمیتو م

 ...که یدروغم بهت نگفتم، جز همون  ه ی ینکردم، حت

از    خودم داشتم  واهمه  چجورهم  نرس  ی گفتن،  عقلم    د ی به 

شجاعم   نقدریا  یفهمه؟ ک  یرو م  ز یهمه چ  ی روز   کیمحمد  

رو بود؟  کالفه    ی ا یکرده  و  و    ایوجودم    ی خسته  ... ایفرناز 

 !داشتند، ترس نابود شدن یبی آرزوهام که ترس عج
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زندان  دمینفهم- انگار  انگار    یچطور شد، فقط  راه    یکیبودم، 

اون برنامه   ی تو  ی کار بد  چیه  چوقت یگلوم رو بسته بود، من ه

 ...به بعدم نینکردم، از ا یکوفت ی 

 ی از خاطرم رفت، حت  ز یهمه چ   د،یچی گوشم پ  ی که تو  صداش

 .ده بار مرورشون کرده بودم ی که باال  یجمالت

 ؟یبه بعد چ نیاز ا-

 ی سوالش برام سخت بود، چرا که تمام وجودم له له م  درک 

مردونه ش    ی صدا  یگرفتگ  لی ... دلمونییزد که من... و جدا

 .باشه

 چرا صدات گرفته؟-

صدا  نیا بر  عالوه  ماش   زیر  ی بار  ها  نیتردد  نفس  و    ی ها 

 .پوزخندش قلبِ گوشم رو نشونه گرفت ش،یطوالن

 !ا یرو  خورهیمهمه؟ نگو مهمه که حالم بهم م-
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  ی ب  شهیجا پوچ شد. محمد که هم  کی  دمیآوردم و تمام ام  کم

رو هم باور    مینگران  یکه حت  ی محمد   نیاعتماد بود و حاال ا

خودم؟ لعنت   ی کرد رو خودم ساخته بودم؟ با دست ها   ینم

 .دست ها... لعنت به تک تک ترس هام نیبه ا

اما منم آدمم محمد،   ،یش  نیکه بدب   ی ... حق داری حق دار-

کرد    یکه شب و روز سرگرمم م  ی زی تونستم از چ  یم  ی چجور

 ...بهم یراحت دل بکنم؟ تو حت   نقدریا

تو  یخشم ادامه   یلحنش موج م  ی که  رو  نذاشت حرفم  زد 

 .بدم

وقت- که  بودم  شده  خامت  اونقدر  آب    یگفتیم  یمن  دارم 

 ی گفتیم  یوقت  ،یکنیم  نکارویهم   ی دار  دونستمیم  خورم،یم

دور همه رو    یگفت یم  یوقت  ،ی ر ی نم  رونیب  یعنی  رمی نم  رونیب

تا فقط با تو شب و روزم رو بگذرونم، باور کرده    دمیخط کش

 !که همشون دروغ بوده، همشون فهممیحاال م یبودم. ول

[30.08.20 03:22] 
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 114پارت #

 :نداد زبونم بچرخه و سنگدالنه گفت اجازه

تموم    زویکه اگه همه چ  نهیاالنم اگه جوابتو دادم فقط واسه ا-

کنم... تموم شد رفت، همون بهتر که    تیحال  یدونیشده نم

هم    چوقتی و ه  میبه درد نخورد  چوقتی ... من و تو همیجداشد

 !میخورینم

به   ه یشب  یکردند. حس  قیرو بهم تزر  ی هاش حس بد  حرف

 .آوار شدن کل باورم راجب عشقش نسبت بهم

هم   یچ  یعنیمحمد؟    یچ  ی عنی...  یعنی- درد  به  که 

 !م؟یخورینم

کردم   ی. توهم من بود که حس میو پرمعن  یکرد، طوالن  یمکث

 !بود؟ نطوری واقعا  هم  ایحرف زدن براش سخته 

 ،ی با من بساز  یتونیتو نم  دونستمی من از روز اول هم م  یعنی-

بسازم. من حساسم، اخالقم گنده، توام   یبا کس  تونمیمنم نم
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داد  یخواست  ی هرچ  شهیهم انجام  باش  ،ی رو  که  منم   یبا 

 !ی که واقعا  بهم ثابت کرد ی زیچ ،ی دیانجام م  یمکیقا

حت  ساکت شدم.  الل  هم  من  شد،  نم  یکه  خواست   یدلم 

ها   ی صدا ا  ی نفس  بشنوم.  رو  درد  نیلرزونم  که   ی چه  بود 

دست  بونمیگر داشتم  بود؟  از دست   یدست  یشده  رو  محمد 

 .دادم یم

 ؟ ی ندار ی کار-

ب   تی عصبان  ی تو  دونستمیسوالش که م   با بار    شتریاگه  از دو 

به خودم    دهیجواب نم  گهیکنه و د  یرو قطع م  یبپرسه گوش

آموزها  دمی لرز دانش  مثل  برا  ییو  تنب  ی که  از  معلم   ه یفرار 

 .دست و پا زدم  زنن،یم یهیدست به هر توج

م- دارم، چون   زتیبا همه چ  تونمیمن  بسازم چون دوستت 

از درس و  یچند روز هزار بار مردم و زنده شدم، حت نیا ی تو

ندارم، تو   یزندگ  ی برا  ی دیمدرسه هم افتادم... من جز تو ام
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هام  لیدل ها  یخنده  خنده  همون  هم  ییمحمد...    شه یکه 

بود  چی عاشقشون  حاال  حاال...  بخاطر    شدهی...   باه اشت  هیکه 

حق    نه؟یحق ما ا  م؟یخوریبه درد هم نم  یگیبه من م  کیکوچ

 محمد؟  نهی عشق ما ا

مردونه رو    ی   هی گر  کیدرست مثل خودم، انگار    د،یلرز  صداش

 .رو نداره  شییخودش جا داده و قصد رها ی تو

 نو ینابود کنه، تو ا  ارویلیخ  یزندگ  تونهیم  کیاشتباه کوچ  هی-

م  ی ول...  یفهمینم خوب  نمفهممیمن  ب  ی.  سال    ستیخوام 

خوام چند    یتو رو بدبخت کنم، نم  ایمثل خودم    یکی  گهید

  ی خوام عشق   ینم   نم،یخودمو دور برم بب  هیشب  یکی  گهیسال د

م که  بدبخت   دونمیرو  نمهیتهش  رو    نیا  خوامی...  ...  کهعشق 

 !خوامینم

[04.09.20 02:00] 

 115پارت #
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  ی بگم، تماس رو قطع و سکوت تلخ  ی ا  گهی د  زی نداد چ   فرصت

گلوم    یتو  ی مهمون گوشام کرد. لرزش دستام در مقابل زلزله  

  ن یتموم شد؟ به هم  زی همه چ  ی سادگ  نیبه هم  یعنیبود.    چیه

ساخته   ندهیآ  ی آرزو برا   یکه کل  ییما  م؟یاز هم جدا شد  یراحت

 !م؟یستیما هم ن گهیاز حاال به بعد د میبود

اس   ایدردناکش باشم،    یخداحافظ  نیشوک ا  ی تو  دونستمینم

کرد. اس ام    یم   ییخودنما  میگوش   ی صفحه    ی که تو  یام اس

 !گند زدم ی گفت بدجور یکه م یاس

ها    بهیجواب تلفن غر  دونمیمن خرم نم  ی... فکر نکنیراست "

 ات یخوشحال باش که فقط از دو تا از خرابکار  ،ی دیرو هم م

 " !گریخبر دارم، خانوم باز

کنارم    واریخواست به د  یحرصم گرفته بود که دلم م  چنان

شده بود که فکرش   ی زیخراب تر از چ   تیچنگ بندازم. وضع

اونقدر گوش  یرو م دست هام فشار دادم و    ی رو تو  یکردم. 
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خور فکر   ی خود  زدن  جرقه  با  آخر  که  سرم،   ی تو  ی کردم 

 .شدم یجون گوش مهیتن ن الیخیب

 ی فرناز رو گرفتم. تو   ی شبه شماره    مهین  نکهیتوجه به ا  یب

جز غر زدن سر اون حالم رو دگرگون    ی زیچ  چیه  طیشرا  نیا

رو خراب    زی بود که همه چ  تشیخود لعنت  شنهادیکرد. پ  ینم

 !رو  زی کرد، همه چ

 یخواب آلودش پشت گوش  ی نخورد که صدا  شتریب  یبوق  چند

 :دیچ یپ

 االن وقت زنگ زدنه اسب؟ -

ا   یپلک شده  کنترل  لحن  با  و  زدم  عصبان  ی پرحرص   ت یاز 

 :گفتم

 ؟یفهم ی! می فرناز بدبخت شدم، بدبختم کرد-

 :دیپرس ی کرد و جد ی شوخش باهام خداحافظ لحن

 شده؟ یچ-
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 .شدن اشک هام سر داد ی از جار یچشم هام فغان یداغ

 .محمد... باهام تموم کرد. گند زدم، گند-

بودن رو داشتم اما    الی خی زد و سکوت کرد. انتظار ب  ی پوزخند

 .حد  نینه در ا

 خب؟-

 .خودم رو کنترل کنم و صدام اوج گرفت نتونستم

  د یشد، فهم  ینم   ی نطوریا  ی کردیخب؟! اگه تو وسوسه م نم-

گفتم    یکردم و هر چ  ی هرکار  کنه یدارم، االن فکر م  نستایا

 !دروغ بوده

 :گفت یبی فرستاد و با لحن عج رونیب یپوف

 !گهیخب دروغ بوده د-

ب  مشتم ب  چارهی تخت  و  موقع  یرو هدف گرفت  به   تمیتوجه 

 .زدم ادیفر
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 !! من دروغ گفتم؟؟یچ-

 :اعصاب تر از خودم جواب داد یشد و ب  معترض 

که   ییکارا  ی چون همه    ،ی! دروغ گفتی هان؟ چته؟ رم کرد-

از ته دل نبوده، از اجبار بوده.   ی انجام داد  یبخاطر اون دهه بوق

نه، هر    یبهش، هزار بار تو دلت گفت  یکه گفت  یچشم  ه یهر  

انجام دادنش غصه   ی هزار ساعت برا  ی که براش کرد  ی کار  هی

می خورد با   ؟یفهم ی!  االن  باش  دیتو  کات    که  یخوشحال 

 ه؟یچه حال  نیچه مرگته؟ ا د،یکرد

[04.09.20 02:00] 

 116پارت #

تو   ی رو  ی   مالفه داشت  م  ی تخت  جون  من    داد یمشتم  اما 

م  میحال دلم  مخصوصا     ینبود،  کنم،  خفه  رو  فرناز  خواست 

 .زد یحرف م یرحم یپراز خباثت و ب  ی نطوریا یوقت
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 یتا بفهم  ،ی ایدادم تا به خودت ب  شنهادویپ  نی من از قصد ا-

 ،یرو داشته باش  ی عاد  ی برنامه    هیتو    ذارهیکه االن نم  یکس

احمق    نقدری. تو که ایبدون اجازه ش نفس بکش  ذارهیفردا نم

  ی زدن واسه منطق  یوقتا بچه ها تورو مثال م  یلیخ  ،ی نبود

چ حاال  کوچ  ی پسر  هیواسه    ی دار  ؟یبودن،  تریکه   ن یک 

آه    ییو دنبال بهونه بوده واسه جدا  ستیتو قائل ن  ی برا  یارزش

م  سر  ناله  م  ی د یو  مقصر  منو  عز  ،یدونی و  مقصر  زمینه   ...

 تویانتخاب قبل  ی اومد   ،ی که اشتباه انتخاب کرد  یی... تویخودت

کن زد  یجبران  گند  صد   ،ی بدتر  سروش،  به  رحمت  صد 

 !رحمت

هاش    یتلخ طور  ی   قهیحرف  گرفت،  رو  دور   ی گلوم  دورتا 

مرگ هم با    ی و احاطه کرده بود که فرشته  لبه مرگم ر  ِیگلو

 .دیکنار کش دنشید

 !مزخرفاتت رو  نیبس کن... بس کن ا-
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چندثان  اون مثل  جون  شی پ  هیهم  با    یمن  و  داد  صداش  به 

 :سرد و خشک گفت یلحن

  گه یکه مزخرفن، چند وقت د  نهیبه حرفام ا  دت ی آره االن د-

نه صداتو بشنوم،   نمتی بب  خوامی هم نه م  گهید  شه،یم   تیحال

دن حماقت    ایکل  تا    هیهم  بکشن  رخش  به  رو  احمق  آدم 

پ نم  یخودش  نبره  حماقتش  ها...   فهمه،یبه  نفهمه  که  نه 

 !که بفهمه خوادینم

رو روم قطع کرد.   یبار احمق خطابم کرد و گوش  نیچندم   ی برا

کم   ی نفس ها  دنیبر  لیتماس امشب بود که م  نیدوم  نیا

جونم رو داشت. من امشب هم عشقم رو از دست داده بودم و  

بهتر رو،    نیهم  د  یکیدوستم  و  بودن  دروغگو    ی گریبخاطر 

نفرشون... لحظه    ک ی  یبخاطر احمق بودنم ترکم کردند، حت

هراسونم که طاقت   ی به من فکر هم نکردند، به گوش ها  ی ا

ه  ک  ونمیگر  ی رو نداشتند، به چشم ها   یتحمل زهر هر حرف

قلب   ی برا  یاشک به  قلبم...  به  نداشتند،  کردنشون  بدرقه 
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! ستادنیداغونم... که نه توان آروم گرفتن داشت و نه جرئت ا

که حاضر بودم به تک  یبه خودم هم فکر نکردند، به من یحت

خشک   ی مظلومم، به چشمه    ی بدنم، به گوش ها  ی تک اجزا

  انت یامشم خچشم هام و به قلب پاره و پوره و دور از آر  ی شده  

رو...   فرنازم  و  محمد  باشم،  داشته  هارو  اون  تا  تا...  کنم 

 !رو  میزندگ ی آدم ها نیزتریعز

[04.09.20 02:00] 

 117پارت #

* * * * * * * 

امتحان هر   ی امتحانات از دستم در رفته بود، سر جلسه    تعداد

نشستم و کاغذ رو با   یم  دیهدف و ام  یکدوم از درس ها ب

تو  ییزهایچ و  بودم  داده  گوششون  کالس  طول  در   ی که 

نداشتم اما...   یبه قبول   ی دیام  یکردم. حت  یخاطرم بود پر م 

  و   گشتیاگه برم  ؟یچ  گشتیدرصد محمد برم   کیاما... اگه  
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حتما  باهم بحثمون   شد،یمن رد شدم، حتما  ناراحت م  دیدیم

 !کرد  یشد و اون... دوباره قهر م یم

منطق رو جواب   ی سوال ها  ا،یمرد دن  نیمنطق تر  یفکر به ب  با

ب و  نگاه خ  یدادم  به  ها، کسا  ی   ره ی توجه  که حس   ییبچه 

برگه    ی بیغر داشتند،  من  به  مراقب   ی نسبت  به  رو  جواب 

 .زدم  رونیب ی مدرسه  ی دادم و از راهرو لیتحو

نداشتم که    یقی رف  یحت  گهید از  هم  بلندن شدن  با هم سر 

کن  هماهنگ  بزن  ن یب  م،یجلسه  حرف  خونه  و    م یبگ   م،یراه 

 ی ایرو نداشتم رو  یکس  یحت  گهید  م،یکن  طنتیو ش  میبخند

کنم و سبک    هیرو جلوش رو کنم، درد و دل کنم، گر  یواقع

بودم، حت داده  از دست  رو  همه  ها  ی شم،  رو،    دیام   ی توجه 

 !مامان... محمدم رو... محمدم رو ی اینگران ا،یدن ی غرها

به محض    یب  دمیخونه که رس  به رفتم،  اتاقم  به سراغ  وقفه 

  داش یبالشتم پ  ر یگشتم و ز  می عوض کردن لباسم دنبال گوش

تلگرام و واتس آپ محمد نبود،    دی بازد  دنیاز د  ی کردم. خبر
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 ی تک کلمه ا ی جواب ها  یرو از من گرفته بود، حت  زی همه چ

 !رو مونییاول جدا ی و سرد روزها

 ی برا  یکه تماما  رفع دلتنگ  شبمید  ی امهایرو به پ  دمی ناام  نگاه

  ی ها تلخند  امیپ   ی رو  کی دو تا ت  دنی محمد بود انداختم و با د

رو هم از من   نیبود ا  دهیزدم، خوب بود، انگار هنوز وقتش نرس 

 !ره یبگ

ا  تمام هفته    نیطول  کش   ،ییکذا  ی دو  کنار  از   ن دیدست 

براش   خواب  از  قبل  هرشب  بخ  "برنداشتم،   "و    "  ریشب 

براش    ی فرستادم. هر روز صبح پرانرژ  "مواظب خودت باش  

و    میزدم که جدا شد  دنیفرستادم و خودم رو به نفهم  سیو

نکنه! هر روز سرظهر براش    یصدام ذوق  دنیبا شن  گهید  دیشا

تو  فرستادمیم ناهار  ز  ی وقت خوردن  باشه و   ریکارگاه سربه 

داشتم که با   دی خانومش نندازه! هرروز ام  ی به همکارها  ینگاه

شکلک پوزخنددار بفرسته، من... به   کیحداقل    اممیخوندن پ

 !بودم یبودم، بخدا که راض یهمون هم راض 
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[04.09.20 02:00] 

 118پارت #

 " محمد "

 ی کار م  نقدریهم  شهینداشت. هم  یروزها تموم  نیا  یخستگ

  ی جور   کیروزها...    نیا  ی شدم، ول  یخسته نم  نقدر یکردم، اما ا

  ی تعداد باال  دنیبا د  ی! هر چند گاهیو طوالن  نیبودند، سنگ

کم  ا یرو  ی ها  امیپ خوندنشون  م  یو  اما...   یسرگرم  شدم 

 !شدیرفع نم  میخستگ

چ  روح من  روان  م   ی زیو  از    یرو  بود  هفته  دو  که  خواست 

صدا بود که    نیرو... من فقط با ا   ا یور  ی دستش دادم. خنده ها

هم گذشته بود،   ی میقد  ی ها  سی و  دنی. کار از شن شدمی آروم م

 ا یاالن رو  ی گول زدن خسته بود، اون خنده    نیقلب من از ا

به    ره دوبا  دیبا  ی چجور  دونستمیکه نم  ی زیچ  خواست،یرو م 

 .ارم ی دستش ب
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دار   یرهاش کردم و نگاه معن  مه یکه نصف و ن  یاز شام  بعد

بابا رو به دنبال خودم کش  ی به اتاق رفتم. گوش  دمیمامان و 

هم برعکس  و  زدم  شارژ  به  رو  م  شده  منتظر    شهیخاموش 

کردن  باز  با  و  کردم  روشنش  بالفاصله  نموندم.  پرشدنش 

با نود و سه پ   از نخونده مواجه شدم. هنوزم بعد    امیتلگرامم 

 ی آدم چطور م  ه یبرد.    یارقام ماتم م  نیا  دنی مدت با د  نیا

ا تو  نقدر یتونست  و  باشه  پر  پ   ی دلش  ها  امشیهر   ی حرف 

 !ستند ین  ی هم و تکرار  هیکه اصال  شب  ییقشنگ بزنه؟ حرف ها

دلم   امیپ  نیکردم و با خوندن اول  یکیچتش کل   ی مکث رو  یب

عج چه حس  غر  بی رفت.  ا  یب یو  خوندن    "  امیپ  نیداشت 

بار   ن یچندم  ی قلبم برا   ییکهویبان  باال رفتن ضر  "محمدم؟  

  ک ی کلمه باختم و    نیمدت، نشونم داد که من به ا  نیا  ی تو

د هر جا    یآدم  هیشدم.    گهی آدم   یِ چوب  کمتین  هیشدم که 

که هستم    ایدن  ی خواد هرجا  یدلم م  نم،یب  یاز بارون م  سیخ

 اد یب  شم،یپ   ادیچشم بهم زدن ب کی رو صدا بزنم و اون با   ایرو
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  ی و با هم نم نم بارون رو رو  ادیب  م،ینیبش  مکتین  ی و با هم رو

 یآدم  هی!  میو با هم خاطره بساز  ادیب  م،یصورتمون حس کن

م داد  نگاهم  که  هرچ  زنه،ی شدم  به  به   ه،یبارون  ی هوا  یمن 

دختر،    هی  ی قشنگ خنده    ی به صدا  ه،یچوب  مکتین  یهرچ

 .دل باختم  میروز زندگ  نینحس تر ی تو

  ی خوردند، وقت  یگرفتند و تکون  یچطور دستام جون  دمینفهم

کرده بودم   ی پالیکه ر  ی ا  "جانم    "کردم که    کاریچ  دمیفهم

دست رو شده م رو با فرستادن    ی خونده بود و حساب  عیرو سر

 .دیکش ی معتدد و پشت سرهمش به رخم م "! ی وا "

[07.09.20 02:18] 

 119پارت #

گند مورد نظر رو جمع کنم، به ناچار    دیچطور با  دونستمینم

 .حساب کار دستش اومد  عیبراش فرستادم که سر  ی ا  “  هیچ  “

 “ ؟یخوب ،یچی ه “
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خبر از خط    نمونیب  ی که با وجود فاصله    نی بود، هم  خوب

 .بود دواریام ی کم شدیم یعنیقرمزام داشت 

 “ واست مهمه؟ “

  گه یکردن هم د  کهینداشتم االن دندون هاش قصد هزار ت  شک

کردم؟ من عاشق حرص خوردن    یم  کار یکنن. چ  یم  دا یرو پ

 .خرگوش کوچولو بودم نیا

 “ اصال ؟ ی خوند  امامویپ “

 .کنم ینداشت بدونه هرشب قبل از خواب مرورشون م یلیدل

 “  ؟یکه چ ی داد  امینه، پ “

نده    ام یپ   چارهیسرم بکوبه که اگه اون ب   ی نبود پتک وار تو  یکی

 !بدبخت  ی ریمی م  یتو از دلتنگ

 ی خراب شده محمد، حت  میزندگ  ز یدادم که بگم همه چ  امیپ “

 “  .امتحانام
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نم  چوقتیه ا  یدلم  بشنوم،    نیخواست  زبونش  از  رو  حرف 

خودش   ری حال بدش من باشم. هر چند تقص  یباعث و بان   نکهیا

اما. تقصبود  ز  ر ی..  من  بود،  هم  گ  ی ادیمن  ا  رمیسخت   ن یو 

ازش    چکسیکه ه  یقانون، قانون  کیبرام شده    ی ری سخت گ

 !است یکه کنار رو ی محمد یخبر نداره، حت 

امتحاناتتو من   ی خراب کن  ی مگه نگفتم بخون درساتو؟ بخوا “

 “  !ن یو تو، حاال بب دونمیم

 .فکر نوشت یفرستاد و ب  ی ذوق زده ا کریاست

 “  !با من؟ یدون یتو م یعنی “

سر   ی . تک خنده ارمیکش اومدن لبهام رو بگ ی جلو  نتونستم

 .نثارش کردم  ی لب توله ا ر یدادم و ز

 “  .آره  “
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باره دست از نوشتن    کیبود و به    پیدر حال تا  ی ا  هیثان   چند

فرستادن    ی متنش رو پاک کرده و تو  نکهیبرداشت. حدس ا

 .مردد بود، چندان سخت نبود

 “ ؟یبگ یست خوایم یچ “

 هینداد. نکنه باز داشت گر  یخونده شد اما باز هم جواب  اممیپ

نوشتم اون هم   یکرد؟ همزمان که من داشتم اسمش رو م   یم

 .بود پیدر حال تا

 “  ا؟یرو “

 :بعد ی ا هیو ثان 

 “  محمد؟ “

برا  نیا  ی برا زدن،  صدا  ا  ی همزمان  که  بهم   نقدر یقلبامون 

 ی . تودیحجمش رو خبر نداشتم دلم لرز  نیبودند و تا ا  کینزد

ما بودند؟ چند نفر شروع عشقشون   هیچند نفر شب  ایدن  نیا
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نبود و در عوض عمق احساسشون،   کی چندان خاص و رمانت

 !آرام بود؟ انوسی برابر با اق

گرفتند؟ چند    ینفر مثل من به طرف مقابلشون سخت م  چند

  ا یچند نفر مثل رو  شدند؟یم  مونیگفتن و بعد پش  ینفر زور م

مخاطبشون   زیبا همه چ   ا یکردند؟ چند نفر مثل رو  یم  ی صبور

کردن نداشتند و    تیساختند؟ چند نفر مثل من قصد اذ  یم

 کردند؟ یم تیشکل ممکن اذ نیدر عمل به بدتر 

به سه هفته طعم    کیحاال که نزد  کنم،یکه خوب فکر م  حاال

که    یکه من مقصر بودم، من  فهممیم   دم،یرو چش  ایاز رو  ی دور

حق داشت، حق داشت    ای. رودادمی م  ریگ  ی زیبه هر چ   هیهرثان 

که خسته و کالفه بشه، اما حق نداشت دروغ بگه، بارها بهم  

  ن ی هم به هم  دیترسه و شا  یم  تمیثابت کرده بود که از عصبان

 ...لیدل

 .زدم ی صفحه نشست، تلخند ی که تو شی بعد امیپ
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 “  .اول تو بگو ؟یبگ یخواست یم یچ “

م   خواستم یم  یچ اگه...  و همه چ  یبگم؟  قبل   زیگفتم  مثل 

اگه من باز همون محمد بودم و اون   ؟یچ  کردیم  دای ادامه پ

رو  اون  باشه چ  ی اینتونست  برا  ؟یقبل  و  بشه   ی اگه خسته 

بکشه چ  شهیهم م  ؟یپاپس  با   یاونوقت من چطور  تونستم 

 ام؟ ی که تازه عشق رو شناخته کنار ب یقلب

محکم   ی رو مغزم چسب  به    یزبونِ  سپردن  گوش  با  و  زدم 

 .گرفتم  ادهاشیفر ی قلبم، توجه م رو از صدا  ی صدا

 “  م؟یباهم بگ “

دو    نیا  ی که تو  “  ؟ی برگرد  شهی م  “و    “دوستت دارم    “  نیب

  ن یجز ا  دونستمیهفته هزاران بار فرستاده بود شک داشتم، م 

چ  نم  گه،ی نم  ی ا  گهی د  ز یحرف  اون    ی چ  دونستیاما... 

 .بگم خواستمیم
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پروفا  ینگاه عکس  عکس  لشیبه  شده   یکه  خشک  گل  از 

 .مکث کردن نوشتم یبود گرفتم و ب میادگاری

  تو یدور  نیاز ا  شتر یب  تونمیاونقدر دلتنگتم که بخوام هم نم “

 “  !تحمل کنم 

 :اون امیهمزمان پ و

تا بهت ثابت کنم من عاشق    ی فرصت بهم بد   هی   شدیکاش م “

 “  !امیدختر دن  نیتر

قشنگ اون که تا   ی من با جمله    م،یشد  یضربه فن  هردومون

که    ی امیاالن هم بهم ثابت شده بود و اون با خوندن پ  نیهم

 .کرد یفکرش رو نم یحت

 زه ی ریداره م  ی نجوریاشکام هم   ی وا  رم؟یمن واسه قلبت بم “

 “ که نه؟ ستمیمن خواب ن شه،یمحمد، باورم نم 

کار ممکن    نیفرستادم. سخت تر  رونیب  یاز سر آسودگ  ینفس

  ا ی رو  شد یباورم نم   شد،یرو باالخره انجامش دادم. منم باورم نم
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بد تمام  با  رو  من  و    ی هنوز  کم  تمام  با  داشت،  دوست  هام 

.  ی کنارم بود، اون هم تماما  خوشحال و پر انرژ  شه ی هم  ام یکاست

وقت   ی طور غر  یکه  م  ی ا  به ینگاه    ر ی تصو  دافتا  یبهش 

  ی م  دایچشم هاش انعکاس پ  ی تو  ایدختر دن  ن یخوشبخت تر

 .کرد

فکر   نیکرد، من اما به ا  یو ذوق م  دادیم  امی سر هم پ  پشت

بودم که چطور صداش رو بشنوم! بلند شدم و با عوض کردن  

ب  راهنیپ عزم  شلوارم  که    رونی و  ساختمون  از  کردم،  رفتن 

بوق هم کامل    ک یزدم بالفاصله شماره ش رو گرفتم،    رونیب

 شد م حبس    نهیس   ی نخورد که جواب داد و نفس من کامال  تو

 :شعف زده و همراه با بغض گفت ایو رو

 !محمد-

روز،    کیتونستم    یمستم کرد، کاش م  یصداش حساب  ی تو  ناز

بکشم و نشونش   ریرو به تصو  کنهیباهام م  ایرو  ی که صدا  ی کار

 .بدم
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 !جان محمد-

[17.09.20 14:20] 

 121پارت #

 ی وقت  نویساعت حرف زدن هم گذشته بود، ا  کیاز    کارمون

که بابا از بالکن غرغرکنان صدام کرد و من برخالف   دمیفهم

رو قطع کردم. غش   یگوش  ایرو  ی و با وجود التماس ها  لمیم

تاب بود و عشق از    یب  نقدریا  شهیهم یکردم وقت  یو ضعف م

 ا یدنحس    ن یناب تر  ای. من کنار رودیبار  یتک تک حرکاتش م

 ک یحس    نیهم  دونمیکردم و خوب م  یرو داشتم تجربه م

 .قاتلم خواهد شد ی روز

برام    تی وضع  نیا  ی تو بابا  و  مامان  کردن  دردسر   کیشک 

جواب دادن به سواالتشون رو نداشتم.    ی بود و حوصله    دیجد

که اون ها نسبت به من داشتند همون بهتر که    یتیبا حساس

  یی بو  یبمونه و کس  یمخف  نمونیب  ایمن و رو  نیب  ی رابطه  

 !ازش نبره
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به   وارد رو  بابا  و مشکوک  آلود  نگاه خواب  و  خونه که شدم 

باال انداختم و همزمان   ی شونه ا  الیخیو ب  ی عاد  دم،یخودم د

 :گفتم  رفتمیکه به سمت اتاقم م

 .اومده بود شی براش پ یمشکل هیاز دوستام بود،  یکی-

 ن ینگفت و من وارد اتاق شدم اما از پشت در اتاق و با ا  ی زیچ

عمره   کیکه    یم نگاهش رو بخونم، نگاه تونست  یفاصله هم م

 !خانواده ست نیاز ا ی عضو

  ا ی رو  ی امایرختخواب که ولو شدم نگاه ذوق زده م رو به پ  ی رو

 .سپردم 

 " ؟ی شد یمحمد چ  "

 " اومد؟ یک "

 " خواب بوده؟ هی ناینکنه همه ا ی وا "

 " محمدم؟ "

 .براش فرستادم و پشت بندش نوشتم ی زبون دراز  کریاست
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 ی گیاونوقت م  ،ی بابام بود توله، دو ساعت تمام برام حرف زد "

 " خوابه؟ زی همه چ

تونستم    یصفحه نشست و من م  ی خنده ش رو  ی ها  یاموج

 .قشنگ باد کردن گونه هاش رو تصور کنم

نگهت   داریسرکار، من تا االن ب ی بر  دیمحمد تو فردا با  ی وا "

 " .د یداشتم، ببخش 

م   نکه یا  ی   اجازه  خودم  برام   یبگم  و  باشم  کنارت  خواستم 

اکتفا   ی ا  "سرت    ی فدا  "رو نداشتم، پس به گفتن    یحرف بزن

درس   ی و فرصت برا  لهیکه گفته بود فردا تعط  ییکردم. از اونجا

تعلل    یالزم رو بهش دادم و بعد از کم  ی خوندن داره هشدارها

 .راش فرستادممد نظرم رو ب امیپ

 " .یبوسم کن برم بخوابم خانوم "

بوس و لب   کری صفحه است  کیکامل    ی انتظارم به اندازه    طبق

گفت.   ریفرستاد و با لحن لوس مختص خودش بهم شب بخ
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نتم رو که خاموش کردم، بالشتم رو جا به جا کردم و نفس  

تونستم راحت بخوابم، راحت   یسر دادم. امشب رو م   یقیعم

ا به  خواب  از  قبل  و  روز  ن یبخوابم  که  کنم  م  ی فکر    ی که 

طور  نمش یب کنم،  خوشحالش  برا  ی چطور    شه یهم   ی که... 

 !قرارمون از خاطرش بره  نیآخر

 " ایرو "

حال امشب من رو تجربه کردند   ا یدن  ی چند نفر تو  نکهی ا  تصور

 ن ی... اهیکافچند بار تجربه کردند چندان سخت نبود.    یو حت

تند بتپه،    یکس  ی برا  ییهویت    نهیس  ی گوشت متحرک  تو

 هی برات سخت بشه، کاف  دنینفر نفس کش  کی   دنیبا د  هیکاف

زندگ خاص  مخاطب  نبودِ  حالت    ینگاه   مین  ت،یوقت  خرج 

 ی درد  ،ی مبتال شد  ی به چه درد  یفهم  یاون وقته که م  ،یکن

زانو زخم  کندن  مثل  درست  حس    نیزم  ی که  ت  خورده 

م  مزه  ع   ی درد  ده،ی کردنش  در  بهت   نیکه  جونت،  گرفتن 
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  ک ی اسم و    کی اسم داره،    کیدرد فقط    نیبخشه، ا  یم  یزندگ

 !درد... درد عشقه ن یا ،یژگیو ایدن

از رو  دستم لبخند  ی رو که  برداشتم،  عکس    ی به رو  ی قلبم 

پتو    دنی چیزدم و با پ  یگوش  ی صفحه    ی محمد رو  ی چشم ها

رو اعتراف سخت دمیتخت خز  ی به دور خودم  اما من    ی.  بود 

  ی م  دونستم یکه م  یداشتم، به آغوش  از ی امشب به آغوشش ن

زده    ی تونه صدا و   ی ذوق  استراحت دعوت کنه  به  رو  قلبم 

و آدماش،   ایدن  نیبده، من از ا  یچشم هام رو با بسته شدن آشت 

من رو    یکه خوشحال  یستم، بغلخوا  یبغل م  ک یامشب    ی برا

فردا،    ی تو  میانرژ  ی   هیکردن بق  ی   هیتخل  دیدرک بکنه و به ام

محمد رو    کیفقط    ا یدن  ن یبا آرامش من رو بخوابونه، من از ا

 نفس  ی صدا  دنیخواستم که امشب کنارم باشه و با شن  یم

هاش کنار گوشم بفهمم که امشب رو خواب نبودم و قشنگ  

 !رو گذروندم  میشب زندگ  نیتر
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خودش   ی که تمام صورتم رو فرا گرفته بود، جا  یضیعر  لبخند

من موج    ی تو  ی و انرژ  دیوجودم دادم. حاال ام  ی تو  دیرو به ام

ام   یم م  ی دیزد.  م  یکه  فردا  از  زندگ   یگفت    ی تونم راحت 

ام م  ی دیکنم.  با  یکه  و کاست  د یگفت   نیا  ی ها  یتمام کم 

 .مدت رو جبران کنم

 ا ی هام مامان و دن  ی باز  وونهیها و د  یجبران بد اخالق  ی برا  مثال 

بوس و قربون صدقه غرق کنم، بعد از مدت ها    لیس  ی رو تو

رو کنار   میری بزنم، دلگ  دشید  ری دل س  کیبرم و    دیام  دنیبه د

 ی الک مورد عالقه    م،ری رو با فرناز از سر بگ  م یبزنم و دوست 

امتحانات رو مثل قبل    دنمحمد رو به دست و پاهام بزنم، خون

اشت و  عالقه  فرط  ها  اق ی از  معلم  با  کنم،  و   ریگ یپ   ی شروع 

که    ی پدرم برم، پدر  دنیکنم و در آخر... به د  یمهربونم آشت

 !بردم اد یرو از  شیابد ی ... وجود خونه یماهاست حت

که قصد داشت گلوم رو با بغض تر کنه    میبه دلتنگ  ی ا  اجازه

خواب به  هام  چشم  بستن  محکم  با  و  مجبورشون   دنیندادم 
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 یدونست حت  یاتاق م   نیا  واریکردم اما... فقط من و در و د

 !هم بذارم  ی تونم پلک رو یلحظه نم کی ی برا

[17.09.20 14:20] 

 123پارت #

* * * * * * * 

انداختم   نیزم  ی رو رو  فمیامتحانم، ک  نیو کالفه از آخر  خسته

بر    یمبن  ای به غرغر دن  ییاعتنا  ییگرفتن راه دستشو  شی و با پ

شلخته بودنم نکردم. آب سرد رو مهمون صورتم کردم و انگار  

با    میاز خستگ   یمین برد.  با خودش   ا ی دن  نکهی ا  ی آور  ادیرو 

 یبه محمد زنگ بزنم و درست و حساب  تونمیخونه ست و نم 

بزن آو  م،یحرف  تحم   یزونیحالت  صورتم  از   لیبه  و  کردم 

 .اومدم رونیب ییدستشو

کرد انداختم    یکه چپ چپ نگاهم م   ا یبه سمت دن  ی نگاه  مین

 :گفت عیتکون دادم که سر  هیچ ی به معنا ی و براش سر
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ا  ی خوند  یلیخ- ک  ؟ی خسته  م  یهر  من  همه   دونمیندونه 

 !توش ی امتحاناتو گند زد

مامان به    شهینثارش کردم و به عادت هم   ی ا   "به تو چه   "

 .د یدادمون رس

 باز شما دوتا رو گرفت؟ چتونه آخه؟ چتونه؟ -

با برداشتن بطر  خچالیسمت    به بند سر   کیآب    ی رفتم و 

 .مامان شد  ی حواس گوشم معطوف صدا  نیح  ن یو هم   دمیکش

 !از دست شما آرامش ندارم من قهیدق هی-

باز ادامه   ا یپر بود که با وجود سکوت من و دن  یل یدلش خ  انگار

 .داد

و    دیموند  یتنها م  کمیمردم تا    یکاش منم همراه باباتون م-

 !دیدونست یقدر همو م
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بطر  یب  دستم و  شد  تو  ی رمق  نگاه    خچال ی   ی رو  گذاشتم، 

دادم و رو به مامان   لیتحو  ایمنتظر دن  ی به چشم ها  یمتاسف

 :گفتم

با  - از ته دل    یول  شهیهم  میهم دعوا دارخدانکنه مامان، ما 

 .که ستین

شدن به قابلمه   ک ینزد  ن یحوالم کرد و من ح  ی غره ا  چشم

دادم    ه یوار عطرش رو به مشامم هد  فتهیپلو، ش  ی استامبول  ی 

 :و گفتم

جمعش کنم خواهر    دیاصالّ گندم زده باشم خودم آخر سر با-

 !نگران نباش ز،یعز

ا  عادت به  بودم.  ها  نیکرده  دعواها  یآن  ی سکوت  از    ی بعد 

تکرار  و  پر    مون،یمسخره  و  آشفته  نگاه  به  بودم  کرده  عادت 

 چوقت یبعد از مرگ بابا، ه  ایدن  ی ها  یپران  کهیمامان، به ت  یمعن
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از حساس  ن یا  لیدل دن  ت یحجم  نکردم،    ایاز جانب  درک  رو 

 !چوقت یه

چشم هاش    ی بابت ناراحت کردن مامان تو  یکه شرمندگ   ایدن

 :لبهاش نشوند و گفت ی رو ی زد، به ناچار لبخند یموج م

بر- کن  عوض  لباساتو  بخور  میبرو  بر  م،یناهار    م یبعدازظهرم 

 گه؟ی د ی ایم د،یخر

از خاطرم رفت و    زیهمه چ  دی اسم خر  دنیبا شن  اریاخت  یب

سر تو  ی مشتاقانه  دادم.  بهم   تیوضع  نیا  ی تکون  همه  که 

. به عالوه  جز خودم بودن نداشتم  ی شده بودند چاره ا  نیبدب

با  ا ی  ریباالخره د  ی ل یپس خ   رفتم،ی محمد م  دنی به د  دیزود 

 .داشتم ازین  دیو جد کیش  ی به لباس ها ،یلیاز خ  شتریب

گرفتم بعد از خوردن ناهار به محمد    میاتاق شدم و تصم  وارد

بود رو به تن    دی ام  ی   هیکه هد  ییها  شرتیاز ت  یکیبدم.    امیپ
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متوجه  گشتیخوشبختانه اگه محمد برنم ایکردم و متاسفانه 

 !شدمینم د یام ی برا میهمه دلتنگ نیا ی 

[17.09.20 14:20] 

 124پارت #

رو جلوم گذاشتم و    اریسفره که نشستم، ظرف ماست و خ  سر

 :مظلومانه گفتم  ،ی ماست خور  ی ظرف ها  ی تو  ختنشیر  نیح

 !دلم براش تنگ شده   د؟یندار دویام  ییخبر دا-

 :زد و گفت ی زیپوزخند ر مامانم

ا- نداد   نقدریچه عجب!  نم  نجایا  گهیکه د  ی محلش    اد،یهم 

 .دلخوره ی ازت بدجور

ام  قتا یحق کار  یعن ی  دیناراحت شدن  خراب  کم    ی آخر  من، 

ام  یم  ش یپ ما   د،یاومد  بشه.  ناراحت  من  دست  از  هم  اون 

و حق داشت که بخاطر    میبود  ی میبا هم دوست و صم  شهیهم

 .ره یاز من فاصله بگ یناگهان ی سرد نیا
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گذشت    ی چجور  دمیامتحاناتم بودم اصال  نفهم  ر یدرگ  رم،یبم-

 .مدت نیا

جر  ایدن بخاطر  دق  انیکه  روضه    شیپ  ی   قهیچند    ی کامال  

 :سکوت گرفته بود، لب تر کرد و گفت

  ار،یزنگ بزن از دلش در ب ،ی بود ریکه درگ  کنهیاونم درک م-

بار مات رفتار توئه که   نقدریا  یول  میدعوتش کرد  ی ما چند 

 .قبول نکرد

عذاب وجدانم رو به گوشم   ادیکه به جون قلبم افتاد، فر  یچنگ

 .رسوند

از    زنمیزنگ م  دا،یاریخب االنه که اشکمو در ب  یلیخ- بهش 

 .ارمیدلش در م 

اعتنا به من مشغول خوردن شدند. تمام   ینگفتند و ب  ی زیچ

فکر کردم. به   دی کردم به ام  یم   ی که با غذام باز  یطول مدت

مهربون  ش،ی شگیهم  ی ها  تیحما به    یب   ی ها  یبه  و  منتش 
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که بابا زنده بود حواسش جمع ما    یزمان  یحت  شه،ی هم  نکهیا

 ی لحظه و نم   کی   ی برا  ینبود، حت  ی دور  نیا   قیبود. اون ال

تالش   یاگه کم  د یوسط خودم رو مقصر ندونم. شا  نیتونستم ا

کنم تا رابطه م رو با    یتونستم محمد رو راض  یکردم م  یم

گفتن   ی بهتر از االن نبود برا  یمثل قبل حفظ کنم. فرصت  دیام

خواستم به محمد   یرو که م  ی ز یهر چ   دیمن باخواسته هام،  

خودم قضاوت نکنم    ی بگم، بگم و از عکس العملش نترسم، برا

فرصت تازه به خودم،    کی  دیو جوابش رو حدس نزنم! من با

اعتماد تر از قبل    یگردم، به محمد ب  یکه دنبالش م  یخودم

 .دلخور و آشفته م بدم  ی و به خانواده 

رو هم از محمد پنهون نکنم   ی زیچ  نیبار اگه کوچک تر  نیا

 ی حالت باق  کی  ی تو  شهیآدم ها که هم  ی . همه  شمیموفق م

کردن عالقه مند    رییبه تغ  شن،یمونند. آدم ها عوض م  ینم

 .رسنیم یو در آخر به رشد مطلوب  شنیم
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نم  هنوز  دل  یهم   ی ها  تیو حساس  ی اعتماد  یب   ل یدونستم 

که با   قهیدونستم اونقدر عم   یتونه باشه اما م  یم  یمحمد چ

راه   نیا  ی تو  دیبا  دونستمیم  شه،یدرجا زدن من درست نم  کی

گاه  ی صبور ممکنه  و  هم  یکنم  مثل  درست  سه    نیاوقات 

رو داشت.   یبشم اما بودن محمد ارزش هر عذاب  تیهفته، اذ

  ه ی محمد تماما  شب  ا یمحمد،    ایبردم و    یمن م  ا ی  ی باز  نیا  ی تو

که هر لحظه سراغ جا و مکان من رو   ی من، مرد  ی آرزوها  مرد

شک    ی ذره ا  چوقتی هر لحظه دلخور و ناراحت نشه و ه  ره،ینگ

 یی ایرو  شدمیمن... م  ایو    شدیو شبهه به سرش رخنه نکنه، م

م  البته...  بود.  متولد شدنش  اون خواستار  با مورد دوم   نکه 

نداشتم، من خودم رو دوست دارم و   یخوب  ی چندان رابطه  

 !رو درک کنه  نیا دیمحمد با

سرم نشات گرفته    ی تو  ی که از نقشه ها  ینیسنگ  ی از غذا  بعد

شده بودند و هر آن ممکن بود   ن یسنگ   یبود، چشم هام حساب

پ  منتظر  ببره،  ب  امیخوابم  و  بودم  د  یمحمد  اگه    رتر ی شک  
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  ن یسته عنش  مهیتخت و به حالت ن  ن یهم  ی رو   دادیجواب م

 .شدمی چوب خشک م

 ،یستودن  یاز چشمام رو باز کردم و با تالش  یکی  یسخت  به

 .کردن شدم پیمشغول تا

 " .ره یگیمن داره خوابم م ؟یمحمد کجا رفت "

بعد انگار خدا دلش به حالم سوخت که صداش زد و    ی ا  هیثان

 .صفحه نقش بست ی محمد رو  امیپ

 " !یمنتظر جواب منخب بخواب توله، قربونت بشم که "

  ی کینثار اون    "  یکلک  ی ا   "زدم و    ی لبخند  امش،یپ   دنید  با

مطلب   اصل  سر  و  کردم  بود  شده  باز  ناخودآگاه  که  چشمم 

 .رفتم

 " محمدم؟ "

 .برام فرستاد و پشت بندش نوشت یبه چشم نکیع  کریاست
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چه   شه،ی ... خود خرم خر مایکنی صدا م   ی نطوریا  یوقت  یعنی "

 " !ی خوا  یم یچ نمیبرسه من... بگو بب

 .لب قربون صدقه ش رفتم ر یو ز دم یخند زیر  زیر

تموم ممنوعه هاتو از    شهیم  گمیمن به قربون خر شدنت، م "

بحث کردن    ی برا   ی زیچ   گهیو ما د  یبکش  رونی بند زندون ب

 " م؟ینداشته باش

  کی  نیا  ی گفتن خواسته هام اون هم تو  ی سرعت عمل تو  نیا

  ی به موقع و مناسب بود، محمد رو م  میکرد  ی که آشت  ی روز

 .ست شهی شناختم، دلتنگ که باشه مهربون تر از هم

قشنگ با  مینیشی بعدش م نمتیبب  ری دل س هیبذار من اول  "

 " راجبش، خوبه؟ می زنیهم حرف م 

محمد   نکهی و ذوق زده تر از ا  امشیاول پ  ی   کهیزده از ت ذوق

قلب و بوس براش   یخودش خواستار حرف زدنه، چند اموج

 .فرستادم 
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 " !آخ جوووون "

ا  به تازه    ام،یپ  نیمحض نوشتن  از    یکیاومد  که    ادمیانگار 

!  ایدن  ییدا  نیتر  قی... رفدیبوده، ام  یبوده و ک یممنوعه ها چ

 .مجدد صداش کردم

 " محمدم؟ "

 .فرستاد امشیهمراه با پ  زونیوآ ی با لبها یشکلک

  ،ی ند  ی منو باز  ی نطوریبرم که ا  یمن آخر زبونتو از ته م "

 " طون؟یش ی خوای م یچ گهید

جونِ   مهیترس ن  ِیلبهام نشست و رو  ی رو  ی مرموزانه ا  لبخند

 .کم کرد یوجودم رو حساب 

رو تمومش کنم،    ی دور  ن یبزنم و ا  یزنگ  هی  دی به ام  خوامی م "

  " .محمد نیازم شاک  ی بدجور ایخودش و مامانم و دن

جا  درست انتظارم،  و   ی طبق  شد  حساش  سوال  جواب 

 .لذت بخش بود یمن کم ی برا قتشیحق
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 " !یی ! دای  ی ! د آ ییدا د؟یام یباز تو گفت ایرو "

 دنیشن  ی که اکثر اوقات آرزو  ی دیام  ادیبه    ی با لبخند  همزمان

 د یخواست ام  یمحمد م   نکهیاسم رو داشت افتادم. مثل ا  نیا

 .از آرزوهاش برسونه یکیرو به 

  ی شیبهش زنگ بزنم، ناراحت نم  خوامی! مییخب، دا  یلیخ "

 " که؟

انجام دادن    ی که من برا   ی روز  د،ی رس  یزودتر اون روز م  کاش

ناراحت شدن محمد رو نداشته باشم. مکث   ی دغدغه    ،ی هرکار

ناراحت    یکه کم  دم یشد، فهم  اد یکه توسط اون ز  اممونیپ  نیب

  ی زیتونستم چ  یاما نم  دیکش  یدل نازک پر م  ی شده، دلم برا

 !یداد اما با چه مضمون امیبگم. باالخره پ

 " ؟ی انجامش بد شمی پ ی اومد نمی ا شهیحاال نم "
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  د ی ترد  نیبشه، من ا  زونی نمونده بود که لبهام آو  یباق  ی زیچ

نم بدجور  خواستم،ی رو  م  ی باشه    کی  ی دلم  دل  ته   ی از 

  !خواست

دلخوره،   یلیندارم، ازم خ  ی وقته ازش خبر  یلیاما آخه من خ  "

 " !دلم براش تنگ شده یلیخودمم خ

محل کار سرش    ی تو  دونمیازش ظاهر نشد، نم  یبار جواب  نیا

چت صداش کردم،    ی ناراحت شد. دوباره که تو  ا یشلوغ شد  

ا ا  ی بله  بله  ه  ی فرستاد.  هردومون  شن  چوقتیکه   دنش ی از 

 .مینداشت یحس خوب

 " بله؟ یگیبه من م گه؟یمحمد بله؟ بله د "

پ  با گمانم    ش،یبعد  ام یخوندن  و  حدس  فرو   کیتمام  جا 

 .ختیر

دوستش    نقدریا   ا؟یرو  یدلت برات تنگ شده؟! پس من چ "

 " ؟یعنی ی دار
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تو  یحسادت م  امشیپ  ی که  د  زد،یموج  به  رو  وار   وونهیقلبم 

دعوت کرد. محمدِ من چقدر عشقش پاک بود و چقدر    دنیکوب

 !ریرپذیسر تک تک جمالت من حساس و تاث 

نداشتم، فکر  ی بشم، بخدا منظور  تیمن قربون حسود یاله "

 " .یناراحت بش کردمینم

صفحه    ی رو  عی که سر  یامیکردم، جز پ  یرو م  یامی هر پ  تصور

 .نشست

دلم برات تنگ شده. اصالٌ از    یبه من نگفت   ی نطور یتا حاال ا "

دوسم   گهید  نمت،یبب   ایب  یبارم نگفت  هی  م،یکرد  یآشت  یوقت

 " نه؟ ی ندار

تک  دمیخند  ناباورانه لبهام  به  د  هیو دستم    وونه یکرد. محمد 

 وونهید  نقدریا  ی عنیکنه؟    وونهی د  خواستی من رو م  ایشده بود  

بغلت کنه    تونهی نم  ی که اونقدر ازت دوره که حت  ی کردن کس

 لذت بخشه؟
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ب  وونهی آخه؟ د  یگیم  یمحمد! چ " بار گفتم   ا یمن که چند 

هزار بار گفتم دلم برات تنگ شده، دوستت    شب ید  نمت،یبب

بشم؟ من    اتیافته، من قربون حسود  یدارم هم که از زبونم نم

 " !خدا ی دوستت ندارم؟! ا

راض  من قصدم  فقط  لحظه  نم  یاون  و  بود  محمد   یکردن 

جواب زنگم   یحت   شیچند ماه پ  نیکه تا هم  ی دونستم مرد

از لحن عاد  نی هم  داد،یم  ونیدر م  یکیرو    ک ی  میمرده که 

  نش یری حسادت ش  ی برا  یلیلحن خاص بسازه و همون رو دل

فکر کردم تمام چاله چوله   نیقرار بده. من اون لحظه فقط به ا

و محمد با   میپر کن  میتونیرابطه رو خودمون فقط م  نیا  ی ها

حساب  ی دلبر خودش  بود،   یمختص  کرده  پرت  رو  حواسم 

رو محمد    نیزنگ بزنم و ا  دیمبه ا  دیرفته با  ادم یکه    ی طور

 .کرد ی آور  ادیحسود و مظلومم دوباره 

ام  گه،یبرو د " به  براش    یلیجونت زنگ بزن، خ   دی برو  دلت 

 " !خانوم  ایرو ی تنگ شده آخه، برو... برو تا دق نکرد
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خنده زدم.   ریگفتم و بلند ز  ی ا  ده یکش  ی وا  امشیخوندن پ  با

ا  ی خدا مرد... حسادت کردن هاش هم خاص بود و    ن یمن! 

 !متفاوت

آروم زدن و هزار مدل لوس    یواشکیساعت    می بعد از ن  باالخره

راض براش،  ام  یشدن  به  بود  ما  دیشده  ته  بزنم.    ی  هیزنگ 

تو ا  ی حسادت  بخاطر  اما  بود  در   ینم  نکهیصداش  تونست 

 انه یمن مقاومت کنه با لحن مواخذه گرا  ی مقابل لحن بچگونه  

زگ  ی  برا   اد یفت  آخر  و در  نزنم    ن قطع کرد  ی باهاش حرف 

 .گذاشت شی تماس پاپ

که   یصداش بود، تا زمان  یشگیهم   ی که حاصل جادو  ی لبخند

سرد و    ی رو گرفتم و بعد از چند تا بوق، بله    د یام  ی شماره  

لبهام ساکن بود. مونده    ی رو  د یگوش خراشش به گوشم رس

کل وجودم رو احاطه کرده بود،   ی بیبگم، حس غر  یبودم چ

م  یحس دا  یکه  م  تییگفت  فکر  ساده   یکنیاونقدر هم که 

 !ستین
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 .خان دیسالم ام-

 .لبهاش بندازه  نی ب  ی کرد و انگار به زور تونست فاصله ا  یمکث

 .سالم-

  یبار بود که از حرف زدن عاجز بودم، دستم کم  نیاول  ی برا

ب  دیلرز  یم قصد  استرس  تو  شتری و  کردن  رو   ی رخنه  من 

 .داشت

 .ییدلم برات تنگ شده خان دا ؟یخوب-

 ی باعث شد پلکام با درد بسته بشن، حت  زشیپوزخند ر  ی صدا

 .باشه ری حد ازم دلگ نی کردم در ا یفکرش رو هم نم

 نه؟ ،یازم ناراحت یلیخ-

سخت نبود که وارد   صشی بسته شدن در اومد و تشخ  ی صدا

 .باشگاه شده  ی از اتاقها یکی

من مثل مادر و خواهرت   ا یهست؟ رو  ست،یتو که مهم ن  ی برا-

  فهمم ینم  یول  ،ی که عوض شد  فهممی. مفهممی م   ستم،یساده ن
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محل   زنمیزنگ بهت م  ه؟یچ  ضت یضدونق  ی رفتارا   نیا  لیدل

دلم برات تنگ    یگیم  یزنیماه زنگ م  کیبعد    ،ی دیسگ نم

روزم گند اخالق، چته تو؟   هی  ،یروز سرحال سرحال  هیشده؟  

 !من بگو چته  هب

حال خوب   ریز   دنیکش  تیبه کبر ی بیعج لیحرفهاش م سوز

 !پر بود  یلیهم دلش خ دیامروزم داشت و انگار ام 

 نکه یاز ا  ره؟ی گیحرصم م  یاز چ  یدونیم  ؟ی چرا ساکت شد-

  ز ی به همه چ  ی ساده دار   دید  هیو با    ی مدت اومد  نهمه یبعد از ا

م نمیکنینگاه  م  خوامی.  شه،  تنگم  همون   یبش  خوامیدلت 

هرچ   ی ایرو که  همون  ب  یسابق،  دوساعت  نتونه   شتریشد 

ب  و  کنه  م  ادیتحمل  بگه،  بهم  رو  همون   یبش  خوامیدردش 

نم  کیکه    ی ا  رزادهخواه م  یهفته  مخمو   یاومدم خونتون 

 !ی خورد
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 یدور   نی. ظاهرا  با ادیپر کش   مشی رمستقیغ  یدلتنگ   ی برا  دلم

برا  ی ا بدجور  ی که  بود،  آزرده خاطرش    ی خودم هم سخت 

 .کردم 

 .مدت ببخش نی. بابت ادی قربونت برم، ببخش  ی حق دار-

چشم    دنشینفس کش  قیعم  ی نگفت و عوضش صدا  ی زیچ

 .گوش منتظرم رفت  ی به رو ی غره ا

 د؟یام-

 ی محمد ناز م  هی روزها همه شب   ن ینگفت. چرا ا  ی زیهم چ  باز

انداخت؟   یمحمد م  ادیو هر کس من رو    زیکردند؟ چرا همه چ

وجه اشتراک   ی اد یتصور من بود و چشم هام ز  نیهم ا  دیشا

 .کرد  یها رو شکار م

 ...اگه-

ساکن درونم   بی که چند ماهه عج  یتیکردم و با مظلوم  یمکث

 .مرددم دادم ی به لبها یشده، تکون
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ببخش- منو  م  یاگه...  چ  ییدا  دمیقول  کنم،  که   ی زیصدات 

 !یآرزوش رو داشت  شهیهم

بخوام    نکهیهم بدون ا  نجایمن داشتم ا  یبود ول  یسخت  اعتراف

به   ی گفت حق ندار  یکه م  ی . محمد کردمیبه محمد فکر م 

کوچ کن  کیاسم  ا  ،یصداش  بخاطر  هم   نکه یهم  و  بزرگتره 

 !بخاطر پسر بودنش تش،ی بخاطر جنس

 دم؟ یام ییدا-

 :از خنده گفت ییخودش رو کنترل کنه و با رگه ها نتونست

 برام؟  ی ذاری بخوره تو سرت بچه، شرطم م-

اعتماد و توجه   دمیترسی! مدمیترسیبخندم. م  تونستمینم  یحت

 .رو از دست بدم دیام ی 

 !هم بخواه ی خوایبخواه، نم ی خوایم گه،ی د نهی هم گهید-

  ضی عر  ی به لبهام اجازه    تونستمی حاال م  د،یبار کامل خند  نیا

 .تر شدن بدم
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 !یلیدختر، خ  ی الیخیب یلیخ-

ترس داشتم. ترس از دست    ی اد یروزها ز  نیا  ؟ یالیخ یو ب  من

دادن محمد، ترس ناراحت شدنش، ترس عوض شدن خودم، 

ترس    د،یاعتماد ام   ی ترس رابطه م با مادر و خواهر، ترس نابود

 !تنها شدن

  کنم یدرست م  یتوروخدا! برات ماکارون  شمون؟ی پ  ی ایامشب م-

 رِ ی دلپذ  ی و سس گوجه ا  ینیزم  بیس  گیته د  اد،یبا گوشت ز

 .یفلفل

 :و گفت دی بلند خند بلند

کنم باهات   کاری چ   دونمیم  یول  ام،یآخه تو؟ م  یرفت  یبه ک-

 !زبون دراز 

عدم آشکار کردن   ی پرتاب شد و برا رونیبه ب  ی به آروم  نفسم

 :حال خرابم، گفتم

 .بوس بوس  نمت،یبی . مزی عز  یینره دا  ادتی  ی خامه ا   ینیریش-
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و بعد تماس    "چشم حتما     "گفت    یجوابم با لحن بانمک  در

 ییآخر حرفم بو  ی   کهیشک اگه محمد از ت  یرو قطع کردم. ب 

 !کرد  یکردنم، پوست از تنم جدا م یبرد، عالوه بر سالخ یم

که   ی ا  یراحت شد، عالرغم خستگ  دیکه از جانب ام  المیخ

  با  یبلند شدن تقر  نیبلند شدم و ح   زدی چشم هام پرسه م  ی تو

 .برسه ایزدم تا به گوش مامان و دن ادیفر

 .دی به اتمام رس تی مامور نجا،یا ادیامشب م دیام-

زدن  د ید کیمحمد رفتم و بعد از  ی ها ی ادگاریبه سراغ  اول

انجام دادن   ،یحساب از  بعد  اتاقم شدم.  مشغول مرتب کردن 

 یمختص خودم به کمک مامان رفتم و کنار هم حساب  ی کارها

 .میآورد خونه در ی از عزا یدل

بر درست کردن شام، خودم دست    یاصرار مامان مبن  برخالف

تعجب   ی شاخ ها  ،یبه کار شدم و با سرخ کردن مواد ماکارون

بدون    کردند یبه وجود آوردم. فکر نم  ا یسر مامان و دن  ی رو رو
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مد نظرم شدم.   ی مشغول درست کردن غذا  ،ی زیچ  دنیپرس

 ی شپزباعث شده بود به آ  میخبر نداشتند ورود محمد به زندگ

  کینگاه کنم. آخه آرزوم بود، آرزوم بود    ی ا  گهی د  دیکردن با د

مورد عالقش رو درست کنم و اون  ی محمد غذاها ی برا ی روز

 !روشون بذاره یبینتونه ع

تو  کارم در حال   یآشپزخونه تموم شد، به سراغ گوش  ی که 

پر  شارژم از  رو  شارژر  و  شندمیکش  رونی ب  زیرفتم  با   دی . 

و دن  ی سروصدا شدم و    ی برداشتن هندزفر  الی خیب  ا،یمامان 

  ک ی دانلودش کرده بودم کل  شبیکه د  ی دیجد  ی برنامه    ی رو

قلبم شدت گرفت و   تمیضبط شده، ر  لیدو فا  دنیکردم. با د

 ی زدم. صدا  ی ضربه ا   یاول  ی ضبط شده    ی صدا  ی با ذوق رو

 !خواب آلود اول صبحش ی محمدم بود، صدا

 " .سالم توله "

ا  ی روز  کی اما حاال    یاسم حس خوب  نی به  از    یکینداشتم، 

مدت   نیا  ی بود، تو  میزندگ  ی قربون صدقه ها   نیتر  نیریش



Page | 500 
 

  ش،یزندگ   یدوست داشتن  ی آدمها  ی بودم محمد رو  دهیفهم

 ن یاز دوستاش، جزء ا  یکی. من... برادرش و  ذارهیلقب رو م  نیا

 .میشده بود یدوست داشتن ی خانواده 

د  یکنیم  کاریچ  نمیبب "  یبش  جدهیه  ر یز  گه،یامتحانتو 

 " ایکشتمت رو

هاش    دنیخط و نشون کش  نیا   ی   وونهی. من ددم یخند  زیر  زیر

بهم   یبیآس  نیتر  کیکوچ  چوقتیکه ه  ییبودم، خط و نشونها

 !نزده بودند

کامل گذشت و من   ی خانواده    ک ی  ه یشاد و شب  ی با فضا  شام

از چشم ها  ی ا  هیثان  کی  ی برا  یتونستم حت  ینم پر    ی نگاه 

که با کمال   ایهم به دن  ینگاه  می. نرمیزرق و برق مامان بگ

انداختم و غرق    ذاشتی دهنش م ی پز رو تو ایرو  گی لذت ته د

تو هم  محمد  اگه  شدم.  بنفس  قطع   ی اعتماد  بود  ما    ا  جمع 

کرد و از    ینگاهم م  ی رکیرزیاگه بود ز  گذشت،ی خوش م   شتر یب

 ! ...اگه بود زد،ی باهام حرف م یهمون نگاه کل قیطر
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دل از اتاقم    دیکنار محمد نبودم، به محض اومدن ام  اد یز  امروز 

پا  به  پا  و  ش  ی کنده  و  زدناش  جا  تهاشطنیغر  گاز    ی بودم. 

کرد    یدرد م  یمونده بود کم  یلپهام باق   ی که هنوز رو  یمحکم

رو به محمد بگم،   هیقض   نیا  خواستیبود که دلم م   بیو عج

 !کنه  ی بگم و اون باز برام حسود

در جواب اعتراض    ی ا  "شدم    ریس  "بلند شدن از سر سفره،    با

رو روشن   ی کتر  ریمامان گفتم و به سمت آشپزخونه رفتم تا ز

  ن یاز هم  خچالی  ی تو  ی خامه ا  ی نیریپر از ش  ی کنم. جعبه  

صبرانه منتظر به جوش   یزد و ب  یفاصله هم برام چشمک م

 .موندم ی اومدن آب کتر 

از فرصت    دم،ید   نایرو که مشغول حرف زدن با مامان ا  دیام

کنسول    ی رو از رو  یبه اتاقم رفتم. گوش  عیو سر  استفاده کنم 

 .محمد نوشتم ی برداشتم و برا

 " خونه عشق من؟ ی دیرس "
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جواب   عیبود که سر  دهیخواب  یگوش  ی تا همون لحظه رو  انگار

 .داد

  دم یبرات از صدا کل  خواستمی. م یستیتو ن  یوقته، ول  یلیخ "

جون بهت خوش   دی داره با ام  ی لیخ  دم یبفرستم تازه، د  سیو

 " منصرف شدم گذرهیم

بکشم. اون که   تیاز فرط عصبان  ی بلند  غیج  خواستیم  دلم

در بودم،   ی انداختن هاش تو  دیکل  ی من عاشق صدا  دونستیم

خونه   ی من تو  کردمیصدا تصور م  نیا  دنیبا شن  شهیآخه... هم

 !م و قراره در خونه به دست مرد خونه باز بشه

به داخل اتاق،   دی ام  دنیاز سرک کش  یمشهود ناش  یاسترس  با

 .تند تند ضربه زدم بوردی حروف ک ی رو

با    خواستمی... منم مهینطوریمحمد، حاال که ا  ی نامرد  یلیخ "

  گه یحاال د  یول  میدیدیو همو م  شدیم  دیتهران، شا  امیب  دیام

 " !گمیبهش نم  ی زیچ
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شدت    شی تعجب و عصبان  ی کرهایاست  دنیبا د  م یطانیش  لبخند

خواستم اعتماد   یخواسته نبود چون نم  نیاز ا  ی گرفت. خبر

هم  دیام اما  کنم  خراب  پا  نی رو  به  پا  هم  محمد  من    ی که 

 !برام لذت بخش بود خورد،یحرص م 

ا  با پ  نکهیوجود  نازم رو   ماّیداد و مستق  یم  امیپشت سرهم 

اومدم   رونی چتش ب  ی کارو کنم، از صفحه    نیکه هم   دیکشیم

 .از اتاق خارج شدم م،یو با خاموش کردن نت گوش

[22.09.20 16:15] 

 130پارت #

 دن ی چ  ی   فهیافتاد و من وظ  ای گردن دن  ی چا  ختنیر  زحمت

 ی ها  ینی ریاز ش  یکیظرف، بر عهده م بود.    ی ها تو  ینیریش

 د یخوردنش رو به ام  نیدهن انداختم و ح  ی مورد عالقم  رو تو

 :گفتم
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من دوست دارمو   یهر چ  قت،ی سل  نیبا ا  کنمی حال م   ییخدا-

 .ی انتخاب کرد

بلند شد و به مبل    نیزم  ی خورد و از رو  ینی لبهاش چ  کنار

 .زد  هیتک

آدم شکمو چندان سخت   هی  ی ا یحدس زدن عالقه مند  گهید-

 !ستین

 ی نگاه مشکوک   می ن  ،یتالف  ی ابروم رو باال فرستادم و برا  ی تا  کی

 .انداختم دشیرو به شلوارک جد

 شلوارکت، کار اوشونه؟ نیا زنهیچه نو م-

کردن حرفم، کوسن مبل رو به    لینگاهم کرد و با تحل   متعجب

 .سمتم پرتاب کرد

 !بچه پررو-
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در کنترل کردنش داشت،    یسع که    ی همراه با لبخند  مامان

مجبور شدم   ا،یرو بهم انداخت و با اومدن دن  ی دار   ینگاه معن

 .رو به سمتشون تعارف کنم ی نیری ها و ظرف ش یدست  شیپ

زده شدم، به سمت   ینیریکه از خوردن ش  یبعد حساب  یقیدقا

 :رفتم و با برداشتن فلشم، همزمان رو به جمع گفتم  ونیزیتلو

بش  لمیف  هی- قشنگ  توپ،  کردم  دانلود    دین یبب  دینیبراتون 

 .د یحالشو ببر

ام  شنهادم یپ  انگار که  چرا  نبود،  جالب  به   یتکون  دیچندان 

رو به مامان   ،ی وار یچک کردن ساعت د  نیخودش داد و ح

 :گفت

  یبرگردم تهران خواهرم، فردا کالس دارم وگرنه م  دیمن با-

 .امشب شتونیموندم پ

توجه   یو اون ب  میبه حرفش کرد یاعتراض ایمن و دن همزمان

 :رو به مامان ادامه داد
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گذشت،    یلیخ- م  هیخوش  م  نمیچیبرنامه  هفته   ام یآخر 

 .دو روزه  یکیمسافرت    هی  میری دنبالتون، سر خودمم خلوته، م

لبخن  مامان عربا  تشکر  یضی د  و  داد  تکون  کرد.    ی سر  ازش 

  ی اصرار  ل یدل  ن یشلوغه و به هم   شه یهم  دیسر ام  دونستیم

هنوز س  ی برا اما من  نکرد،  م  ری موندنش  دلم  بودم،   ی نشده 

بمونه. مظلومانه صداش کردم و اون در عوض    شمونیخواست پ

 .سپرد اینگاهش رو به دن 

 زم؟ ی عز شهیتموم م  یامتحاناتت ک-

 :تکون داد و گفت ی سر  یبا ناراحت ایدن

  ؟ یکالستو کنسل کن  شهیچهارشنبه تمومه، حاال نم  نیهم-

 .شمونی پ ی بود ومدهیوقت بود ن یلیخ

حسود من    ی بلند شد و به سمتش رفت. مقابل چشم ها  دیام

 :موهاش نشوند و گفت ی رو یبوس
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  مونه یدلم م  یکنینگام م  ی نطوریا  گه،ید  شتمیباز آخر هفته پ -

 .شتیپ

اکتفا کرد.   یبرخالف من زود قانع شد و به گفتن چشم  ایدن

به سمت   کهویکردم که    یمن اما همچنان معترضانه نگاهش م

 :مزمان گفتاتاق من رفت و ه

 !ی ایتوام آماده شو، با من م ایرو-

  د ی رس یبه نظر م  ی عاد  ی ادیکه ز  یبه مامان  یو وا رفته نگاه  مات

 ی که مثل خودم متعجب بود انداختم و در آخر به رو   ییایو دن

اتاق خودم قفلش کردم. دوست داشتم برم اما با   ی در بسته  

باشم،    دیام  ی خونه    ی تو  تونستمیبه محمد نم  م یوجود وابستگ

 !شهجمع با شتریحواسم ب دیمسلما  اونجا با

 :آماده از اتاق خارج شد و تشر زنان گفت  ی با ظاهر دیام
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 ،یمونیمن م  شی جمع کن، تا آخر هفته پ  لتویوسا  گه،یپاشو د-

و مامانت، بعدشم که به قول خودت   ایدنبال دن  میایبعدش م

 !عشق و حال 

 یصندل   ی که ساک پر از لباسم رو رو  یزمان رو تا زمان  گذر

آماده    یهول هولک  ونیگذاشتم احساس نکردم. م  نیعقب ماش

من   ینه که فکر کن  "با مضمون    یامیشدنم فقط تونستم پ

شک    نکهیبخاطر ا  م،ایازم خواست باهاش ب  مییگفتما، دا   ی زیچ

فقط   شت،یهم شد و اومدم پ  د یشا  شش،یپ  رمینکنن اجبارا  م 

محمد    ی برا  "نده!    امویپ  نیندادم، جواب ا  امی بهت پ  یتا وقت

 .بفرستم

با مامان و دن  یکه دل از خداحافظ  دیام کند، سوار    ایکردن 

بودن   نیماش خلوت  از  خودش  مختص  سرعت  با  و  شد 

  .شهر کمال استفاده رو کرد ی ابونهایخ

ا  قبل خوب  نکهیاز  حس  بشم،  دوست  محمد  تهران    یبا  به 

  ک یاز حد و تراف  شیب  یشلوغ  ی من تو  ی نداشتم. تهران برا
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کننده خالصه شده بود، اما حاال... کم کم داشتم    وونهید  ی ها

کرج و   نیاتوبان ب  ن یبه ا  ی. من حتشدمیبهش عالقه مند م

خوب حس  هم  مسافت  یتهران  گاه  یداشتم،  شلوغ   یکه  با 

فکر    ی که تا هر چقدر بخوام تو  دادیاجازه رو بهم م  نیا  دنشبو

ا  یمحمد فرو برم و کس اما    ه یبار قض  نیمزاحم افکارم نشه. 

ام  داشت،  حق  دیفرق  و  نبود  کردن  سکوت  من   قتا یآدم 

 .مزاحم خطابش کنم تونستمینم

 !یساکت-

 .کردم و با مکث لب باز کردم لیرو به سمتش متما سرم

 بگم خب؟ یچ-

 :راه گفت  ریبه مس ره یش رو عوض کرد و خ  دنده

از خونه تون تا خونم   شهی! از اون حرفا که همیهرچ   دونمینم-

 !ی خورد ی و رسما  مخمو م ی زد یم
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باز کنارم   مهین  ی   شه یکردم و نگاهم رو به ش  ی خنده ا  تک

 .سوق دادم 

 .کن یحوصلت سر رفته آهنگ پل گه،یدستت درد نکنه د-

که سرش رو به سمتم   دمید  یچشم   ریفرستاد و ز  رونیب  ینچ

 .گرفت

فاز خانوم بودن برداشته    کهویکه    ی حرف زدن با خواهرزاده ا-

آهنگ   ایبهتره   به  دادن  هم  یگوش  گوشش   تونمیم  شهیکه 

 !کنم؟

خانوم    نیداشتم، اما طعنه و تمسخر نه. ا  تیگله و شکا  انتظار 

مدت حس کرده بودند؟   نیا  ی بود که همه تو   یبودن چه شکل

با االنم داشت؟ من فقط   یچش بود؟ چه فرق  یقبل   ی ایمگه رو

اطرافم، هر چند به    ی کردم از آدمها  ی ریمدت گوشه گ  کی

اما هر آدم ا  کی دست کم    یزور...  تجربه رو داشته و    نیبار 

 !دهیمن حرف نشن  ی اندازه  نا یقی
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 ؟یچه شکل یعنیخانوم بودن -

 :به چشم هام با خنده گفت رهی کرد و خ یمکث

 ی ا بهی غر کنمیبا من که حس م  یمعذب ی جور هیاالن  یعنی-

م  ادتیهستم،    ی زیچ باال  کولم  و  سر  از  قبال     ؟ ی رفتیرفته 

 !برا من ریزود بزرگ نشو، خودتم نگ  نقدریا

بود،    دهیهم ترس  دیبود، اما انگار ام   یچه احساس  نیا  دونمینم

. دمیترسیحرف ها م  نیا  دنیدرست مثل خودم که وقت شن 

 ساختن؟  یم  والیه کیچرا داشتند از من 

[24.09.20 01:50] 

 132پارت #

جواب دادن بهش نگردم    ی برا  ی دادم به دنبال جمله ا  حیترج

ا خنده  به  فقط  به سمت   یتصنع  ی و  که  دستم  کنم.  اکتفا 

حرفش رو به زبون آورد، درست   نیرفت، آخر  نیضبط ماش
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تپل   ی بچه    کیزدن    شین  ی زنبور برا  کیتالش    نیمثل آخر

 !و کوچولو

کنم دوباره کرمات فعال بشه بچه    کارت یچ  دونمیمن م  یول-

 !برو جون، فعال  امشبه رو قسر در

  یی زایچ  کی  کردمیلبخند نگاهم رو ازش گرفتم، احساس م  با

  د ی ام  دیاعتماده! ام  یاعتماد... بهم ب  نی... در عی حت  ای  دونه،یم

نداشت،   یهاش، اما نگاهش حس خوب  یشوخ  یسابق بود، حت

 یشکل  نیخواست ا  یهم هنوز از دستم دلخور بود و م  دیشا

دل   یتالف چ  لشی کنه،  ا  یهر  بود  به حرف    نیکه  انگار...  بار 

م دلم  بودم.  معذب  رو  یخودش  و  خونه  برگردم    ی خواست 

  ن یتخت درب و داغونم دراز بکشم و با محمد چت کنم، تا ا

تو تار  انه یبازجو  ی فضا  نیا  ی که  و  سرد  یکیبمونم  هوا   ی و 

 .بشه دمیعا

گذشت و با ورود    کردم یکه فکر م  ی زیراه زودتر از چ   مسافت

بازم که ناچارا  به خواب   مهین  ی چشم ها   نگ،ی به پارک   نیماش
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ام   یآلودگ همراه  کردم.  باز  رو  بودم  کرده  وارد   دیدعوتشون 

 یی شدم. جا  رهیو من با لبخند به آسانسور خ  میآسانسور شد

خونه   یبود و به زور من رو راه  دهیکه محمد دستم رو بوس

 .داشتم ینی ری ش ی ش خاطره بود که باها یی کرده بود، جا

رو  لبخندم خودنما  ی اونقدر  نشدم   ییلبهام  متوجه  که  کرد 

  نکهی ا  ی افتادم. برا  ری گ  د ینگاه ام  ن یذره ب  ر یست ز  قهیچند دق 

به روش زدم و با باز شدن در    ینشم چشمک  ن یتر از ا  عیضا

اون از  تر  خسته  شدم.  خارج  اون  از  زودتر  که    یاتاقک  بودم 

برا  نمیبش فرصت  دنبال  با  ی و  محمد  با  کردن  به   شم،چت 

شدم    د یعوض کردن لباس وارد اتاق ام  ی به بهونه    ل یدل  نیهم

 .پناه بردم میو با قلب دلتنگم به گوش

 ی میبه تا  ی زیو چبود    شی پ  ی   قه یده دق  ی آخرش برا  دیبازد

  ی که ابراز دلتنگ  ینمونده بود. حساب  برد ی خوابش م  شهی که هم

هول   فمیک ی رو تو یبشه، گوش نیکردم و خواستم زودتر آنال

 .هال رفتم ی تو ییدادم و به سمت دستشو
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کردم و   ه یتخل  ییروشو  ی   نهییآ   ی وجودم رو رو  ی تو  استرس

آشپزخونه مشغول    ی که تو  ی دیبا ام  ییبا خروجم از دستشو

توجه به باز   یبود رو به رو شدم. به سمت اتاق پاتند کردم و ب

 ی جواب باق  یب  امامیرفتم. هنوز پ  میبودن در، به سمت گوش

ناام با  و  بود  بدشانس  یتو  ی دیمونده  به  لعنت   مونیدلم 

 .فرستادم 

 ومدنیاز ن  نانیسرم رو به عقب چرخوندم و با اطم  ناخودآگاه

 .کردم پیبراش تا عیسر د،یام

  شتر ی فردا ب  دمی قول م  یامروز اصال  کنارت نبودم، ول  دونمیم "

 " .کنارت باشم

 کیاز    ی که عکس عاشقونه ا  لش یبه عکس پروفا  ینگاه  مین

 .فکر کردن نوشتم یدختر و پسر بود انداختم و ب

 " .از امروز دوستت داشته باشم شتریفردا ب دمیقول م "
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با    د یام  ی صدا  دنیبا شن  کهوی مات جمله م بود که    خودمم

 .دمیکش  ی بلند نیکم و درست پشت سرم ه  ی فاصله 

 " ؟یکنی چت م یبا ک "

[25.09.20 03:36] 

 133پارت #

بود.  میآوردن گوش  نییکه تونستم انجامش بدم، پا ی کار تنها

کش چرخ  دی طول  سمتش  به  ب  دم یتا  آروم  رو  نفسم   رونیو 

عاد نگاه  ام  ی فرستادم.  مشکوک  لحن  د  د یو  م    وونهیداشت 

کلمه   کی  دونستمیو م  زدیحرکتاش موج م  ی . تناقض توکردیم

  !و گفتم  اوردمیبگم تا تهش رو خونده اما همچنان کم ن

 .دوستم بود-

 :ابروش رو باال فرستاد و گفت ی تا کی

 فرناز؟ -
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تا عکس العملش رو    دمیتکون دادم و نگاه دزد  ی زور سر  به

 .لب زمزمه کرد  ریبه عقب برداشت و ز یقدم نم،ینب

 .ی بخواب خسته ا ریخب، بگ یلیخ-

لبخند   یب هال    ی رمق  به سمت  رو  رفتنش  و  زدم  روش  به 

حافظه   و  ش  کوبنده  ضربان  با  قلبم  کردم.   عیسر  ی تماشا 

به    رمیالس  ی رابطه    ری که درگ  ییکردند و روزها  یکیدست 

روزها آوردند. همون  به خاطرم  رو  بودم  تمام    ییسروش  که 

 ا یکه دن  ییفرا گرفته بود، همون روزها  ی اعتماد  یخونه رو ب

زهرآگ  کرد،ی م  تمی اذ  ئما دا نگاه  با  تلخ   نشی مامان  رو  کامم 

. کردیتحملش، شرمنده م م  رقابلی غ  ی با رفتارها  دیام  کرد،یم

  ی اگه اون کابوس ها قصد برگشتن م   شدند،یاگه... باز تکرار م 

  ی م  کاریچ  دیمن با  شد،یخراب م   ز یکردند، اگه... دوباره همه چ

 !کردم؟ 

رو نخونده باشه،   اممیپشت سرم باشه و پ  دینداشت ام  امکان

نشون نداد و آروم بود؟ اگه...   یاگه خونده بود چرا عکس العمل 
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 یگفت؟ چرا حس م   یم  ینگاهش چ  ینیبود، پس سنگ  دهیند

که خودم سازنده ش بودم،   ی ا  ی باز  ی تو  ی بار قراره    نیکردم ا

ب  ی جور  کی بخورم؟    ی باز د  وفتمیکه  بلند شدن   ی نا  گهیو 

 !باشم؟ نداشته

دستم نجات دادم و با پرت کردن افکار   ادیرو از فشار ز  میگوش

  د یام  دنیبه سمت هال قدم برداشتم، با د  رون،ی آزار دهنده به ب 

بود، دست از مضطرب بودن   ی ر یش  وانیکه مشغول خوردن ل

 .دمیکش

 .ی شیم  تیاتاق خودت بخواب، اذ  ی تو تو  خوابم،ی م  نجایمن ا-

 .به روم زد ی لبخند  مچهیرو از لبهاش فاصله داد و ن وانیل

من نداره، برو بخواب تا   ی برا  ییجا  یتو هست  ی اون اتاق وقت-

 !حرف زدنت نی با ا اوردمیباال ن

قد  دوست مثل  فحش  میداشتم  و  بخندم  جوابش  در    یدر 

بهم دوخته   ی نثارش کنم، اما لبهام طور  اراتم یاخت   ی محدوده  
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بهشون بدم. به اتاق که    ینتونستم تکون  یشده بودند که حت

لرز و  ترس  با  تو  ی برگشتم،  آثارش  بود   ی که  آشکار  دستم 

  ی نخورده م، رو   کی ت  ی امهایپ  دنیتلگرامم رو چک کردم و با د

 .خودم رو ولو کردم دی تخت ام

* * * * * * 

  ی شب به شدت مزخرف  شبید  ز،ی شد همه چ  ییهوی  گمیم-

 .بود

اخم مهمون ابروهاش    یحساب  اددیکرد و لحنش نشون م   یمکث

 .شده

 !یبترس نقدریازش ا  کردمیفکر نم-

 .رو تا انتها کم کردم  ونیزیتلو ی بستم و صدا یپلک  پرحرص

براش احترام قائلم، بعدشم بفهمه احتماال  به مامانم   ترسم،ینم-

 !؟ی خوایم ی خواینم نویتو که ا گه،یم
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مثل    تونستمیم کنم،  ب  کیتصورش  فشان   ی دوراه  نیآتش 

 .کرده بود ریموندن گ یمنفجر شدن و خنث

  یبگ  ،ی بد  میدلدار  نکه یا  ی جا  ا،یمنا رو  ی نکن برا  ی زبون دراز-

آقا  ی زیچ ه  ،یینشده  از  خودته،  گرم  پشتم    ی چی اصال  

زبونتم    هیهر ثان  ،یخونیم  اسی  ی   هیآ  ی بند دار  کی  ترسم،ینم

 !یکنیمتر درازتر م کی

  ن یاز بدتر  تونستی. محمد مشهیپروا و مثل هم  یب  دم،یخند

 .بده هی رو بهت هد نشی قشنگ تر ،یزندگ   ی لحظه 

 کردم من االن؟ ی ا ی چه زبون دراز -

 :گفت الی خیلوس و ب  ی به پسربچه ها هیشب

 !یاز من بترس دیتو فقط با گه،ید یترسی که م نیهم-

 :گفتم ی بلند ی لبم، با صدا ی وار همراه با لبخند رو کالفه

 از اون هزار قانون محمدونست؟ یک ی نمیآهان، ا-

 .اولش برگردوند  ی خنده زد و خودش بحث رو به جا  ریز  یپق
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  ام یم  یزنینگران نباش، ته تهش شک هم کرده باشه زنگ م-

 .رو ه یقض کنمیم ش ی حال شش،یپ

 .سرم گذاشتم  ریو کوسن روش رو ز  دمیمبل دراز کش ی رو

 !یافت یآقا. تو زحمت م   خوادینم گه؟یبا چک و لگد د-

مکث صدام کرد. اون هم با    یو با کم   دیانتظارم نخند  برخالف

 !ی و چه ترفند  یچه لحن ،ییچه صدا

 ؟ یخانوم-

کردم خانومم   یم   شیحال   دیوار چشم بستم. چطور با  فتهیش

 !ه؟یجذاب تر از خانوم

 !میم م،یم م،یم ی خانومم، خ ن ا و م به اضافه  -

چهار ساعته م    ستیو من به هدف ب  دیخند  د،یبار خند  نیا

تونست باشه   یم  ینیری چه هدف ش  دم،یکه انقضا نداشت رس

 !قشنگ و مردونه ش؟ ی صدا  دنی جز شن

 !خب... خانومم؟-
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ب   لبخندم از محوطه    رونی قصد  از   ی زدن  صورتم رو داشت، 

 .محمد کارش رو خوب بلد بود نیبس که ا

 شم؟ یپ ی ایب شی چونیبپ شهی... مگمیم-

بودم و   شهی تاب تر از هم  ینبود، ب  ن یمن هم جز ا  ی   خواسته

 .برام سخت بود ی تحمل دور

م- منم  بخدا  نه.   نجایا  یول  نمت یبب  امیب  خوام یمحمدم... 

 کرج. باشه؟ ایخونه، تو ب گردمیبرم

 .ادیبه زبونم ب ی بعد ی فرستاد و امون نداد جمله  رونیب ینچ

فاصله رو بذارم بمونم چند روز  ن یم مین ،ییجا  نیهم  یلعنت-

کجا ببرمت بهت خوش بگذره؟!   دونمیکه نم  ییاونم جا  گه،ید

 !ی البته... آقا محمدتونو دوست دار ،ی ایب دیبا یعنی ،ی ایم

نتونستم بگم بذار فکر کنم و دنبال    یکه الل شدم. حت  انگار

ا با خ  ی بهونه  اون هم  ا  ی پرداز  ال یبگردم، هرچند    نیهاش 

 .اجازه رو بهم نداد
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دستا  شم،یپ  ی ایب- بگ  ی اون  لپاتو   رمیکوچولوتو  اون  دستم، 

بخرم، اونم   یبرات بستن  اد،ی بکشم مثل آدامش کش ب  نیهمچ 

 !یشاهتوت

 ابون یسر به ب  یل یحجم از محمدذل  نیاز ا  ایبخندم    دونستمینم

 .بذارم

 ؟ی عنی یکنیخرم م ی االن دار-

 :گفت یلحن داد و با کمال بامزگ   رییتغ

 ره،ی م  ادمیاصال  روزگار    یکنیخر که منم، تا نگاتو قفل من م-

 .االغ تپل مپل هیخانوم،  یشما االغ

  اره یداشت حرص من رو در ب  یو سع   زدی حرف م  نیری ش  اونقدر

و نه، حرف هاش رو قطع کنم.    شه یبا گفتن نم  ومد یکه دلم ن

برا  ی دلبر  یحساب  یوقت کرد  قصد  و  داخل    ی کرد  به  ناهار 

 .رو براش خوندم اسمی ی  هیآ نیکارگاه بره، آخر 
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مرخص - بهت  صاحبکارت  چ  یاگه  زور   ی نداد  من  محمد؟ 

 .رونای ب امیبار بتونم ب هیخودمو بزنم 

 :فرستاد و تشرزنان گفت رونیب یپوف

تو    کنم،یآخه خانوم؟ خودم حلش م  ی دار  نکارایبه ا  کار یتو چ-

 .ش با من هیبق  رون،یبزن ب یفقط از اون کوفت

بوس  ی ا  "باشه    "ناچار    به فرستادن  با  و   یدر جواش گفتم 

تماس رو قطع کردم.   "مواظب خودت باش    "براش و گفتن  

دوازده، آماده   ی ساعت رو   ی عقربه    دنی از جام بلند شدم و با د

ام  ی  با  رو شدن  به  با  دیرو  ب  ی تو  دیشدم،  و    الیخیپوست 

م   ی شگیهم  ی ایرو  طونیش ا  یفرو    ه ک  یمن  ی برا  ن یرفتم و 

 !سخت بود یاز آن محمد شده بود کم طنتمی تمام ش

حال،   نیو با ا  رهی گیغذا م  رونیناهار از ب  ی گفته بود برا  دیام

دل از مشغله   ،ی رفتم تا با درست کردن ساالد   خچالیبه سمت  

رفتن به دنبال جور کردن    رونیب  ی برا  نکهیبکنم. ا  میذهن   ی 
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ا روش   نیبه ا  یبودم قطعا  خطرناک بود، حس خوب  ی بهونه 

 ی تو  ی کاهوها  جونکردم با افتادن به    ینداشتم و سع  ی تکرار

 .به قلب عجول و مغز محتاطم بدم  یسبد، فرصت

قفل در، باعث شد نگاه شرمنده م  ی تو دیکل دنی چرخ ی صدا

از قلب و مغز معترضم بگ ام  رمیرو  مقابلم   ی خسته    دیو به 

 .بدوزم 

 .ییخان دا ی خوش اومد-

و پر    کیکوچ  ی حالم، قابلمه ها  دنی تکون داد و با پرس  ی سر

 :اپن گذاشت و بعد گفت ی از غذا رو رو

 ؟ی شد  داریب یک-

 :لب گفتم ر ی دستم دادم و ز یالغرمردن اریرو به خ نگاهم

 .شهی م یساعت مین-

 :دیپرس ییگفت و با رفتن به سمت دستشو یفیضع آهان

 ؟ ی به مامانت زنگ زد-
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 :رمق گفتم یهم مثل خودش، ب من

 !نه-

  یی در جوابم گفت و در دستشو  ی ا  "  دی خسته نباش  "وار    طعنه

لب مشغول    ریفرستادم و ز   رونیب  یرو بست. با رفتنش نفس

 .غر زدن شدم

 د یبه اعصابش ما با  زنهیتِر م  گهید  یکیچه بداخالقه امروز،  -

 ...یشانس ندارم که، هرچ م،یجواب بد

ا  ونیم  ،ییبا باز شدن در دستشو  صدام بار،   نیو ا  ستادیراه 

جونم رو راجب به فردا    مهین  ی نشون داد و نقشه    ی خود  دیام

 .کرد  کسانیبا خاک 

 کهیتولد مامانت نزد  د،یخر  میری پره، فردا عصر م  ممیامروز تا-

 !دختر حواس جمع
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ام  ی هنوز تو  دیافتاده بود، ترد  شبیکه د  یاتفاق  با  د یوجود 

و بال گرفتن و هر بهونه آوردن من، مصادف با پر    زد ی پرسه م

 ی خاطر در جوابش سرخوشانه چشم  نیشد، به هم  یشکش م

ناهار   زیم  دنیچ  ی و گوجه ها، برا  اریگفتم و با خرد کردن خ

 .کردم شی همراه

 " دو روز بعد "

 نکه یتنم بود، با ا  ی پاساژها تو  ی گشت و گذار تو   ی خستگ  هنوز

محمد    ی در مقابل غرغرها  ی و تماما  سپر  دهیخواب  رید  شبید

به    یلیشده بودم. هنوز م   داریساعت نه بود که ب  کیبودم، نزد

از   نداشتم،  هم  رفتارها  کیخوردن صبحانه    ب ی عج  ی طرف 

و قلب    نطرف م  ک یمحمد و از    یتاب  یطرف ب  کی و از    دیام

حساب  یب م  برا  یجنبه  بودند.  کرده  مشغول  رو    ی ذهنم 

  دی با  قا یدرسته و دق  ی دونستم چه کار  یبار نادر، نم  ن یچندم

 !کنم کاریچ
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افته هم   ینم  یکه اعتقاد داشت اتفاق  نیبا محمد خوش ب  دیبا

محمد، بهتر    دنی ند  گفتیبا حس ششمم که م  ای  شدمینظر م

 !ده یمن و ام نیب ی از نابود کردن رابطه 

پهلو چرخ  ی رو  یتکون به  و  قاب    رهی خ  دم،ی تخت خوردم  به 

مختلف   نیسن  ی کنسول مقابل که تو  ی رو  دی ام  ی عکس ها

عقب گرد کرد. تنها   دیو مکالمات ام  روزیگرفته بود، ذهنم به د

و    ی نقطه   بودم  من  رفتارهاش،  و  ها    ی ادآور یپررنگ حرف 

 قکنه. موف  ییمن رو هوا  خواستیم  دیگذشته مون، ام  ی روزها

گذاشتم به سرش  تونستم سر  تا  که    طنت ی، شهم شد، چرا 

مامان، جسورانه چند دست لباس هم    ی برا  دیخر   نیکردم و ب

  ن یماش  ی تو  ییبه تنها  ی... وقتیخودم انتخاب کردم. حت  ی برا

برا  رفته بود، جواب تماس سوگند   وهیم  دیخر  ی بودم و اون 

 .کردم  یکرم افشان یخانم رو هم دادم و حساب

برگشتم، با فکر    دیخارج شدند و به اتاق ام  دمی ها از د  لحظه 

ا ا  نکهیبه  ح   ی برا  ی صبحونه  و  کنم  آماده  آماده    نیخودم 
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 یچه نوع خاک  قا یکردنش با محمد صحبت کنم تا بدونم دق

 .تخت بلند شدم ی از رو زم،یسرم بر ی رو دیبا

و    ر یاز شستن صورتم، به سمت هال رفتم و با برداشتن پن   بعد

اپن و رو حالت بلندگو قرارش    ی رو رو  یشگو  خچال،یمربا از  

نون از سبد برداشتم و   ی ا  کهیبوق ت  دنیدادم. همزمان با شن

 .لب غر زدم   ریز ی با درست کردن لقمه ا

 .محمد  ی دیاه... چرا جواب نم-

صبحونه م رو کامل خوردم و به قصد شستن    قه یچند دق  ی تو

و  ف،ی کث  ی ظرفها برداشتم که  قدم  آشپزخونه    بره یبه سمت 

شد. دو قدم    ییظرفشو  نکیبه س  دنمیمانع رس  میرفتن گوش

اسمش،   دنیو د یبه عقب برداشتم و با به دست گرفتن گوش

 .جواب دادم عیسر

 الو محمد؟ -
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به    ی صدا نگاه متعجبم رو  آلودش باعث شد  گرفته و خواب 

 .بندازم ی واریساعت د

 .سالم توله-

نکردم و   ییسالم گفتن حساسه اعتنا ی رو دونستمیم نکهیا با

 :گفتم  رتیبا ح

 !ی نگو که خواب موند-

اومد، نشون   یم   یکه از پشت گوش  یبیو غر  ب ی عج  ی صداها

 .دلبرانه مشغول کش و قوس دادن بدنشه دادیم

با دا  یکه شما باش  یخانوم  گهید- جونت   ییو تا نصف شب 

داد    یباش  رونیب به   شه،یم  نیهم  تیوضع  ینرس  ارتونیو 

 !بدم، سگ نشه صلوات یموندم جواب صاحبکارمو چ

ا  تک ها  ی خنده  دغدغه  و  به   ی کردم  رو  خودم  مختص 

 .سپردم یفراموش
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پاشو...    گه،ید  ی کرد  ریدوساعت د  یکیخب االن پاشو برو،  -

 !زود باش تنبل 

کرد با   یتر شد و سع  فیصداش ضع  کهو یکه    شد یچ  دونمینم

 .قانعم کنه  شیمصنوع  یالیخیب

 ا؟ یبچه مدرسه ا  نیبگم آخه؟ خواب موندم ع   ی االن برم چ-

فردا   کن،  پرت  هیولش  و  چدمیم   لشیتحو  یچرت  تو    کار ی. 

 ؟ ی شد داریب یک ،یکنیم

توجه به شلوغ بودن آشپزخونه،   یم رو از اپن گرفتم و ب  هیتک

 .گرفتم شی راه اتاق رو پ 

 .دارمیب شه یم یساعت می ن ،یچیمنم ه-

  ک ینبود که من هم هوس کردم    بیو عج   دی کش  ی ا  ازهیخم

 .ش بزنم ازهیخم یِن یری به ش یچُرت

 گرده؟ یبرم یجونمون ک دیام-

 :گفتم زشی لحن تمسخرآم دنی تخت نشستم و با شن ی رو
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 م یآشپز ی حوصله  ام،یم ری! گفت دی جونمون رو خوب اومد-

 .ناهار سفارش بدم دیندارم، با

بهش وصل شده، چرا که هم صداش جون   یکه ولتاژ برق  انگار 

 .توش، قابل لمس بود جانیگرفت و هم ه  ی شتریب

د  یعنی- گفت  نشست  امیم  ر یبهت  تو  اح  ی و   ن یا  انا یخونه؟ 

  ام یدستتو بذاره تو دستم؟ خنگ پاشو آماده شو ب  د یبا  تییدا

 !نمتیبب

خونه خراب کن ادامه   ی دیگفتم و با ترد  ی ا  دهیکش  ی    "نه   "

 .دادم

د- ب   وونمیمگه  بذار    ام؟یامروز  گفتم  که  روز  هیبهت   ی چند 

 ...اصال  بذار برگردم ایبگذره، 

پر   ونیم بود چ  دیکالمم  از صداش مشخص  تا کالفه   ی زیو 

 !نمونده یشدنش باق
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مگه من مُردم؟    ؟ی ترسو شد  نقدرینکنا، تو چرا ا  وونمید  ایرو-

من، تو فقط پاشو   ی شد پا  یتو بهت بگه، هر چ  یکس  ذارمینم

 !آماده شو

 ...نده، اگه بفهمه من ریمحمد توروخدا گ-

 .داد یلحنش داشت کار دستم م تیمظلوم

منم خواب موندم، حتما  قسمته که همو   ن یبب  ا،یمرگ من رو-

 .مطمئن باش خدا هوامونو داره م،ینیبب

دادن من بود و من همچنان مات   ی مشغول دلدار  نطوریهم

 یط یشرا  چیه  ی تو   میقول داده بود  گهیقسمش بودم، به همد

من، دست به   دنیو حاال محمد بخاطر د  میقسم رو نخور  نیا

 .شکستن قولمون زده بود

 ؟ ییایرو ا؟یرو-

  نقدر یا  چوقتیمن ه  د،یبر  یداشت امونم رو م  اقشیو اشت  شوق

 .بودمش دهیدلتنگ ند
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ب  شرتیپاشم سو- بپوشم  عالقتو  نگو   ام؟یمورد  نه  من  جان 

 !دمیخونه، قول م گردونمتیزود برت م گه،ید

بفهمم   نکهیا  یدر جوابش گفتم و ب  ی ا  "باشه    "وار    میتسل

رو    میتماس رو قطع کردم. نگاه غرق درموندگ  گفت،یم  یچ

در  ی   نه یی آ  ی حواله   به  دلم  زدن  با  و  تنم    ا،یاتاق کردم  به 

 .دمیشدن بخشآماده  ی برا یجون

  ن ی تمام آرزوم ا  شدم،یآماده م  ی بار بود که داشتم سرسر  نیاول

بفهمه   ی زیچ  ی دیام  نکهیا  یبزنم و ب  رونیبود زود از خونه ب

تو با چک کردن ظاهر ساده م  برگردم.  از    نه،ییآ  ی به خونه 

راه   ونیبزنم م  یزنگ  دیفکر که به ام  نیاتاق خارج شدم و با ا

 .ستادم یا

 د ی آروم کردن لرزش شد  ی دستم رو برا  کیو سرگردون،    جیگ

 :لب با خودم گفتم ر ی م تکون دادم و ز گهیدست د
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بزنم که چ- بدتر شک م؟یزنگ  م  کنه،ی!  خودش   کنمیصبر 

  دونم یم  دیفشرده داره بع  ی که کالس ها  ییزنگ بزنه، از اونجا

برم  زود  که  منم  باشه،  زمان  گذر  به    ی زیچ   گردم،یحواسش 

 .شهینم

لب دست به دامن خدا   ریسمت در خروج قدم برداشتم و ز  به

 .شدم

 !... خودت کمکم کنایخدا-

[27.09.20 12:50] 

 138پارت #

شدم و با    کیکه محمد آدرسش رو داده بود نزد  ی کوچه ا  به

استرس بسته    سپردن نگاهم به اسم کوچه، چشم هام از فرط 

 از ین  یکیو به شدت به    دمیلرز  ی شدند. درست مثل روز اول م

لرزون    ی قلبِ رو به موتم رو داشته باشه. صدا  ی داشتم تا هوا

تو م  نیآخر  ی محمد  نشون  مون  حال    داد یمکالمه  هم  اون 
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تا وسط کوچه   د یرسیخدا به دادمون م  دینداره و فقط با  یخوش

 !میوفت یپس ن

ملتهبم   ی کالفم کرده بود و با نفس ها  یتنم حساب  ی باال  ی دما

باعث شد با    نی از محمد نبود و ا  ی به داخل کوچه رفتم. خبر

 هیجواد  ی کوچه ها  ی به اواسط کوچه برسم، بد  ینسب  یآرامش

کوچه   ک ی  ی کرد  یبه تو هم بودنش بود، هر طرف رو نگاه م

. همون مزدن همشون رو نداشت  دی بود و منِ مضطرب توان د

اوس کوچه  گوش  ستادم ی ط  لرزونم  دست  با  ک  میو  از   فم یرو 

کنم،    کیاسم محمد کل  ی که خواستم رو  نیهم  دم،یکش  رونیب

شده ش،   بانیگر  یکیچشم هام نشست و با تار  ی رو  یدست

 .بغض کرده صداش کردم 

 !محمد-

فاصله    "جان دلم  " با  باعث شد مثل   یش  کم دم گوشم، 

بغلش که   ی بخورم و به سمتش بچرخم. تو  یها تکون  وونهید



Page | 536 
 

  دم یعطرش کل مشامم رو پر کرد. بغضم رو سرتقانه بلع  دم یپر

 :و گفتم

 !نمتیبی باز دارم م شهیباورم نم-

به    رهی انداخت و سرش رو جلو آورد، خ  ی تنمون فاصله ا  نیب

 .گونم نشوند ی رو یدلتنگم، بوس ی چشم ها

 !یخوشگلباورت بشه، به به... چه خانوم -

 ن یانداختم، ا  شرتش یرو درهم کردم و نگاهم رو به سو  افمیق

 .ومدیچقدر بهش م یلعنت

 !بگه یخوشگل ک یتو نگ گه،ی د ینکردن شیعاشق آرا  گهید-

 .داد ی ابروش رو باال فرستاد و دستم رو فشار ی تا کی

 گوها بخوره؟ هوم؟  نیقراره جز من از ا یک-

 !بود  یدوست داشتن  ی   وونهید  کیکردم، محمد    ی خنده ا  تک

 .کردم یخب، شوخ یلیخ-
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ساختگ  دی ناپد  اخماش بودنش  اخمالوده  که  انگار  و    ی شدند 

نم جلو  یبود،  بگ   ی تونستم  رو  ها  یوقت   رم،ینگاهم    ی دست 

 :گفتم اریاخت یناخودآگاه دلم گرفت و ب دم،یرو د شی خال

 ؟ی د یبرام گل نخر-

من رو به خودش   کهویشد و    ی پر از ناباور   ش یمشک   ی ها  چشم

 .چسبوند

ا- بخرم   خواستمیحرف زدنت بشم، بخدا م  نیآخ من قربون 

 !شه یشر م نهیبی م تییگفتم دا

به من فکر    یط ی هر شرا  ی که تو  دونستم یم  کردم،یم  درکش

نقشم فرو   ی و مثل خودش تو  اوردم یبه روش ن  نویا  یول  کنهیم

 .رفتم

 .گهیدلم شکست د ،ی دیخر یم دیبا یول-

دستش    کی  ستادم یکنارش ا  یرو از خودش جدا کرد و وقت  من

 .کمرم گذاشت ی رو رو
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چ  دونمیم- ا  پسیچ  ه ی  گه،ید  هیدردت  راه    ی گوجه  کارمو 

 .ندازهیم

بگ  ی جلو  نتونستم رو  م  م  رم،یخنده  خوب  منو    یچقدر 

 .شناخت

 !محمد  یکثافت یلیخ-

به چشم هام لب    ره ی کرد و خ  تمیکوچه هدا  ی سمت انتها  به

 :زد

 .انتر رسمیتو نم ی به پا-

که تابستون ها    یاز من  شتر یکه محمد تهران رو ب  خداروشکر

ا م  نجایاکثرا   راهنما  یبودم  با  و  داشت  ییشناخت  به   میاون 

 ی دستم رو تو  ی . طور میرفتیاطراف م  ی از پارک ها  یکیسمت  

 ر یز  ی ، طورشم  دهیدزد  دیترس  یدستش گرفته بود که انگار م

م   یرکیز ند  ینگاهم  انگار صد ساله من    ی طور  ده،یکرد که 
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قراره من رو   گهی رفت انگار د  یمهربون بود و قربون صدقه م م 

 !نه یتا آخر عمرش نب

 دیو من به کل ام  میزد  یقدم م  ابونهایخ  ی تو دست تو  دست

رو فراموش کرده بودم، اصال  امکان نداشت کنار محمد باشم و  

 ی راه دائما  ازش م  ن یجز خودش باشه، ب  یکس  ری فکرم درگ

صبور  میرسی م  یک  دمیپرس با  اون    ی زیچ  "گفت    یم  ی و 

 . " نمونده توله خانوم

 قهیو بعد از چند دق  ستادیا  یبه سوپر مارکت  کی راه نزد  ونیم

  ی برا  ییپر از هله و هوله خارج شد، چشم و ابرو  یکیبا پالست

  گهیاومد و با دست د  دمیکش  دنش یبا د  یفیخف  غیکه ج  یمن

 .دیش مجدد دستم رو به آغوش کش

  دم یفهم  یرو وقت  نینمونده بود، ا  یباق  دنمونیبه رس  ی زیچ

سوق داد.    ابونیاز خ  ی ا  گهیرو به طرف د  رشیکه محمد مس

پا  یکم به  پا  بزرگ  ی بعد  با د  میشد  یهم وارد پارک   دنیو 

 .سر سبزش سر ذوق اومدم ی فضا
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 !چقدر خوشگله نجا،یچه بزرگه ا-

 :به خودش چسبوند و گفت شتریرو ب من

 .گهیخوشگل د ی جاها ارنی خوشگال رو م-

 م یخودش جلوتر رفت  شنهادیبه روش زدم و با پ  ی ضیعر  لبخند

ز بعد  بزرگ  ریو  مقابل  یدرخت  رو  و  زانو  چهار    ن یزم  ی هم 

و   میحالت باش نیهم   ی ساعت ها تو  خواستیدلم م   م،ینشست

رو که  لجوجم  نگاه  کنم،  نگاهش  فقط   شرتش یسو  ی من 

 :گفتم بیو غر  بی عج ینشست، با حسرت

  ده،یم  یخوب  یل یخ   ی بو  هیلباستو دوست دارم،    ن یچقدر من ا-

خوابم،   کنمیته، حس م  نهیس  ی و سرم رو  یکنیبغلم م  یوقت

 .ش ی همونقدر پر از آرامش و آسا

 خواست ی خورد و حدسش سخت نبود که م  ینی لبهاش چ  کنار 

 .بکشه رونی ب یدلتنگ ی فضا نیمن رو از ا
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به   دمیم  دیوقتش رس  ؟یکه مخمو بزن  ی دیمقدمه چ  نهمهیا-

 ش یپوش  یم  نقدریکه ازت دارم ا  یخودت، هرچند با شناخت

 .کنهیکه بدبخت جر م

خند   غش به    دمیغش  با    کیو  روز    ی آور   ادیباره  و  حال 

متوجه   عیلبخندم رنگ باخت. محمد که سر  شم،یپ  کساعتی

 :دستش فشرد و گفت ی حالتم شد، دستم رو تو رییتغ ی 

 هو؟یچت شد -

  ییسرم رو دور تا دور پارک چرخوندم، نگاهم جاها  مضطربانه

و اعتراض محمد    دیکاو  یبودند رو حساب  دمیکه تو معرض د 

 .کرد  ارمیبار هش  نیا

 ا؟ یرو  شده یچ گمیم-

تو  مهیخ  ترس ها  ی کرده  چشم  رخ  به  رو  هام   ی چشم 

 .دمی منتظرش کش

 ...ی ... وای باشه، وا  نجایا دیفکرشو کن ام-
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 .حرفم رو ادامه بدم  نذاشت

 د؟ یام  د؟یام د؟یام-

 !ییدا ،ییدا ،ییخب، دا یلیخ-

با باز کردن    دییبه تأ  ی سر ها و    پسیاز چ  یکیتکون داد و 

 .پرت خودش کرد یحواسم رو به کل   ر،یماست موس

 تی وضع  نیا  ی مارو تو  ادیدلش م  یبدونم کدوم آدم  خوامیم-

 !و مزاحمون بشه؟ نهیبب

بدم،   تیترسناکم اهم  ی به فکرا  تونستمیهم نم  خواستمیم  اگه

لحظات که به   نیافتاد به ا  یهم م  یدرصد اتفاق  کیاگه    یحت

 .دیارز  یشکل ممکنش در حال گذر بودند قطعا  م  نیقشنگ تر

به اصرار من چند تا عکس از    م،ی دیدست از خوردن کش  یوقت

 ن،یاز دستامون، از نگاه عاشقانه مون به دورب  م،ی خودمون گرفت

لبخندها گهگاه  ی از  دلمون.  ته  گرفتن    نیب  یاز  عکس 
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بخند   گفتم یمن به محمد م  م،ی زدی و سر هم غر م  میدیخندیم

 !نیدورب ی زل نزن تو ی نطوریا گفت،یو محمد م 

ا  هنوز کردن  ثبت  محمد    ریحالمون س  نیاز  اما  بودم  نشده 

م  به هم  رفت یداشت حوصله ش سر    دن یبا کش   ل،یدل   ن یو 

انداختم و   فمیک  ی رو تو  میدستم وادارم کرد بلند بشم. گوش

ر به  نگاهم  افتادن  تکون  کیپالست   ی وبا  ها،  پرت  و    یخرت 

بهشون دادم و مشغول تا کردنشون شدم. محمد سرپا منتظرم  

 .هولشون دادم   ف ی ک  ی تو  نیزم  ی بود و من نشسته رو  ستادهیا

 قربونت برم؟ ی ندار ارویمگه قبل ؟ یکنیم کاریچ-

کنارش، مغرورانه لب    ستادنیبه روش زدم و با ا   ی غره ا  چشم

 .زدم

 !که یفهمی! نم؟یفهمیم زم،یفرق دارن عز نایا-

  ی فتگیپر از ش  یو اون با نگاه  دم یچ یرو دور بازورش پ   دستم

 :گفت
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 !ایدختر دن  نی... دلبرتری فرق ندارن، تو فرق دار نایا-

نزد  اریاخت  یب به شونه ش  رو  هامو   کیسرم  و چشم  کردم 

 :دمیبستم و همزمان پرس

 !تا شب کنارت بمونم شدی کاش م شه،یدلم برات تنگ م-

فرستاد و چشم هام رو باز کردم. چپ چپ نگاهم   رونیب  یپوف

 .می کرد و کامل از پارک خارج شد

 مگه؟  ی بر ی خوایم ییجا-

 .صدام پررنگ شد  ی تو تعجب

که تحمل    یدونیم  م،ینیبیزود برگردم خونه، باز همو م  دیبا-

 !من کمتر از خودته

 .سرش رو باال فرستاد سرتقانه

م- مشت  ه ی  م یریاالن  م  میزنیم   یناهار  بعدش  رگ،    م یری تو 

 م یکن یامتحان م  د یجد  زیچ  هی  میریبعدشم م  م،یخوریم  یبستن
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گذاشتم    دیخوشمزه باشه، بعدش شا  یحساب  کنمیکه فکر م

 !خونه ی بر

 .کردم یاعتراض  بش،یو غر  بیعج ی از حرفها متعجب

 ...بشه ی زیاگه چ م،یزود برگرد  ی قول داده بود یول-

صبور  ییاعتنا کمال  با  و  نکرد  حرفم    دن یشن  نیح  ی به 

  ی ساعت  میکنم. حدود ن  شی من، وادارم کرد همراه  ی غرغرها

نگاهش رو به   ستاد،یا ی تا باالخره کنار کوچه ا میراه بود ی تو

 :من، گفت یتوجه به آشفتگ یمکان رو به روش فرستاد و ب 

 .داره  یخوب ی کباب ها نجایا دمیشن-

انداختم.   ینگاه  دیرس یناچار به اسمش که جالب به نظر م  به

، برخالف امتناع من از خوردن    "بابا    یحاج  یرستوران سنت   "

داشت   یسنت  یی. فضامیمد وارد رستوران شدناهار، با اجبار مح

اونجا از  رو  ییو  بود،  شلوغ  کنج    ی ها  یاز صندل  یکی  ی که 

رفت و    قحرف، به سمت صندو   ی. محمد بمی رستوران نشست
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تو شد.  دادن  سفارش  نثارش   ی مشغول  فحش  داشتم  دلم 

  د یکه همون لحظه سر رس   دهیکه چرا نظر من رو نپرس  کردمیم

 .مقابلم رو اشغال کرد یو صندل

 ن یو ا  یشیبشدت زشت م  یکنی. اخم مییچه خانوم اخمالو-

 !کنهیم مونیپش  رمتیبگ امی ب دیبا ی روز  هی نکهیمنو از ا

 .دستش گرفت ی از خندوندن من، دستم رو تو موفق

مثل   دیخانوم با  ه ی  اد،یاز خانوم سر و ساکت هم خوشم نم-

 !پرچونه باشه ایرو

خنده زد و من   ر یز  یپق  د،یدرشت شده م رو که د  ی ها  چشم

 .انگشت اشاره م رو به سمت خودم بردم

 !من پر چونه م؟-

گونه   ی خنده ش اوج گرفت و دو تا دستاشو رو  ی بار صدا  نیا

 .لقمه جمعشون کرد کیهام گذاشت و مثل 

 !تو یزبون خودم نیریش-



Page | 547 
 

 گشنمه و چقدر به   دمیتازه فهم  د،یکه سفارشمون رس  یوقت

کنارش که مقابلم   ی و چنجه و مزه ها  دهیپر از کوب  ینیس  نیا

 .داشتم ازیبودند، ن ز یم ی رو

محمد آشنا بود، بدون   ی چشم هام انگار برا  ی تو   تیرضا  حس

ابروش رو باال فرستاد و با گذاشتن    ی تا  کیبگم،    ی زیچ  نکهیا

 ی فتگیبشقاب پر از برنجم، پر از خودش  ی کباب و مزه ها رو

 :گفت

م- چ  دونمیمن  چ  خورهیم  ا یخانومم  محاله  من    ی زیو  که 

 !دوست داشته باشم رو دوست نداشته باشه

چ  در تحو  ی زی جواب حرفش  از    کی دادن    لیجز  پر  لبخند 

بشقاب رو به سمتم هول داد   د،ینداشتم. تعللم رو که د یمعن

 :و گفت

 .افته یاز مزه م شه یسرد م گه،یبخور د-
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خودش   ستاد یوا  منتظر بعد  و  کنم  خوردن  به  شروع  من  تا 

م ولع  با  برنج کرد. هردومون  از  پر  رو  با    میخوردیقاشقش  و 

با همد هامون  م  گهیچشم  ترمیزدیحرف  انگار خوشمزه    ن ی . 

واقعا  خوشمزه    دونمیرو جلوم گذاشته بودند، نم  یگزند   ی غذا

که    یچ  ر بال رو سرم آورده بود، ه  ن یمحمد ا  ی نگاه ها  ایبود  

بود اونقدر خوردم و خوردم تا باالخره نفس کم آوردم، حس  

 ی آب خوردن هم ندارم، طبق عادتم دست  ی جا  ی حت  کردم یم

که همچنان در حال    ی به محمد  ی شکمم گذاشتم و رو  ی رو

 :خوردن بود گفتم

 !... نفس کم آوردم ی وا ترکم،یمن رسما  دارم م-

 :گفت زی انگ  هامیبه روم زد و ا یچشمک

 !بهت دمینفسم م-

عج  ی برا  ی سر تموم شدن   بشیحرف  منتظر  و  دادم  تکون 

امروز واقعا    نکهیهم نبود و مثل ا   دی از ام  ی غذاش شدم. خبر
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نبودم که بهش زنگ بزنم و   یت یموقع  ی سرش شلوغ بود. تو

با محمد و رفتن به سمت   یبعد از خداحافظ  ی کار رو برا  نیا

 .خونه موکل کردم

جوره نذاشت   چ یکه محمد ه  یاز پرداخت کردن سفارش  بعد

ق از  ب  متش یسر  شد  ارمی در  خارج  رستوران  وقتش   میاز  و 

توجه به   یتشکر بهتر و در حدتر ازش بکنم. ب  ک یبود  ده یرس

و گونه ش رو    دم یبهش چسب   ،ی ا  گهیم و هر ترس دنگاه مرد

که بوسم رو حس   نیخودش بود و هم  االتیخ   ی . تودمیبوس

 :گفت یکرد، چشم درشت کرد و با لحن بانمک

 کنم، هان؟ کارتیآخه توله؟ من االن چ نجایا-

 .ببخشم   افمیبه ق  ی کردم حالت بامزه ا  یازش گرفتم و سع  نگاه

 !بوسم کن-

با شوق و ذوق کش اومدند و با فشردن دستم با لحن   لبهاش

 :گفت ی ا  ثانهیخب
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 !یخب، خودت خواست یلیخ-

  ی اون وارد کوچه ا  تیخوندنش، با هدا  ی و گنک از کُر  جیگ

هرچقدر فاصله م با    م،یشد  دیام   ی خونه    ی به کوچه    کینزد

 .گرفتیبه خودش م  ی شتریاسترسم جون ب  شد،یخونه کمتر م 

 محمد؟ میریکجا م-

دست من و بردنم    دنیو با کش  دیبخش  یقدم هاش سرعت  به

 .بذر ترس به جونم انداخت ،یتنگ و خلوت ی کوچه  ی تو

 ؟ییهوی شدیچ-

بهم    شتریب  یکس  دنیاطرافمون چرخوند و با ند  نیرو ب  نگاهش

ا   کینزد و  د  نیشد  قصد  تنش  عطر  رو   وونهی وسط  کردنم 

 .داشت

 !؟یخواستیکه بوس م-

 :تکون دادم و مردد گفتم ی سر سردرگم

 !ی نطورینه ا یآره ول-
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نزد  دستش کمرم  به  کوچه   کیرو  به  رو  نگاهش  باز  و  کرد 

 .انداخت

 پس؟  ی چطور-

[28.09.20 01:55] 

 142پارت #

شب و    خواستینداشتم، به من بود دلم م  دنشیاز بوس  ییابا

بدم و از آرامش    هیروز بوسش کنم، عطر تنش رو به مشامم هد

نها کش  ت یآغوشش  جلو  رو  سرم  ببرم.  رو  با    دم یاستفاده  و 

 :گفتم ش،ی شونیپ ی رو  ینشوندن بوس

 !ی نطوریا-

سرش رو جلو    زد،یپلک هم نم   ی مات من شد و حت  نگاهش

 .به لبهام چشم دوخت ،یو با لحن خاص دیکش

 !ی نطوریا  گمیمن م یول-
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شد و قصد دل کندن نداشت.   ده یلبهام کوب  ی لبهاش رو   مُهر

شده بودم که نه توان تکون خوردن داره و نه   یمعلول  هیشب

و مغزم عاجزانه به    دیکوب  یوار م  وونهیتوان حرف زدن. قلبم د

برام سخت   دنیاومده بود، نفس کش شی اتفاق پ لیتحل الیدن

 !د یکش  یلحظه هم عقب نم  کی  ی شده بود چرا که محمد برا

  ی کوچه    نیهم  ی کنم، درست تو  شی همراه  خواستی م  دلم

 ی اما نم  ،یروز سرد زمستون  نی هم ی درست تو ر،یتنگ و دلگ 

 ! ...یعنیتونستم، 

پسر    دنیبه کوچه انداخت و با د  یاول نگاه  د،یکه کش  عقب

با لباس مدرسه، چند قدم عقب تر رفت. نفس نفس    ی بچه ا

 ی حال خجالت زده اشاره ا  نیخونسرد و در ع   ی زنان و با نگاه

 .به لبهام کرد

 !شدیبد نم ی داد یالمصبا م نی به ا یتکون هی-
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و    ر یرو از دست چشم هاش نجات دادم و سر به ز  میفرار  نگاه

 :گفتم دیپر از ترد

 !ستمیمن بلد ن-

بچه از کنارمون رد شد و به محض دور شدنش، محمد    پسر

 .آغوش خودش حل کرد ی من رو تو

 !گردم خانوم پاک منآخ من دورت ب-

اراده رو بهش    یبعد ب  ی ا  ه یغرق لذت شدم و ثان  فش یتعر  از

 :گفتم

 !ایشعوریب یلیخ یول-

 :زد و گفت  ی زیآم  طنتی ش لبخند

 .خانومم دونمیم-

که خواستم بحث رو به    نیو هم  میخنده زد  ری باهم ز  هردو

زنگ خورد، لبخند   میکردنمون بکشونم گوش  یخداحافظ   ریمس

 .محمد مهمون ابروهاش شدند ی من رنگ باخت و اخم ها
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ناله وار   د،یاسم ام دنیو با د دمی کش رونیب فمی رو از ک یگوش

 :گفتم

 !دهی... امی وا-

نشون   ینوع صدا کردنم واکنش  نیبود که به ا  ی بار  نیاول  نیا

 .نداد و البته حق داشت

 .آروم باش، جواب بده-

نف  ی سر چ   یبه  و  دادم  باق  ی زیتکون  اشکم  اومدن  در   ی به 

 .نمونده بود

 بگم محمد؟  یبگم؟ چ یچ-

 :کرد و قاطعانه گفت میبه گوش ی ا اشاره

 .کنهیبدتر شک م  ی نطوریگفتم جوابشو بده، ا-

 .دمی سبز رنگ رو کش کونیتکون دادم و آ  ی سر مضطرب

 الو؟-
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 .ختی از ترسم رو فرو ر یمیآرومش انگار ن ی صدا

 ؟ی خواب بود ؟یسالم، خوب-

انداختم و تو  دمیناام  نگاه دلم دعا دعا کردم   ی رو به محمد 

 .نرسه دیبه گوش ام رونی ب ی سروصدا

 ؟ی ایم  یک  ؟ی. تو خوبنجایا  خورمیبالکنم، دارم غذا م  ی نه، تو-

ش    "نوش جانت    "  دنیاما با شن  شد یم  یداشت طوالن  مکثش

 .آرومتر شدم  شی پ ی  قهینسبت به چند دق

 .دمیرس  ی بذار ییچا هیخونم،  گهیساعت د مین هی-

چطور تماس   دمی به صدام اضافه و نفهم  یمصنوع  یو ذوق  شوق

نبود که شک    ی زیبود و واقعا  چ   ی رو قطع کردم. لحنش عاد

 .دمیترس یباشه اما من بازم م ز یبرانگ

 گفت؟ یچ-

 :گفتم یلرزون ی رو معطوف محمد کردم و با صدا حواسم
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 .خونم گهیساعت د میگفت ن-

 .فرستاد و من رو بغل کرد رونیب ی ا  دهیکش پوف

چ  ی دید- ب  ارو ی  شه؟ینم  ی زیگفتم  ما   اد یب  کاره یسرکارشه 

 .برسونمت تا خونه میبخور ی بستن هی میبر اال ی دوتارو بپاد؟ 

 .دم یتند سرم رو به چپ و راست تکون دادم و نال تند

 !محمد  میفقط بر گه،یوقت د ه ینه توروخدا، -

 .گفت و ادامه داد ی ا "بابا   ی ا "وار  کالفه

ن- اصال     ا؟یرو  یافت  یپس م  ی . چرا دارگهیساعت د  میگفت 

 !ازش؟ یترسیم  نقدریا کارتهیچ  دیام نیا

 ی و با دلخور  اوردیاسمش رو صدا کردم که طاقت ن  ملتمسانه

 :گفت یکمرنگ

برات بخرم و   زیچ   هیخب، پس حداقل صبر کن برم    یلیخ-

 .امیب
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 .رو گرفتم و مانع رفتنش شدم   دستش

 .میبر ایتوروخدا ب خواد،ینم-

آخرش ازم   ی به روم زد و با تکرار کردن جمله    ی غره ا  چشم

به د  هی رفتنش رو تماشا کردم و تک  ر ی دور شد، مس   وار یزده 

هم نگذشته    قهی شدم، پنج دق  رهیخ  میبه ساعت گوش  ی خونه ا

 .بودم شهیبود اما مضطرب تر از هم 

 ی برگشت، تو  لیو پاست  یپر از بستن  کیکه با پالست  محمد

  ی توجه به غرغرها  یرفتم و ب  ش ی مهربون  ی دلم قربون صدقه  

 .میبه سمت خونه برگشت حرص خوردنم، یبه الک  یاون مبن

تو  یخداحافظ  نیبدتر رو  تر  ی عمرم  زندگ  نی قشنگ    م یروز 

ا کردم،  هولک  دمیفهم  یوقت  نوی تجربه  هول  محمد  با   ی که 

بودم. دلم    رهیرفتنش خ  ریکرده بودم و حاال به مس  یخداحافظ

ساختن    ی بغلش کنم و برا  ریدل س  کی برم دنبالش،    خواستیم
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ز  نیهمچ  نم  ییبای روز  اما  کنم،  بارونش  و   یبوسه  تونستم 

 !نتونستن نیلعنت... به ا

وارد کوچه    لمی دلتنگم رو گرفتم و برخالف م  ی چشم ها  نم

دستم با   ی تو  ک یتندم باعث شده بود پالست  ی شدم، قدم ها

خودنما  عشق  ییصداش  پر  نگاه  بستن  یکنه،    ی عروسک  یبه 

رس  ی ها تا  مطمئنا   که  ت  دنیداخلش  ول  و  شل  خونه  ر  به 

 .ستادم یبعد مقابل ساختمون ا یانداختم و کم شدندیم

از تو  دیکل با باز کردن در، وارد    دم یکش  رونی ب  فمیک  ی رو  و 

به    نگ ی پارک تلخند  نیاول   یخداحافظ  ادیشدم.    ی قرارمون، 

 نه ییآ  ی به سر و وضعم تو  یشدم و به آسانسور پناه بردم. نگاه

ا  ی  با  و  انداختم  آسودگ   ینفس  ستادنش،یآسانسور  سر    ی از 

 .فرستادم رونیب

فکر کردم   نیبه ا نداختمیقفل در م ی رو تو دی که کل همزمان

بدجور   د،یارز  یهمه دلهره و استرس م   نیکه امروز واقعا  به ا

م جا کفش دیارز  یهم  دم  رو  کردم، کفشم  باز  که  رو  در    ی ! 
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که   یمرگ  ی گذاشتم و به محض باال آوردن سرم، با فرشته  

 .نظاره گر من بود رو به رو شدم  نهیدست به س

 !دیا... ام... ام-

[28.09.20 20:50] 

 144پارت #

افتاد، سع  تمام به رعشه  نفس  ی تنم  زور  به  و    رمیبگ  یکردم 

 .طبق معمول رفتار کنم

 ...ی سر  هیبرم  ی ایگفتم تا تو م ؟ی دی رس ی... کیک-

 .به در کرد ی از پوزخند سر تکون داد و اشاره ا پر

 !تو  ایدرو ببند ب-

با خراب    ی من فاصله ا  یعنی  نی حرفم رو باور نکرده، ا  یعنی  نیا

 .نوپام نداشتم  یشدن خوشبخت 

 !تو ایگفتم ب ؟ی شنوینم-
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  ک ی بستن در، پالست  نیبرداشتم و ح  یلرزونم قدم  ی قدم ها  با

 دم یدزد  یم  دیگذاشتم، نگاه از ام  یجاکفش  ی دستم رو رو  ی تو

 .جلوه بدم ی حال در تالش بودم که خودم رو عاد نیو در ع

 ...چرا شده؟یچ-

  دونست یراه متوقف شد، انگار نم نیبه جلو برداشت و ب  یقدم

 .رفتار کنه  دیچطور با

 !خوش گذشت؟-

توجه بهش به سمت    یدست لرزونم شالم رو برداشتم و ب  با

بعد با   یصورت داغم گذاشتم و کم  ی رو  یدستاتاقش رفتم،  

 .خودم، از اتاق خارج شدم ی دلدار

 ؟یچ یعنی-

 وونه ید  نیبشه، ا  وونهید  کردیم  کشیمن داشت تحر  یالیخیب

به سمتم برداشت    ی. قدمکردیم  دادیچشم هاش ب  ی شدن تو

 .و مانع حرکتم به سمت آشپزخونه شد
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  ی ماهر شد  نقدریتا حاال ا  یاز ک  ا؟یرو  یچ  یعنی!  ؟یچ  یعنی-

م  ی تو زنگ  گفتن؟  م  زنمی دروغ  ک  یگیبهت  خر   ویخونم؟ 

 !منو؟ ،یکنیم

تکون دادم و باز هم قصد کردم دست به دامن   یبه نف  ی سر

 .دروغ بشم

 ؟ ی ندازیراه م   داد ی و اومدم. چرا داد و ب  دیخونه بودم، رفتم خر-

 :ادامه داد  کیستری و ه  یو عصب د یخشم خند پر

بود- بود؟ی خونه  دار  ی ! خونه  االن  م  ی و   ؟ ی لرزیمثل سگ 

بود برا  ی خونه  دررو  نذر  ی ا  هیهمسا  ی و  باز    ی که  داشتن 

 !یفقط بهم بگو با ک ؟یبا ک ؟ی ! کجا رفته بود؟ی نکرد

نامنظمم سرم رو باال گرفتم و مردد لب   ی با نفس ها  همراه

 .زدم

 !با دوستم-
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. برگشت و پشت کرده به  ختمیروش ر  ن یسطل بنز  کی  انگار 

 .لب چند بار زمزمه کرد ریمن، ز

 !من ی من... خدا ی خدا-

 د ی چیخونه پ  ی فضا   ی ش تو  "من    ی خدا  "  ادیباره فر  کی  به

  ی رو  د،یبه جونم انداخت. اشک هراسونم از حالِ بد ام  ی و لرز

 .گونه هام سُر خورد

 ی و چهار ساعته تو  ستیاون مادر بدبختتو که ب  یبتون  دیشا-

با چهار کلمه در دهن   یبتون دیشا ،یفکرته رو ساده فرض کن

 !ی خر کن یتون یمنو نم یول  ،ی رو ببند ایدن

  ستاد یکم کنارم ا  ی تندش به سمتم اومد، با فاصله    ی قدم ها  با

 .تندش، صورت غرق اشکم رو هدف گرفت ی و هرم نفس ها 

ا- تا به خودم ثابت کنم اشتباه قضاوت کردم،    نجا،یآوردمت 

دختر هفده ساله   هیاشتباه حدس زدم، تا به خودم بفهمونم  
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 ی نشه. با ک  دهیسوراخ دو بار گز  ه یعقل داره که از    ی اونقدر

 تو رابطه؟ با سروش؟ آره؟ یرفت

[28.09.20 20:50] 

 145پارت #

عصبان  هق و  خشم  کردم،  نگاهش  ملتمسانه  و   ی ب   ت،یزدم 

 !آورده بود   شیقشنگ و عسل  ی سر چشم ها  ییرحمانه چه بال

  ی دار   ،یکنیم  وونمید  ی چرا دار  ؟ی دیبا توام؟ چرا جواب نم-

 ...که یکنیم ی کار

اومده و پر    شی فرار کردن از اتفاق پ   ی رابهونه بودم، ب  دنبال

 :بغض رو بهش گفتم

بزن، بده، من حاضرم    ؟ی دیفحشم م  م؟یزنیم  ؟ یکنیم  کاریچ-

 .بشم بخاطر دروغام هیتنب
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زدن   رونی هاش اونقدر ناباور و مبهوت بودند که قصد ب  چشم

شونه   ی داد و رو  یاز جاشون رو داشتند، دو تا دستاش رو تکون

 :لرزون من گذاشت و پر حرص تکونم داد ی ها

فا  هیتنب  ه؟یتنب- م  ی ا  دهیچه  من  تو؟  برا  ... دونستمیداره 

م  ی دار  دونستمیم  ،ی دار  ی درد  هی  دونستمیم به   یزنیگند 

ا  دونستمی نم  یحالت، ول قرار  ! چند بار  ی رفت  شی حد پ  نیتا 

اومد  ؟یگذاشت بار  هم  ی خونه    ی تو   ی چند  و   ی نجور ی من 

 ا؟ یمنو؟ چند بار رو ی چوندیپ

نشد، دست هاش رو از شونه هام جدا    دشیکه از من عا  یجواب

داشت خودش رو آروم کنه.   یسع  د،ی صورتش کش  ی کرد و رو

شدن    لیس خراب  بخاطر  بود،  بدش  حال  بخاطر  هام  اشک 

 .محمدم بود بود، بخاطر  میروز زندگ نیبهتر

 !یجواب منو بده، جواب منو بده لعنت-
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کنارم    یبود،  وقت  ستاده یمقابلم ا  د یالل بودم که ام  یزمان  تا

 .زد و به اتاق رفت، هق هقم اوج گرفت و زبون باز کردم

 ...یکنیم  کاری... چدیام-

پخش    نیزم  ی که رو   فمیک  اتیمحتو  دنیاتاق شدم و با د  وارد

 دنم یبود، راه نفس کش  دیدست ام  ی که تو  میشده بود و گوش 

 .مسدود شد

 ...کنم ی... خواه... خواهش م دیام-

 ی شد و وقت  میرمز گوش  ی ایاز خودم کنم، جو  ینداد دفاع   اجازه

 :زد  ادیفر د،ی ازم نشن  یجواب

 !صاحابو بگو یب  نیگفتم رمز ا-

به لبهام دادم و بعد از گفتنش به غلط کردن   یناچار تکون  به

چ  یعنیافتادم.   همه  م  زیاالن  م  شد؟یتموم  زنگ  و    زدیاون 

م  یخوشحال ازش  هم  رو  نم  گرفت،یمحمد  ... ذاشتمینه... 

 !حال اون مثل من بشه ذاشتمینم
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... دمی م  حی... بهت توضیکنیم  تمیاذ  ی ... دارمویبده... من گوش-

 ...دمیقول م

د  نکهیا  حدس بخاطر  مجددا   هاش  محمد   دنیچشم  اسم 

جواب نده    کردم یدرشت شدند چندان سخت نبود. دعا دعا م

اما جواب داد... اون هم با   زم،یسرم بر  ی تو  یخاک  کیو بتونم  

 .ی چه لحن خانمان سوز

 جانم خانومم؟-

که   نینشست و هم  دیام  ی برافروخته    ی چهره    ی تارم رو  نگاه

 .ور کنه، التماسش کردمخواست لبهاش رو به تحرک مجب

 !نکرده  ی ... اون کارکنمی... خواهش مدیتوروخدا قطع کن... ام-

 ی فحش  دیمحمد مضطربانه اسمم رو صدا زد، ام  نکهیمحض ا  به

 ی به خودم دادم و گوش  یوضع تکون  نیا  دنیبهش داد و با د 

پرتابش کردم و    نی زم  ی رو از دستش گرفتم. با تمام توانم رو
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فضا   ی تو  نیبرخوردش با زم  ی م همزمان با صدا   هیگر  ی صدا

 .دیچ یپ

ه - اون...  م  ی ریتقص  چیبسه...  بق  ؟ یفهمینداره.  مثل   هیاون 

نکرده... من خودم رفتم جلو... خودم...   ی کار  چی ... اون هستین

 !خودم دل بستم بهش

[30.09.20 02:24] 

 146پارت #

 ینداشت، حت   دنیمقابلم اصال  د  ی وا رفته    دِی و روز ام  حال

 دنیبلع  ی . حال من اما متفاوت بود، هوا برادیکش ینفس هم نم

 .دمیکشی بلند بلند نفس م لیدل نیکم داشتم و به هم

حساب کن، منو بزن،   هیمنه، با من تسو  ریهست تقص  یهر چ-

 !با اون کار نداشته باش یمنو فحشم بده، ول

صحبت کردن رو هم نداشت   ی نا   یتکون داد، حت  ی سر  ناباور

 .مشتش گرفت ی وجدانم تو ی  قهیگرفته ش  ی و صدا
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داره    یو چه قصد و غرض  هیک  ستیکه معلوم ن  یآدم  ی برا-

... شهیمن... اصال  باورم نم  ِیوا  ؟یزنی بال بال م  ی نطوری ا  ی دار

 ؟یگیم یچ ،یبه ک  ی دار یفهمیم ؟یفهمیم

 ی از سر خشکسال   یگونم، فغان  ی رو   ی خشک شده    ی ها  اشک

 .چشمم رو فوران تر از قبل کردند ی سر دادند و چشمه 

 !حرفمو بزنم  تونمیچون فقط به توئه که م  فهممیم  فهمم،یم-

ب  یقدم  چند تن  و  رفت  عقب  رو  یبه  رو  تخت   ی جونش 

افتاده بود و بر خالف    ریگ  یخواب ترسناک  ی انداخت، انگار تو

 .شدن نداشت داری قصد ب لش،یم

مشت دروغ و کلک   هیدادن    لی با من؟! جز تحو  ی تو حرف زد-

و    یزنی گندتو م  ی ریم   شهیبهم؟ هم  یگفت  یچ  ،ی کرد  کاریچ

 ...بعد

ش رو ادامه نداد اما... من خوب از ادامه ش مطلع بودم  جمله

 .کردم قانعش کنم   یسع یو با همون آشفتگ
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 ...حق باتوئه... اما... باور کن محمد-

 .لرزوند  چارهینه تنها تن من رو، بلکه کل اتاق ب  ادشیفر  ی صدا

 !اینکن رو وونمید ار،یاسمشو به زبون ن-

که خواستم لب باز کنم، با همون    نینگاهش کردم و هم   دیناام

 :حد و حصرش رو به من کرد و گفت یب تی عصبان

که تو سنگشو    ی پسر  نیگرفتم، گفتم ا  قتوی  ش ی چند ماه پ-

  ی نطوری ! همستیست، آدم ن  گه یبا چند نفر د  یزنی م  نهیبه س

چشمام، زل   ی تو  ی زل زد  ییو با کمال پررو  ی ساد یکه االن وا

گفت  ی تو  ی زد و  گفت  یچشمم  دارم،  اون   یدوستش  بدون 

ولتونمینم تونستیتونست  ی!  می....  االن  البته   چرا  فهممی... 

 !یتونست

 نکهیتوجه به ا  یو من ب  دی چیخونه پ   یتو  فونیزنگ آ  ی صدا

  ی دیسپردم، ام   دیپشت در باشه، نگاهم رو به ام   تونهیم  یک
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از رو آت   ی که حاال  بلند شده بود و قصد  زدن من    شیتخت 

 .خشم چشم هاش رو داشت ی تو

ا  ی داد  ی ریچه گ- به  مگه   نیتو  داشتن، هان؟  پسر  دوست 

چ مگه  سالته؟  دار  یچند  م  ؟ی کم  درد  واسه    کنه یسرت 

  یفهمیکاراست؟ م  ن یشدن؟ االن وقت ا  چه یدردسر؟ واسه باز

ا  یدونی م  یچ  ؟ی کنیم   کاریبا خودت چ  ی دار و    ن یاز  عشق 

  ؟ یکنیامتحانش م   دیآدم جد  هی   ی دوست داشتن که هر ماه رو

فکر    ی دیو چهار تا قربون صدقه شن  ی گوش داد  اهنگچهار تا  

 ک ی  یبخدا قسم که حت  ؟یکنی عشق رو تجربه م  ی دار  ی کرد

با    زی همه چ  یب   ی بعد از اون پسره    کردم یدرصد هم فکر نم

 ،ی عاقل شد ،ی بزرگ شد  کردمیرابطه، فکر م ی تو ی بر یکس

رابطه ها   نیسن حساس وقت ا  نیا  ی که حداقل تو  ی دیفهم

 ...! و منیقبل ی ... تو همون کله خراب ماهاهن یول ست،ین

تلخ    ی ایتونست من رو از در  یهم نم   فونیزنگ ممتد آ  ی صدا

کنه،    امیبهم بده و اح  یبکشه، نفس مصنوع  رون ی حرفهاش ب
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 یعقل  یبار... من رو... با تمام اشتباهاتم... متهم به ب  نیا  دیام

 !دونستیبودن م شعوریو ب

 ی بار تو  ن یچندم  ی برا  د،یچی پرحرصش که دم گوشم پ  ی صدا

 .دمیامروز، ازش ترس 

 !کنم کاریباهات چ دونمیم-

 یحس خوب  د،یهال رس   ی تو  فونیرو گفت و بعد به داد آ  نیا

شوم و   ی   هیممتد نداشتم، مسلما  اون همسا  ی زنگها  نیبه ا

مزاحم نبود و ضربان تند قلبم، اصرار داشت خبر اومدن محمد  

 !و سرگردونم برسونه جیگ ی رو به گوش ها 

 " محمد "

سرد، قصد    ی هوا  نیا  ی صورتم اون هم تو  ی رو  زیر  ی ها  عرق 

رو که با پرس    ی ده بار زنگ لعنت  ی کردنم رو داشت. باال  وونهید

بودم فشردم و    دهی شماره ش رو فهم  گه،ید  ی و جو از واحدها 

در ساختمون کردم    ی حواله    ی نشد مشت  دمی عا  یجواب  یوقت
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خودِ احمقم بود که همه    ریفاصله گرفتم. تقص  یو چند قدم

داشت   یکوفت  ی اون خونه    ی . معلوم نبود تودمی ساده درو    زیچ

بخاطر    خورد؟یفحش م   د؟یشنی حرف م   گذشت،ی م  یبهش چ

... ی وا  خورد؟یارزش؟ کتک م   یعقل و ب  یمن؟ بخاطر من ب

 !... نهاینه... خدا

ه  از بدم  نم  یآدم  چیشانس  ساختمون  وارد  من   شدیهم  تا 

که خواستم به    ن یهمراهش برم. به سمت در برگشتم و هم

باز کردن در اقدام کنم،    ی از واحدها برا  یکیقصد زدن زنگ  

باز شد و پسر که جز اخم    یو صورت   دهیورز  ی کلیبا ه  ی در 

د  ی زیچ شک   شد،ینم  دهیتوش  شد.  خارج  در  چارچوب  از 

 ف ی عربرام ت  ایکه رو  یاتیخودش باشه اما با خصوص  هداشتم ک

مضطرب...  و  بودم  مردد  بود،  خودش  احتماال   بود  کرده 

 !بشه  ایرو  بینص  بیآس   نیکنم که کمتر  ی چه کار  دونستمینم

 جانم خانومم؟ یکه گفت یتو همون-
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گردنم    ی از رگها  یکیکه انگار    ی به ضرب باالتر اومد طور  سرم

  تونستم یشده بود که نه م  تمیهو  ی ایجو  ی جور  کیپاره شد.  

م نه  و  نه  خ  تونستمیبگم  آره،  ها  ی تو   رهی بگم   ی چشم 

 د یمن بودند، با ترد یمشغول به وارس ی غضبناکش که بدجور

 :لب زدم

 ....آره... فقط-

هول اون در    مچهیبهم داد، ن   ی هول  مچه یجلو اومد و ن  یقدم

بودم    کهیت  هیکه در مقابلش    ی با من  سهیمقا  یعنیاستخون 

 .چند قدم به عقب رفتم

اسکال    نیا  نیع  دیبا هم؟ شد  دی تا حاال آقا و خانوم شد  یاز ک-

 ا یرو  ی فکر کرد  ندازن؟ یراه م  یو خانوم  ییکه بعد از دو روز آقا

حرفا؟    نی! اونم با ا؟یزود خرش کن  یصاحابه که بتون  یب  نقدریا

 ...ی پا دونمیم شناسمیمن جنس خودمو خوب م
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ا  شتر یب  نتونستم انگار   نیاز  اصال   کنم،  تحمل  رو  حرفهاش 

درک  زدی م  یخارجک  ی حرفها  ی سر   کیداشت   ازشون   یکه 

با بغض  دمیحرفش پر  ونینداشتم، م که داشت به صدام   یو 

 :گفتم کرد،یرخنه م 

 !ش؟یزد-

ا  تعجب م  نیکرد،  فهم  شدیرو  نگاهش  حالت   ی ول   د،یاز 

بود که ه  ی اونقدر العمل ظاهر  چیماهر  از   ی آشکار  ِیعکس 

 .خودش نشون نده

بود االن   نطوریکه اگه ا   کنم،یمن مشکالتمو با زدن حل نم -

 .کردنتیجمع م  نجایآش و الش از ا دیبا

با    ی جلو و  گرفتم  رو  رو  ی آور  ادیپوزخندم  تکرار    ایحال  و 

نثار غرور لجبازم    ی ا  دهیقلبم کش  ش،یپشت گوش  ی التماس ها

 .کرد
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نممنه،    ریتقص- استفاده کنه،    خواستیاون  اعتمادت سوء  از 

 !نمشی... من ازش خواستم ببیعنیمن... 

 :ش جمع کرد و نگاه ازم گرفت نهیس ی هاش رو رو دست

 !دی بزن دیندار ی ا  گهیحرف، حرف د نیجز ا ادیخوشم م-

رویعنیحرفش شدم.    مات و    ای...  بود  کرده  دفاع  من  از  هم 

م مقصر  رو  با  دونست؟ ی خودش  ا  دیمن  چ  نی با    کار یدختر 

 کردم؟ یم

 نه؟ ی سرش داد زد -

که سرش داد   ییروزها  ادیچشم هام حلقه زد، به    ی تو  اشک

م  زدمیم التماسم  اون  ا  کردیو  رو   نکارویکه  دلش  که  نکنم، 

 .نشکنم

امتحان   ارو یچ  گهیخوبه... د  ؟ی آهان! پس سرش داد هم زد -

 ؟ی کرد

 :اراده گفتم یافتاد و ب نییپا سرم
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بزن - داد  که   شهیم  ی جور  هی  کنه،یم  هی گر  ترسه،یم  یسرش 

 .یشیم مونیاز کرده ت پش  یچ نیع

چشم هام بود و فحش    ی مشت شده ش شکار لحظه ا  دست

 .لب اما واضحش، گوش خراش ریز

 !یعوض-

چشم تو چشم شدن باهاش    ی به فحشش ندادم و رو   ی تیاهم

حق  نداشتم،  گند    ی جا  قتا یرو  داشتم  ماجرا،  کردن  درست 

 .من نبود ی ایبه نفع رو نیو ا زدم یم

بهم گفته که خودتم   ،یهست  ی خوب  ییبهم گفته که دا  ایرو-

 ا یحرف رو  ،یهواشو داشت  شهیبهم گفته هم  ،یرابطه هست   ی تو

 ی هوا شهیاگه هم  ،یبا کس  ی اگه تو رابطه ا  ،یحرفه، اگه خوب 

!  یعشق مون رو هم باور کن  یتون یپس... م  ،یخواهر زادتو داشت

 ؟یتونینم
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برا  ی رو  ی عصب  پوزخند  فرار  ی لبهاش،  نشون   می نگاه  و  خط 

 .دیکش

 چند سالته تو؟-

 ی نگاهش کردم و تا خواستم لب باز کنم، خودش برا  د یپرترد

 .گذاشت  شی جواب دادن پاپ

باش  ستیب  ی باال  دونمیم  دیبع- داشته  انتظار  ،ی سال    ی چه 

  ی ساله چه انتظار  ستیدختر هفده ساله و پسره ب  هیاز    ره؟یم

 !ره یم ادتونی زیهمه چ گه یداشت؟ دو صباح د شهیم

قانعش    ینبود که بشه به سادگ  یآوردم، آدم  یکم م  داشتم

 .بردم یم یپ ای کرد و حاال داشتم به حرف رو

 !ستیبه سن و سال ن ز یهمه چ-

 !هست-

.  وفتندیاوج گرفته ش باعث شد ابروهام به جون هم ب  ی صدا

 :د یتر از قبل شد و غر یعاص د،یسکوتم رو که د 
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چرا    ؟یبگ  ی هم دار  ی زی اصال  چ  ؟ی بد  ی ندار  یجواب  ه؟یچ-

دو    ی ها  شهیعاشق پ  نیمثل ا  ؟یکنیکم تالش نم  هیحداقل  

تا داشته باشمش،   کنمیهمه کار م  یگیشهر، چرا نم  ی روزه  

 !عشقت؟ نهیا

گفت و کم کم    ی زیو تمسخر آم   دهی رو با لحن کش  "عشقت   "

کنه، اخمام   وونهیتا من رو د  شدیمکالمه مون داشت آماده م 

 :رو بهش گفتم ی و با نگاه طلبکار دمیرو در هم کش

 نکه یجز ا  م؟یجدا ش  نکهیجز ا  ی بخوا  یتونیم  ی همه کار؟! چ-

هر چ م  یبگ  یولش کنم؟  نه، مو  هی  نیا  یول  دمیانجام  ردو 

 ...... منکنمیولش نم 

چشم هاش زل بزنم، قدرتِ گفتنِ احساساتم    ی تو  تونستمینم

سرم رو به سمت    شد،یو پوچ م  چیه   هیبق  ی جلو   ا یبه جز رو

که بخواد نظرم رو عوض کنه،    یمکث  یبرگردوندم و ب  ی ا  گهید

 :گفتم
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 !من دوستش دارم-

 ی همه جسارت شوکه بشه و خنده ا  نیاون بود که از ا  نوبت

 .سر بده یعصب

 ...ی هه... دوستش دار-

و متحرک شدن لبهاش مصادف با باز شدن   دی بلند خند  بلند

 یچی چارچوبش شد. ه  ی تو  ونمی گر  ی ایشدن رو  دا یآروم در و پ 

تمام وجودم چشم شده بود    د،یرس یبه گوشم نم  دیام   ی از صدا

ها اشک  رد  داشت  م  ی رو  ی و  رو  هاش  نگاه دیکاو  یگونه   .

 هنگاهم نشست، هشدارگون  ریمن و مس  ی که رو  دی اخمالود ام

  ی خود  ایهم رو  نیح  نیصداش کرد و به سمتش رفت. هم

 :دینال هینشون داد و با گر

 !برو نجایمحمد برو، از ا -
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به عقب هولش داد، دستم مشت    با  یبه سمتش رفت و تقر  دیام

کردن گوشت دستم رو داشتند،   کهیت کهیشد و ناخنام قصد ت

 :گفتم اریاخت یجلو رفتم و ب یقدم

 !ولش کن، جون مادرت ولش کن-

به داخل   ارو یرو  عیبه حرفم نکرد، جلوتر رفتم و اون سر  یی اعتنا

و در و تکون   کردیپشت در تقال م  ایفرستاد و در رو بست، رو

صحنه    دادیم مات  فقط  من  سرتق   ی و  اشک  بودم.  مقابلم 

بال  دمیتازه فهم  د،یچشمم که چک  ی گوشه   سرمون    ییچه 

و قصد جدا    هیطناب رابطمون رو به پارگ   دمیاومده، تازه فهم

ام که   نیهم  رفتم و  دیکردنمون رو داره. پرحرص به سمت 

نکنه دستم رو    تشیاذ  ن یاز ا  شتری کنم که ب  شی خواستم راض 

 .حواله م کرد  ی ا "گمشو  "پس زد و 

نبود،    ایرو  ی از تکون خوردن و التماس ها  ی خبر   گهید  یوقت

  ا یاز بابت رو  الشیهم که خ  دی. ام دمیشکست خورده عقب کش

 :گفت تیراحت شد، به سمتم اومد و با کمال جد
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نب  گهید- زندگ  ی طور   هی  ش،یگوش  ی رو  نمیشمارتو    شی از 

 !ی نبود چوقتی انگار که ه ی ری م رونیب

  ی رو  گهید  یکی نفرت بود، انگار داشت حرص    ی هاش بو  حرف

 .کردیم ی خال  ایمن و رو

نب  نجایا  گهید- اندازه    نمت،یهم  باز  یکاف  ی به  بچه    اتون یبا 

 !دیمنو برد ی آبرو

 ر یاز کنارم رد و وارد ساختمون بشه که مچش رو اس   خواست

 .خودم کردم و مانع حرکتش شدم

که حال و روزش    ی نه اون دختر  ست،ین  یآسون  نیبه ا  شه،ینم-

 ...تحملشو داره، نه من... من مثل ی دیرو د

تو  انگشت کردنش  فرو  قصد  به  و  آورد  جلو  رو   ی اشاره ش 

 ی توجه به مرد  یکرد و ب  کیچشم هام به صورتم نزد  ی حدقه  

و وارد ساختمون شد، رو   کردینگاهش م   بیعج  یکه با نگاه

 :به من گفت
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 .ارمیم ادتونی گهید ی همه حرفه بچه جون، دو فردا نایا-

اق شده فرستادم. طاقتم ط  رونی ب  یهم بستم و نفس  ی رو  یپلک

اگه   و  م  گهی ذره د  کیبود  م  دادیادامه  اونقدر    زدمش،ی قطعا  

 .بشه یتا حرصم خال زدمشیم

 !شمینم ای رو ال یخیمن ب-

 یدهنش فرو برد و سع  ی رو تو  نشیریزد و لب ز  ی پوزخند

 .داشت انگرشی در کنترل کردن حرص عص

شده دو    داتیکه دو روزه پ  یی. تونیشیهردوتون م  ،یشیم-

  ش ی اونم تا چند ماه پ   ،یکنیفراموشش م  یروز باهاش حرف نزن

س  گهید  یکیسنگ    ی نطوریهم به    شد؟ یچ  زد،یم  نهیرو 

  !فراموشش کرد

  ش ی زندگ  ی... نفر قبلای... رویعنی  گه؟ید  یکیبرد. سنگ    ماتم

اندازه   به  داشت؟! هم  ی رو  اشک   ی نطوریمن دوست  براش 

بود؟  سادهیوا شییدا ی بخاطرش جلو ی نطوری بود؟ هم ختهیر
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هم از همه    شیی دا  یآشکار بود که حت زیهمه چ  نقدریا  یعنی

 !خبر داشت؟ زشونیچ

شده ش رو کنار زد و سرما    بانیگر  ی گرما  هیثان  کی  ی تو  بدنم

رو بغل گرفت. گلوم خشک خشک بود و راه تنفسم بسته، دلم  

با   دیکه ام  یخواب باشه، خواب  کی ماجرا    ی نجا ی ا  خواستیم

 .نشون دادنش داشت یدر واقع یتمام تالش سع

م   ایرو- چه  ست،  بچه  توام    ؟یچ  یعنیعشق    فهمهی هنوز 

! همون طور که نفر دیعشق نذار  تونوی ... اسم وابستگنطوریهم

 دیبا  یعنی  کنه،ی رو فراموش کرد، تو رو هم فراموش م   یقبل

دوسش    ی که ادعا دار  ییکه من هستم و تو! تو  یبتونه، تا وقت

 ی نطوریا  ،برسه  ش ی برو، بذار به زندگ  ی ... اگه دوسش داری دار

 !ی فرق دار هیتو با بق شهی به منم ثابت م

ه  ی   رهیخ  ی ا  هیثان  چند به   ی اچشم  بعد  و  موند  اشکم  پر 

سرم    ی رو  یبسته شدن در، مثل پتک  ی سمت در رفت. صدا

قلبم که    ی اعتنا به هشدارها  یروحم ب  ی عمل کرد. قاتل ها



Page | 584 
 

و تو  استیمربوط به گذشته رو  ی دیکه شن ی ز ی چ " گفتندیم

پشت   یکی  یکیخوردند و    یتکون  "  ی حق دخالت توش رو ندار

هراسونم   ی گوش ها  ی تکرار شدن تو  ری هم صف بستند و مس

 .گرفتند  شیرو پ 

 "،    "  زدیم  نهیرو به س  گهید  یکیسنگ    شی تا چند ماه پ  "

کرد!   م  "،    "فراموشش  فراموش  هم  رو  اگه   "،    "  کنهی تو 

 ی ر یم  رونیب  شی از زندگ   ی طور  هی  "،     "برو    ی دوستش دار

 " !ی نبود چوقتی انگار که ه

[02.10.20 12:14] 

 150پارت #

کرده    غیپاهام، توان قدم برداشتن رو ازم در  ی رو   نیسنگ   وزن

به ساختمون بلند مقابلم   یکه داشتم نگاه  ی تار   دیبود. با د

که    یمست، تلو تلو خوران راه  ی به آدم ها  ه یانداختم و شب 

 .اومده بودم رو برگشتم
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اما    زد  یم  ش یرو آت   گرم ی داشت ج  د،ی سوزناک ام  ی ها  حرف

 ی ته قلبم م  یحس  کیسوال ببره.    ری ز  اینذاشتم حسم رو به رو

شا شادیگفت،  رودی...  فراموش  ای...  قبل  یبخاطر  سراغم    ینفر 

رابطه، تونسته   ی شدن من و خودش تو   ری با درگ  دیاومده، شا

 !رو فراموش کنه ینفر قبل

 :تکون دادم و بلند بلند گفتم یبه نف ی ها سر وونهید مثل

 !نه... امکان نداره-

چشم هام نقش بست، از همون روز    ی خاطراتمون جلو  تمام

تا هم  ب یو غر  ب یعج  یاول که حس   ن ینسبت بهش داشتم 

  م یبغل هم گم شده بود  ی تو  ی امروز، از همون قرار اول که طور 

و  دیخندیبد م  شمونیاز ما داشت به ر  یشناخت  یکه اگه کس

که صبح    ییکرد، از همون روزها  یمسخره مون م  د یمثل ام

 ر ی و صبح بخ  زدی زود بخاطر بدرقه کردن از راه دور، بهم زنگ م

  ی امروز  ن یتا هم  کرد،یخانومانه م  ی ها  هیتوص  یو کل  گفتیم

  ن یها... ا  نی! ازد یچشم هاش موج م  ی تو  یکه ترس و دلتنگ
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نم ها  نم  ی نشونه  باشه،  دروغ  ن  یتونست   ی   جهیتتونست 

قبل نفر  رو دوست    ایباشه، رو  شیزندگ  یفراموش کردن  من 

براش   من  ه  کیداشت،  که  بودم  نوظهور  قبولم   چکسیبت 

اما اون...  کردند،یمسخره ش م  دنمینداشت، همه بخاطر پرست

اما    شد،یم  تینبود، اذ  یمن... ناراض  ی ... حداقل جلوچوقتیه

 !نبود یناراض

همچ   تونستمی م  چطور خال  ی دختر  نیپشت  کنم؟    یرو 

بهم پناه   یفراموش  ی درصد هم برا  کی... اگه  یکه حت   ی دختر

رقمه برام کم نذاشته بود!   چیآورده بود، برام کم نذاشته بود، ه

بد    ی اونقدر  تونستمیتنهاش بذارم؟ چطور م  تونستمیچطور م 

 !تونستم؟ی بشم که کنارش بزنم؟ چطور م

رو   ینیماش  ی و با بلند کردن دستم، جلو  ستادم ی ا  ابونیخ  کنار 

 ن یگرفتم و به سمت خونه حرکت کردم. انگار داشتم وارد صدم

. نگاه  زهیانگ  یمعنا و ب  یهمونقدر ب  شدم،یم  میزندگ  ی   ی دهه  

 ی سپردم. به گالر   میها گرفتم و به گوش  ابونیغم آلودم رو از خ
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هم بودنمون رو ثبت    اراز کن  ی که فروتنانه چند لحظه ا  ی ا

 .کرده بود

  ی تلخند   دنشی کردم و به محض د  کیعکسمون کل  نیاول   ی رو

خمارش    ی زدم، دستش رو دور گردنم انداخته بود و با چشم ها

 ی لبخندش بود، لبخند   خکوبیزل زده بود، نگاهم م  نیبه دورب

 .ومده یسراغش ن گهیبه بعد د شیکه مطمئنا  از دو ساعت پ 

کوچولوش  ی دست ها دنیرفتم و با د ی عکس بعد شوازیپ به

تلخ  ی تو تو  یِدستم،  زده  شدن   ی چنبره  منفجر  به  بغضم، 

شد.  منجر  دادنش  قورت  به  من  تالش  تمام  و  کرد  مجابش 

 :لب با خودم گفتم  ریدادم و ز ی دستم فشار ی رو تو یگوش

 !کنم کاریچ  دیکنم؟ حاال با کاریچ-

کردم و    دای افکارم نجات پاز باتالق    ،یتاکس  ی راننده    ی صدا  با

مونده تا    یباق  ر یشدم. مس  ادهی پ   نیاز ماش   ه،ی با پرداخت کرا

در، وسط   ی تو  دیو انداختن کل  دنمیرفتم و با رس  ادهیخونه رو پ
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صدا   ن یا دنیشن ی نبود که برا  یی ایرو  گهید دم،ی راه عقب کش

با آب    ییایذوق کنه، رو ا  ونبود که    ن یتاب از قشنگ بودن 

 .صدا دل ببندم  نیکنه من هم به ا ی کنه و کار فی صدا تعر

رو    فونیو زنگ آ  دمیکش  رونیقفل ب  ی رو از تو  دی کل  یعصب

باز شدن وارد    دی طول کش  یزدم، کم به محض  و  باز شه  تا 

اوقات بعد از سر کار،    یکه گاه  ییساختمون شدم. از پله ها

باز   دنیباال رفتم و با د  کردمیچت م  ایو با رو  نشستم یروش م

 .کردم یشدن در توسط زهرا، اخم

 کجاست درو باز کنه؟ ر یام ه؟یچه سرووضع نیا-

زمزمه کرد و به   ی ا  "داداش    دی ببخش  "  شهیمعمول هم  طبق

 ی خاطر فرار کردن از من وارد آشپزخونه شد و من بعد از سالم

نگاه  مامان  خبر  یبه  انداختم.  هال  حتم   ی به  و  نبود  بابا  از 

  گهی کردن کار رفته، د  دا یپ  ی دوست هاش برا  دن یبه د  دادم یم

با م  دیچطور  ن  یبهش  براش خوب  کار  ست، خدا یفهموندم 

 !دونهیم
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 دن یاومد و با د  رونیب  ییپر شور و شوق از دستشو  ی مهد  ریام

 .دلخور نگاهم کرد  ایمن، درست مثل رو یخال  ی دست ها

 داداش؟  ی دیبرام نخر یبستن-

 :بهش گفتم ی نگاهش کردم و با زدن تلخند رهیخ

 .رفت  ادمیبرات توله،  خرم یم-

خواهر و برادرش    ی که هر روز برا  ی شد محمد  یباورش م  یک

  ن یبره، به ا  ادشیو امکان نداشت که    دیخر  یم  ی زیچ  کی

  ی حالم اونقدر داغون و آشکار بود که حت  وفته؟یحال و روز ب

 .دروغ گفتم دیهم فهم  ی مهد ریام

 .یاشکالنداره داداش-

مامان و زهرا به خودم، وارد    ی   رهیتوجه به نگاه خ   یبعد ب  و

لباسم رو عوض کردم و رو  یاتاقم شدم. ب ولو    نیزم  ی رمق 

م برسه،  سر  مامان  که  هاست  االن  نداشتم  شک   ی شدم. 

هم هم شناختمشیم  شناختمش، خوب  به   یی پتو  لیدل  نی ! 
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کش  ی رو م  دمیخودم  وانمود  داشتم  حال    کردمیو  در  که 

اتاق صدا  هک  دنمیخواب ب   ییدر  مامان  بهم   یخورد.  سروصدا 

وانمود    نیشد و با کنار زدن پتو، وادارم کرد دست از ا  کینزد

 .کردن مسخره بردارم

 محمد؟ -

تازه مداد خورده ش،   ی و ابروها یمشک  ی چشم ها  ی تو  ره یخ

 :دیپرس عیگفتم که سر ی ا "بله  "

  شده؟یچرا صدات گرفته مادر؟ چ-

 :رو به سقف سپردم و آروم زمزمه کردم نگاهم

 .بخوابم خوامینشده، م  یچیه-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 ؟یگفته؟ چرا امروز سرکار نرفت ی زی صاحبکارت چ-

 :و تشرزنان گفتم  دمیدزد نگاه
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 ره؟ یمیم  ره،ی نگ یروز حمال هیبگه؟  خوادیم ینه بابا چ-

 .چشم هاش نقش بست ی تو  ی تو یشرمندگ

که   نهی ! واسه هم؟یکن  تیخودتو اذ  خوادیمگه من نگفتم نم-

  ،ی ریصبح زود م   ؟یستیدوماهه اصال  اون محمد سابق ن  یکی

 ؟یکنیاز ما فرار م  ،یاتاقت ی همشم تو  ،ی ایم ریشب د

بود به مامان بفهمونه    یکیبودم، کاش    دنیکه تا مرز ترک  خودم

 .منفجر شدن ی نداشتم و دنبال بهونه م برا یروز خوب

 .تنها باشم  خوامیم رونیمادر من؟ برو ب ی چه فرار-

 .بلند شد نیزم ی تکون داد و از رو  ی حرص سر با

چت شده، باالخره  فهممیخب... من که م یلیخ رون؟یبرم ب -

 .فهممیم

رفتن بدرقه ش کردم.   ی حرفش زدم و برا  ی به رو   ی پوزخند

م م  یاصال  چ  شد؟ی م  یچ  د ی فهم  یاگه  بفهمه؟   خواستی رو 

رو   ی محمد ردش   ذاشت،یرو م  ی دختر  ی که مادرش دست 
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  ک ی   ری حاال خودش اس  رم،یخوام زن بگ  ینم  گفتیکرد و م   یم

 ...که محاله ی دختر شده؟ اونم دختر

بچه ها  ه یو شب  دمیکش  میشونی پ  ی رو  یدست که    ییبه پسر 

کار نم  ی خراب  و  و   ی چجور   دیبا  دوننی کردند  پدر  جواب 

گوش به  بدن،  رو  م  ینگاه  میمادرشون   دونستم یانداختم. 

بودم    دهیکه من د  ی اون مرد  ست،یدست خودش ن  شیگوش

 !رو بشنوم ایرو ی صدا یحت  ذاشتینم گهید

داشتم دردم رو بهش    ازی! نشهی از هم   شتریداشتم، ب  ازین  ایرو  به

داشتم خودش   از یدرمونم کنه. ن  است،یبگم و اون با کمال س

داشتم سرم غر بزنه که چرا به حرف   از یرو برام لوس کنه، ن

داشتم اونقدر قربون صدقه م بره و بگه   ازین  دم،ی م  تیاهم   دیام

 !بره رماز خاط ز یکه دوستم داره، تا همه چ

توان تکون خوردن از دست هام رو گرفته بود اما با   ی دیناام

که   ایرو  ی رو برداشتم و شماره    یکه بود، گوش  ی ا  ی هر سخت

  ی وقت   خواستیکرده بودم رو گرفتم. دلم م  وشی س  "خانومم    "
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ق  وشیس  ی نطوریا  دیفهم  یم م  افشیکردم    ی ول   دمیدیرو 

عذاب   ی با اون جمله    ،یزن پشت گوش  ی که... ! صدا  فیح

 .آورش باعث شد حسرتم دو چندان بشه

 " باشد یمشترک مورد نظر خاموش م  "

فرستادم و دوباره شماره ش رو گرفتم.    رون یرو ب  م یعصب  نفس

تا هر دو    ستین  یی ایرو  گهیکه د  شد یباورم نم  شد،یباورم نم

رو بزنه،  زنگ  بهم  ثان  ستین  ییایساعت  دو  جواب   هیکه سر 

ها رو    یکه با صداش تمام بدبخت  ست ین  ییایه، روتماسم رو بد

گرفتم و تا  یش رو مکنه. پشت سر هم شماره   رونیاز ذهنم ب

صدا  نیآخر م  ی لحظه  گوش  رو  زن  انتظار   کی.  دادمیاون 

انتظار  بانمیگر  یبی عج بود،   ی   وونهید  کی که    ی شده 

  دنش یبه د  چکسیرو نداره و ه   چکسیرو، که ه   یمارستانیت

در نشونده   ی کرده، پر ذوق و شوق اون رو جلو  دوار یرو ام   ادینم

 .کنهیدم گوشش زمزمه م  هیو هر چند ثان

 " نه؟ یخوشحال  دنت،ی د ی برا انیاالن م ان،یاالن م "
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بود   ینم  گهید نشده  هنوز چند ساعت  تحمل کنم،  تونستم 

د ا  ی وا  شدم،یم  وونهیداشتم  حال  بانکهی به    ی کار  کی  دی... 

 !زدم ی حرف م ایبا رو  دیهر طور شده بود با  کردم،یم

[04.10.20 13:13] 

 153پارت #

 " ایرو "

خوردم و از    یتق خوردن در، هراسون تکون  ی صدا   دنیشن  با

گر  ی رو بخاطر  هام  چشم  شدم.  بلند   شبم ید  ی ها  هی مبل 

که وادارم کرده    ی دی با ام  یسوختند و بعد از همراه  یم  بیعج

کنم،    نیکردن مامان تزئ  زیسوپرا  ی بود بلند بشم و خونه رو برا

خودش   همراهبخوابم. قرار بود من رو    یساعت  میتونسته بودم ن

رحمش به    یخواب بودنم، دل ب  دن یتا کرج ببره اما انگار با د

 !حالم سوخته بود
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 به   تیاهم  ی! بیدنیخونه بود و نه راه نفس کش یتو  یتلفن  نه

م حدس  که  در،  آروم  تق  همسا  یکیزدم    یتق    ی ها   هیاز 

 خچال یخودش باشه، بلند شدم و به سمت    ریو مچ گ  نیخبرچ 

موهام   دم،یازش سر کش   یآب رو برداشتم و کم  ی رفتم. بطر

  چاره یبود و ب  دهیبود رنگ شونه رو به خودش ند  ی چند روز

که مجبور بود روز تولدش با من درب و داغون رو به    یمامان

م  بشه،  چ   دی ام  دونستمیرو  امروز  راجب   ی ز یحداقل  بهش 

اخ بطرگهینم  ر یاتفاقات  ح  ی .  و  برداشتم  رو  سرد   نی آب 

محمد رو    نکهی ا  دیخوردنش به سمت بالکن رفتم. چقدر به ام 

  ی هوا   الیمونده بودم، خ  داریکل شب رو ب  دمید   یم  نییاون پا

اگه خودم   یعنی اما... من دوست داشتم که منتظر بمونم!    بود

 !دادی... قلبم اجازه نم خواستمیهم نم

  ی رو به رو  میو نگاه عصب  جادیاز خودش ا   ی بلندتر  ی صدا  در

ا و پر اخم و نفرت به در    ستادم یخودش جلب کرد، سرجام 

هم  رهیخ بالکن   نیشدم،  سمت  به  رو  سرم  خواستم  که 
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  ه ی مردونه که شب  ییاز پشت در اومد، صدا  ییبرگردونم، صدا

 !محمدم بود ی صدا

 !درو باز کن ایب ا؟یرو-

آب از دستم افتاد و با دو به سمت در رفتم و با بغض   ی بطر

 .صداش کردم

 ؟یمحمد! محمد خودت-

 !درو باز کن  ایآره قربونت برم، ب-

نبود، با   یکردن  فیتوص  دی چیتنم پ   ی تو  کبارهیکه به    یجون

  ره ی دستگ  ی چشمم رو کنار زدم و دستم رو  ی ذوق اشک تو

تا محمدم    شدی باز نم  شد،یاما باز نم  دادمینشست. تکونش م

رحم   یب  نقدریتونست ا  ینم  دیتا بغلش کنم! نه... ام   نم،یرو بب

 ...تونست یدر رو قفل کنه، نم نیتونست ا یباشه، نم

که    کردمیو هق هق م  دادمیوار تکونش م  وونهیحرص و د  پر

 .بلند محمد ساکتم کرد ی صدا کهوی
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 یکی  ی دیولش کن دررو... سرو صدا م  ،یقفلش کرده عوض-

 .ادیم

 .دمیدر کوب ی وار صداش زدم و مشتم رو رو ناله

...  بغلت کنم   خوامی... منمتیبب  خوامیمحمد... محمدم... من م-

قدم با من فاصله   هیچرا    ه؟یچه عدالت  نی... اشمی م  وونهیدارم د

 بغلت کنم؟ تونمی و نم ی دار

داشت، بغضش رو پنهون  یکه سع ییکرد و بعد با صدا یمکث

 :کنه گفت

هم  دونمیم- منم  بخدا  کسم،  خوبه؟ نطورمی همه  حالت   ...

 کتکت که نزده؟

و بغض متورم گلوم رو به    دمیدر کش   ی رو نوازش وار رو  دستم

 .هول دادم  نییپا
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از تو... تو...    ی ... با دورکشهینه... کتکم نزده... اما داره منو م-

بهت حرف بد زد؟ تو رو که نزد زد؟ به من گفته   ؟یتو خوب

 !گه؟ینزدمش، راست م

شد، چرا که صداش واضح تر به   کی اون هم به در نزد  انگار 

 .داشت یدلتنگ  یکه توش کل ییصدا د،یگوشم رس

 ،یبه فکر من  طمیشرا  نیا  ی نه نزده منو، دورت بگردم که تو-

کل شب رو صبر کردم تا    ا،یرو  شدمیم  وونهیداشتم د  شبید

 ک ی  نمت،یو بب  رون ی که بره ب  نجامی... انجامیروز شه،  از صبح ا

تا   موندم  در  پشت  ب  ادیب  یکیساعت  و  ... نمتی بب  امیتو 

اون هم...   ه،درو روت قفل کن  کردم ی... فکرشم نمدونستمینم

 ...که یبخاطر من... بخاطر من

لعنت فرستادم.    دیلب به ام  ری و ز  دمیدر کوب  ی رو رو  دستم

و رفتارهاش باشه،    دیحال بدم ام   لی دل  کردم یوقت فکر نم  چیه

 !چوقت یه



Page | 599 
 

 ی من چجور  ،ی ار یتوام طاقت نم  دونستمیم  ،ی ا یم  دونستمیم-

ا دور  نیاز  بعد  چجور  تویبه  محمد؟  کنم   ش ی راض  ی تحمل 

 کنم؟

حال کم    نیاما با ا  دونست،ینم  ی زیاون هم مثل من چ  انگار

 :گفت ی ا دوارانهیو با لحن ام اورد ین

 ی ایتو رو ،ی اریتو که کم نم  م،ی کنیدرستش م  شه،یدرست م-

چ یخودم  ی قو همه  مطمئنم  م   زی!  چند    شه،یدرست  منتها 

 .میتحمل کن  دی رو با یوقت

 یدلبرش، ب  ی هام رو بستم و با تجسم چشم و ابروها  چشم

 :گفتم اریاخت  یمقدمه و ب

 محمدم؟ -

صورتش تصور کنم، جانم پر    ی لبخند رو تو   ی هاله    تونستمیم

گونم،   ی رو  ریکه گفت باعث شد همراه با اشک سراز   یبغض

 .بزنم ی لبخند



Page | 600 
 

ا- دارم!  ها  نیدوستت  دارم  دوستت  با  دارم  که   ییدوستت 

 ی فرق داره ها، اونا مال وقت  گفتمی و هر لحظه بهت م  شه یهم

م وقت  هر  که  بشنوم    تونستمیم  خواستم یبود   ا یصداتو 

دوستت دارم از ته ته دلمه، از دل دلتنگمه،    نیا  ی... ولنمتیبب

دور ا  ن یا  ی از  روزمه...  شب  نیچند  داشتن    سم ق  هیدوست 

 !خوردن به جون مادرمه... همونقدر صادقانه و از ته دل 

. من محمدم رو  دمیفهمیم  یول   دمشیدیبرده بود، نم  ماتش

  ره ی. االن تمام وجودش چشم شده و به در خ شناختمیخوب م

دختر چرا من رو    ن یا  کردیبود. االن داشت با خودش فکر م

 !دوست داره؟ نقدریا

م  یک  اصال  رو  اون    کردیفکرش  و   ن یا  ی تو  ی روز  کیمن 

تو  رو   یکوفت  ی خونه    نیا  ی ساختمون،  به  رو  درش   ی که 

فکرش رو    یک  م؟ یهم از عشقمون دم بزن  ی محمدم بسته، برا

از دوست داشتنم حال ممکنم، بخوام    نیبدتر  ی کرد من تو  یم
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تو  که  داشتنم  از دوست  ا  نیا  ی بگم؟  به  ماه  شکل    ن یچند 

 !بودم ردهدرکش نک

به خودم   یکه گفت باعث شد کم  ی ا  "منم دوستت دارم   "

غصه خوردن و    یو اشک هام رو پاک کنم. بس بود هر چ  امیب

رو دنینال من  برم  ی قو  ی ای.  پسش  از  بودم،    ومدم،یمحمد 

 !میاومد یبرم... باهم از پسش یعنی

 !سر برسه بد شه برات  تییدا ترسمی من برم؟ م ؟یخانوم-

  ت یزدم. معلوم نبود خودش چقدر اذ  شی نگران  ی به رو  ی تلخند

 .بود دهی روزها حرف شن نیوحشتناک ا  دِیشده و از ام

 !ی که اومد یبرو دردت بجونم، مرس-

 .اعتنا به تشکرم، صدام زد  یب

 ا؟یرو-

 :در جوابش گفتم و اون ادامه داد یجانم
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بدتر   زی مواظب خودت باش، خب؟ سر به سرش نذار، همه چ-

 کنم،یم  شیهر جور شده راض  دنش،ید  امیها. من بازم م  شهیم

 خرگوش خانوم؟   یکنی! حرفمو گوش ماری تو فقط حرصشو در ن

 :دمیبه لبهام خورد و خند ی نیبعد از چند روز، چ  باالخره

 !باشه آقا خره -

  ی جمله ش چنگ  نیو با آخر  دیچ یراهرو پ  ی خنده ش تو  ی صدا

 .به قلبم زد

 .توله... فعال  خدافظ-

ناله    برخالف و  ا  ی آه  زنده  سر  لحن  با  باهاش    ی قلبم، 

همون حالت موندم و    ی تو  ی ا   قهیکردم. چند دق  ی خداحافظ

دست کردم.  گرد  عقب  اشکم،  گرفتن  سر  از  چشمم   ریز  یبا 

  ر ی ز  خچالیآب و انتقالش به    ی برداشتن بطر  نی و ح  دمیکش

 :لب با خودم گفتم

 !شهیدرست م ز یهمه چ-
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 ی رو  ی بادکنک ها  ی حواله    ینگاه   میرو بستم و ن   خچالی   در

م  نیزم ها  زی و  گلبرگ  و  شمع  از  کردم.   ی پر  شده  خشک 

روز  رهنمی پ  ی رو  یدست دو  بودم   ی که  نکرده  عوضش  بود 

حرکت کردم. باز خداروشکر که   دی و به سمت اتاق ام  دمیکش

 !خان در اتاق ها رو قفل نکرده بود دیام

مقابل   یمضاعف   دیام  با بود،  که محمد مهمون وجودم کرده 

وجودم پا    ی بلند کردن دختر دلشکسته    ی و برا  ستادمیا  نهییآ

 .گذاشتم  شیپ

 !ی باش دیناام ی تو حق ندار دواره،یاون ام یوقت-

شروع لباسم رو عوض کردم   ی کنج لبم نشوندم و برا  ی لبخند

که همراهم آورده بودم،   شمیآرا  ل یو بعد با برداشتن اندک وسا

ب تر  یبه جون صورت  قشنگ  افتادم.  روحم  و  خط    نیرنگ 

 ی رژ رو رو  نیو پر رنگ تر  دمی چشم هام کش  ی چشم رو رو

از    شتریلب هام به تحرک دعوت کردم، بِراش رژ گونه م رو ب

چشم و محمد    ی تو  یتا حساب  دم ی لپ هام کش  ی به رو  شهیهم
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 رم،یبگ  یتونستم عکس  ینداشتم و نم  یپسند باشه، خودم گوش

انگ  ک یبا هر بهونه    تونستمیم  یول و    رمی بگ  زیعکس خاطره 

گاه  ی روز  کی که  بدم  نشونش  بدم،  محمد  اوقات،   ینشون 

 ی فرد، بخصوص اگه اون فرد همه    ک یکلمات    ی قدرت جادو

برا  زه یانگ جمالت   یزندگ  ی ت  تمام  قدرت  از  باشه،  کردن 

طور    کینفر    کی اوقات    یگاه  شتره،یب  یزشی شعارگونه و انگ 

غر  ب یعج انرژ  یب یو  و  شور  شا  دهیم  ی بهت  تا   دیکه  صد 

ا نتونن  تجربه  با  و  کاربلد  بهت هد  نیروانشناس  رو    ه ی حس 

 ون یو دلشکسته و گر  دیناام  ی ایرو  کی  دیاوقات با  یبدن، گاه

داره محمد بودن و محمد وار آروم    یچه لذت  یتا بفهم  ،یباش

 !کردن

[07.10.20 00:30] 

 156پارت #

* * * * * * 
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خودم رو کرده بودم خودم باشم    یکه تمام سع  ی از تولد  بعد

 یی اینکنم، کنار دن   خته ی رو برانگ  ا یمامان و دن  ی و شک و شبهه  

ف و  کردن عکس  مشغول چک  بود   ی ها   لمیکه  گرفته شده 

 .دور گردنش انداختم ینشستم و دست 

 ا؟یدن-

 .داد یتکون هیچ یو به معن لیرو به سمتم متما سرش

 .ندالم من یگوش ؟ی بد تویگوش قهی چند دق  شهیم-

صبر و تحمل رو از من    دیچرخ  یذهنم م  یکه حوال  ی ا  نقشه

 .ربوده بود

باتر- نکرد  تویگوش  ی وا... مگه  باتر  ی گفت  ؟ی عوض    شی فقط 

 .خرابه که

من رو    رکانه یکه ز  ی دیتوجه به ام  یفرستادم و ب  رونیب  ینچ

 :گفتم ایدر نظر گرفته بود دم گوش دن 
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تا    ی گفتم باتر  یشکسته... الک   می ... گوشاینگ  ی زیبه مامان چ-

  خورمش یبده، نم  قهیچند دق  ه یحرص و جوش نخوره، حاال  

 .که

که   ی ریتصو نی نداشتم، آخر می از گوش ی خودم هم خبر هنوز 

  ر یشکسته شده ش بود و بعدش اس  ی د  یازش داشتم ال س

  !بودمش دهیلحظه ند ن یشد و تا به ا د ی ام ی دست ها

 :د ینگاهش برق زد و مشکوکانه پرس ی تو دیترد

 ر؟ ی بده تعم ی نداد ییچرا به دا-

 .فرستادم رون یب یپشت سر همم پوف ی از دروغ ها کالفه

 !چند روزه نیآقا سرش شلوغ بوده ا-

رضا  با باالخره  دادن سرش،  گوش  تیتکون  و  تو  یداد   ی رو 

 .دستم انداخت

 .فعال  الزمش ندارم  رشیبگ-
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و    ی رو  یبوس نشوندم  دگونش  سع  ی دی ام  دنیبا  هم   ی که 

رفتن من رو    ریمامان توجه کنه و هم مس  ی داشت به حرف ها

 .دنبال کنه، به داخل اتاق رفتم

پ  اد یز  دونستمیم ندارم،  باال   ی ساختگ  یامی وقت  و    ی نوشتم 

تخت نشستم و   ی محمد رو وارد کردم، رو  ی صفحه شماره  

 دینشد که ام  قهیدو سه دق  دی . شاادیب  دیمنتظر موندم تا ام

و وارد اتاق بشه، با ورودش    چونهی باالخره تونست مامان رو بپ

کردن    کی تحر  ی نشون دادم و برا  دهیخودم رو شوکه و ترس

 :گفتم تشی عصبان

 ؟ی ذار یهم راحتم نم  نجا یا ه؟یچ-

 .دیکش رونیرو از دستم ب یگوش عی اومد و سر جلو

 تو؟ یکنیم ی دار  یچه غلط-

م، خشمش   مهینصف و ن   ام یرو باال گرفت و با خوندن پ  یگوش

 .دو چندان شد
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 !ا؟ی رو ی ریتو چرا از رو نم ؟ینوشت هیچ نیا-

نتونستم کنترل  ی رو  از بلند شدم و  اوج   ی صدا  ی رو  یتخت 

 .گرفته م داشته باشم

 یتونینه مامانم! م  ،یتو نه بابام  ؟یفهمینداره، م  یبه تو ربط-

تا االنم اگه دوستت    ،یبهم زور بگ  یتونینم  یول   یمواظبم باش

 ی مدت صبور  هی برام، اگه    ی بود  قیبود که رف  نی داشتم بخاطر ا

م  ی کردیم چ  یخودم  همه  م  زویاومدم  تو  به  با   گفتم،یاول 

م آشنات  م  کردم،یمحمد  و چقد   ی دیفهمیاونوقت  بد  چقدر 

 !ی زود راجبش قضاوت کرد

 .تکون داد و عقب گرد کرد تا در اتاق رو ببنده ی تاسف سر با

ب- اونقدر  جا  ی شد  شعوریتو  باق  ی برا   یحرف  ی که   یگفتن 

ندار  یحت  ،ینذاشت ارزش  بگم    ی اونقدر  به مادرت  بخوام  که 

 ...رو و اون بخاطر تو هیقض

 :از تاسف به سمتم تکون داد ییایرو با دن  دستش
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 خواد ی دلت م  یکله خراب ناراحت بشه، هر غلط  ی بخاطر تو-

م م   نمیبب   خوامیبکن،  کجا  باشه   یول  ،ی بر  یتونیتا  حواست 

 ...ایرو

پا  جلو رو  و    نییاومد و صداش  آورد، صداش سوز داشت  تر 

من رو به وادار به سوختن    ی خشک شده    ی داشت چشم ها 

 .کردیم

که ازت    ستین  ی دیام  ره،یکه دستتو بگ  ستین  ی دیبار ام   نیا-

 !که پشتت بهش گرم باشه ستین ی د یدفاع کنه، ام

فکر کردن هم بهش    یاومد. حت  یداشت از جاش در م  قلبم

ترسناک   ی ادیو حرف هاش امشب ز  دیلرزوند. ام  یتنم رو م

بودم   دهیکه کش  ی مسخره ا  ی من رو از نقشه    قتا یبود و حق

 .کردند  مونیپش

 ،یفهمینم  ی بکن، تا ضربه نخور  خواد یدلت م   یبرو هر غلط-

 ...وسط نیفقط ا شه،ینم تیبه روحت حال یتا گند نزن
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چشم هاش قلبم رو    ی از اشک تو  ی هاله ا  دنی کرد و د  یمکث

دل شکسته و در    ی نطوریگفتم که ا  یبه درد آورد. مگه من چ

 رحم شد؟ یحال ب نیع

 ،یبزن  ایبه خواهرم و دن  یبیآس  نیتر  کیوسط کوچ  نیا  یول-

!  کنهیخرجت نم  شم یدلسوز  نی که کمتر  ی دی! با امیبا من طرف

از    شت،یپرست شو، برو درست مثل چند ماه پ  بهی حاال برو غر

باشه    ادتیو االف و پرادعا، خدا بساز و بپرستش،    کاریپسر ب  هی

و مسخره  داختخدات سنگ ان  ی به رو  یبار هر کس  نیفقط ا

 ی بچه ک  هیکه    نهیب  یعاقله و م  ست،یدون نت کرد، احمق و نا

 !پرسته ی داره م  یرو بخاطر چ

مغزم کرد،    ی وارد شونه ها  ی اد یحرف هاش فشار ز  ی نیسنگ

دردآورش، با   ی حرف ها   ی توجه به اکو  یو ب  دم یبغضم رو بلع

 :مرتعش گفتم ییصدا

 !بده مویگوش-
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االن  "در جواب صدا کردن مامان  نکهیا نیزد و ح  ی پوزخند

رفت و    ی واریکمد د  ی به سمت دراور تو  گفت،یم  ی ا  "  میایم

  ی . رودیکش  رونی از رخت و لباس ب  ی خروار  ونی رو از م  میگوش

 .تخت انداخت و بعد به سمت در حرکت کرد

به خودت   ی اونا مثل آدم رفتار کن تا نفهمن چه گند  ی جلو-

 !ی و من و رابطمون زد

[12.10.20 23:13] 

 158پارت #

ام  کینزد بود که  ب  دیغروب  به    یکه  به مخالفت ما و  توجه 

رفته بود برگشت  رونیبه ب یشام چند ساعت ی   هیته ی بهونه 

کرد و مامان   یم   دادیتک تک رفتارهاش ب  ی تو  یو هنوز کالفگ

  د ی ام نکهی شام با ابرده بود. بعد از  یپ ه یقض نی هم به ا  چارهیب

اوا برا  لیاز  آت  نیا  ی هفته  روز  در   دهیچ  نامه بر  یچند  بود، 

نکرد    یبر برگشتن به خونه، مخالفت  یجواب اصرار مامان مبن

 .و رسوندنمون رو به فردا ظهر موکل کرد



Page | 612 
 

هم  نیا  ی نا  گهید  انگار مثل  نداشت  برا  شهیرو  و   ی باشه 

توان رو من ازش گرفته بودم؟   نیما تالش کنه، ا  یخوشحال

 ی دیام  نیکردم، ب  ر یگ   میزندگ  ی دو راه  نیبدتر  ن یکه ب  یمن

نشده همه   کسالیکه هنوز    ی عمره کنارمه و محمد   کیکه  

 .خودش کرده  ری فکر و ذکرم رو درگ ی 

 ن یجسارت مقابله شدن با اتاقش رو هم نداشتم، به هم  یحت

پهن کردم و   یرختخواب  ایحال و کنار مامان و دن  ی تو  لیدل

رو به   ی ا  "  ر یشب بخ  "که با گفتن    ی اخمالود  دینظاره گر ام 

م اتاقش  سمت  به  رو  رفتی ما  کامل  رو  پتو  خودم    ی شدم. 

. م اشتلباسم رو آروم آروم برد ی شده تو میقا یو گوش  دمیکش

 .کنار زد یهم نشده بود که مامان پتوم رو کم ه یهنوز دو ثان

چه وضع   نیپتو، ا  ریز  یرفت  ی نطوریا  ومدهیخداروشکر برف ن-

 دنه؟یخواب

قا  یگوش بالشت  کنار  سمتش    میرو  به  رو  سرم  و  کردم 

 .چرخوندم
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 !سردمه مامان-

  م ی به روم انداخت. به حالت قبل  یپرمعن  ینگفت و نگاه  ی زیچ

دکمه   صلوات  و  ذکر  هزار  با  و  گوش  ی برگشتم  رو    م یپاور 

که امشبه رو روشن بشه و بتونم با    کردمیفشردم، دعا دعا م

با تمام توان فشارش    هیده ثان  ک ی حرف بزنم. نزد  یمحمد کم

 ی   کستهش  ی دادم تا باالخره روشن شد و ذوق زده به صفحه  

 .شدم رهیخ یگوش

مختلف برنامه هام، به سراغ تلگرامم   ی توجه به اعالن ها  یب

 .فرستادم  یام یمحمد پ  ی برا عیرفتم و سر

 " من اومدم ؟یی محمد کجا "

رفتم و محو عکسش شدم. دختر و    لشیسراغ عکس پروفا  به

به سمت دختره   یکوچولو بودند و پسر بچه، گل  ی پسر بچه ا

ب بود.  لذت  غرق  دخترک  و  بود  خودمون   ادی  اراده  یگرفته 

 .افتادم و براش نوشتم
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 " !ذره شده هیکه دلم برات  ییکجا "

ساعت پنج    دنی انداختم و با د  دش یبازد  نیبه آخر  ی نگاه  مین

ب کور شد.  ذوقم  تمام  فکر   ک ی  یحت  چارهی عصر،  هم  درصد 

هم  یگوش  کنهینم واسه  باشه،  هم  نهیدستم  مثل  و    شهیکه 

 !شهینم نیدرست به موقع آنال

بهش   یمنتظرش موندم و به ناچار تک زنگ یساعت  مین حدود

داشت به  یسع ی خبر یب نیازش نشد و ا ی زدم، باز هم خبر

 له یدل   نی منِ بدشانس بفهمونه که محمد قطعا  خوابه و به هم

 !ستین داش یکه پ

رو به حال خودش رها کردم و پتو    یکرده و ناراحت، گوش  بغ

ادم و اونقدر به  سر د  یبه سقف خونه، آه  رهیرو کنار زدم، خ

سنگ هام  که چشم  کردم  فکر  اتفاقاتش  و  و   نیامروز  شدند 

 .خوابم برد
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از هم  صبح   کی ت  ی ها  امیبا پ   یشدم و وقت  داریب   شهیزودتر 

وجودم شروع به پرسه    ی نخورده م رو به رو شدم، دلشوره تو

نشه و جوابم    داری ساعت ب  نیزدن کرد. امکان نداشت محمد تا ا

م نگرانش  داشتم  کم  کم  نده!  دوباره   شدمیرو  نتونستم  و 

 .بخوابم

و    ی رو  از مامان  از  نگاهم  گرفتن  با  و  شدم  بلند  رختخواب 

حال    ضیعر  ی که غرق خواب بودند، به سمت پنجره ها   ییایدن

دستم    ی تو  یرو به کوچه انداختم و گوشرفتم، نگاه دلتنگم  

از سمت محمد   یام یو پ  دیلرز  یم   میرو فشردم. کاش االن گوش

 ی   تهگرف  ی صدا  شهیمثل هم  تونستم یاومد، کاش م  یبرام م

و    شی به چند وقت پ  گشتمیاول صبحش رو بشنوم، کاش برم

 !اومدم یخونه نم نیبه ا دیبه همراه ام  چوقتی کاش ه

رو حس   کیسرام ی رو یکس ی آروم حرکت پاها ی صدا یوقت

دارم   یمواجه شدم. نگاه معن  دی کردم به عقب برگشتم و با ام
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  داد یصورت اخمالودش و بعد ظاهرش که نشون م  ی رو به رو

 .رفتن داره انداختم  رونیقصد ب

 ؟ ی ریکجا م-

که    یب بره  در  سمت  به  خواست  و  کرد  پشت  بهم  توجه 

 :مظلومانه گفتم

 د؟ی ام  ی ریکجا م-

 :نسبت به من گفت ی تر فیضع  ی و با صدا ستاد یا سرجاش

 .یینونوا-

که  ییبه چشم ها رهی به سمتش رفتم و خ یآروم ی قدم ها با

 :زمزمه وار گفتم کردند،یجز من رو نگاه م ییهرجا

 .بخورم ییهوا  هی خوامیم ام؟یمنم ب شهیم-

به سمت   ی سر  آروم موافقتش  از  و من خوشحال  داد  تکون 

تونستم باهاش    یراه م  ی لباس رفتم. تو  ضیتعو  ی اتاقش برا

 !کنم  شی... راضدیو شا ارمیحرف بزنم، از دلش در ب
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که آماده شدم و هم قدم با هم   دیطول نکش  شتریب  قهیدق  چند

به   یباعث شد کم  یزمستون  ی سوز هوا   م،یاز خونه خارج شد

اما همچنان ش بلرزم  وارد ر  ی وار هوا  فتهیخودم  هام    هیتازه 

سماجت   یوقت  میاز کوچه رو در سکوت گذروند  یمیکنم. تا ن

 .فلجم دادم  مهیبه زبون ن  یتکون  دم،یبه ساکت بودن رو د  دیام

 نه؟  یناراحت ی لیاز دستم خ-

 .شد یاصل ابونیزد و جلوتر از من وارد خ  ی صدادار  پوزخند 

زمان   گهید- م  یاون  وا  ی کردی که خرم  منم  نگات   سادم یمیو 

چ  کردمیم پس  م  ی زیگذشت،  اگه  برگرد   یبگ  ی خواینگو، 

 !خونه

برا  سوزن باعث شد  ا  ی تلخ حرفش  به    ی لحظه  دهنم کامال  

  ف یبالتکل  تیمحمد و وضع  ی آور  ادیسکوت دوخته بشه، اما با  

 .دادم هیجرئت به خودم هد یو سرگردونمون، کم
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رف- مثل  حت  د،یام  یقم یتو  دن  یمن  ا  ا یبا  راحت    نقدر یهم 

ن  ستم،ین هوس  و  هوا  محمدو،  دارم  دوست  واقعا     ست،یمن 

 ...که حسم  فهممیخودم م

 !نیتکرار-

 :زدم و سرتقانه ادامه دادم یپلک  پرحرص

 ...ی رابطه ا ی تو خودتم تو ؟یستیمگه خودت عاشق ن-

م  ی برا- که  هزارمه  ها  دنیشن  ی حوصله    گمیبار    ی حرف 

 !رو ندارم  ی تکرار

محلق    ییتوجه به منِ وا مونده به صف نونوا  یرو گفت و ب   نیا

ناام دوختم. کاش   ابون یرو ازش گرفتم و به خ  دمیشد. نگاه 

  ی چه حال  نمیبی محمد رو م  یوقت   دیدیقلبم بود، کاش م  ی تو

 !کردیدرکم م  ی... فقط کمیکاش کم  شم،یم

 ی زبون هراسونم نم   یعنینگفتم،    ی زیچ  گهیراه برگشت د  تو

نخواد حرفم رو   ی وقت  دیام  دونستمیبزنم، م  یتا حرف   دیچرخ
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نم  یعنیبشنوه،   درجه    خوادیواقعا   فقط  کردن  اصرار   ی و 

 !بره یرو باال م تشی عصبان

بودم که به    شی و کم محل  دیام  ی نیغم سرسنگ   ر یدرگ   اونقدر

رس دستشو  دن یمحض  وارد  خونه،  ها  ییبه  اشک  و   ی شدم 

اشتم همه  کردم. د  ییروشو  ی   نهییکنترل شده م رو مهمون آ

م دست  از  رو  ب  دادم،یکسم  هم  نلیدل  یاون  کم   ستند ی! 

 شن یبا هزار نفر دوست م  یچهارده سالگ  زدهیکه از س  ییدخترا

  گه ید  ی جنبه ها  ی خواست خودشون رابطه شون رو تو  هو ب

م ن  بخشن،یارتقاء  کوچ  ییدخترا  ستن یکم   ن یتر  کیکه 

و لجوجانه راه خودشون    دنیبه خانواده و نظراتشون نم  یتیاهم

  ن یکه ب  نهیست اما مهم ا  راههیمقصدشون ب  دن،یرو ادامه م

اذ  من  مثل  نم  شن،ینم  تیراه  نم  کشن،یعذاب  ! شنونیزور 

کنم، نه بخاطر    تیکردم حد و حدودم رو رعا  یسع  شهیهم

ها خواسته  به  خودم،  خاطر  به  بلکه  م،   یافراط  ی خانواده 

نبودم و خم    هینه گفتم و از ته دل شکستم اما مثل بق   سروش
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  دا یگمشده م رو پ   ی   مه یاما حاال... حاال که ن  اوردم،ی به ابرو ن

رو کنار خودم دارم که نه به دنبال    ی که محمد  ییکردم، حاال

زدن به من، حقم   بیو نه به دنبال آس  ازشهیبرطرف کردن ن 

 !ستیبشم، حقم ن  هیکه تنب  ستیکه تنها باشم، حقم ن  ستین

ها  ری ز  یدست رو    دمیکش  سمی خ  ی چشم  سرزنشگرم  نگاه  و 

مامان و   دنیاومدم و با د  رونیب  ییازشون گرفتم، از دستشو

ز  ییایدن بودند،  رختخواب  کردن  جمع  مشغول  لب   ریکه 

ز  یسالم از  آشپزخونه  سمت  به  رفتن  با  و  نگاه    ریگفتم 

 .متعجبشون فرار کردم 

از خوردن صبحونه کش  سر از همه دست  و    دمیسفره زودتر 

شارژش کم    شبیبه اتاق رفتم، از د  میچک کردن گوش  ی برا

خاموش شده بود. به شارژر وصلش کردم    لیدل  ن یبود و به هم

رو    یگوش  رفتی محمد م  ی ها  ام یپ   شوازیکه به پ  ی و با لبخند

  ه خونده شد  ی ها   ام یپ   دنیروشن کردم. روشن کردن همانا و د

اومدم    رونیچتمون ب  ی جوابم همانا، متعجب از صفحه    یب  ی 
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. محمد دمیخورده م ناباور خند  کی ت  ی ها  امیمجدد پ  دنی و با د

ب  اممی پ  چوقت یه نم  یرو   ن یبدتر  ی تو  یحت   ذاشت،یجواب 

 !طیشرا

 ی نتونستم صبور  گهید  یدادم و وقت  امیپشت سرهم پ   چندبار

سر   ایدن  ای  دیکنم، بهش زنگ زدم. مهم نبود که هر لحظه ام

 ن یخراب تر از االن بشه، مهم ا  زیمهم نبود همه چ   دند،یرسیم

 !بود که من با محمدم حرف بزنم

حالت ممکن به   نیبا ترسناک تر  یممتد پشت گوش  ی ها  بوق

نداشتم. نکنه از دستم ناراحت   یحس خوب   زدند،ی قلبم چنگ م

 !نکرده بودم ی بود؟ آخه... من که کار بد

داشتم    شد،یرد م  اینداشت    یجواب  ای  ونیدر م  ی کیهام    تماس

 یافتاده بود که جوابم رو نم  یاتفاق   کیحتما     شدم،یم  وونهید

شدن بود و به ناچار از    یاتاق رو به طوالن  ی داد. حضورم تو 

حواسم رو معطوف حرف   ی گهگاه  نکه یا  ن یاتاق خارج شدم، ح
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مشغول    یبالکن رفتم و با ذهن  ک ینزد  کردم،یم  نایمامان ا  ی ها

 .شدم  رهی از بارون خ  سیخ ی به کوچه 

حالت  ی تو  ی ا  قهیدق  چند با   میسردرگم   همون  و  موندم 

 .مامان به سمتش برگشتم  ی صدا دنیشن

  ی کردم ناهارو خونه    یراض  تویی خونه، دا  میآماده شو بر  ایرو-

 .زحمت بچه م ی افتاده تو روزیاز د م،یخودمون بخور

رفتن شدم، هنوز    ی وقفه آماده    یتکون دادم و ب  دییبه تأ  ی سر

خبر    خواستیدلم م  یلیمحمد بودم و خ   یشوک کم محل  ی تو

امروز د از  بدم،  بهش  رو  به خونه  کنارم    ی دیام  گه یبرگشتم 

 ن یهمراه محمد ا  خواستینبود که مانع رابطمون بشه و دلم م

 .رم ینبودن رو جشن بگ

  م یخونه رو ترک کرد  یساعت انتظار، همگ  میبعد از ن   باالخره

کم ماش  یو  سوار  کرد  میشد   نیبعد  حرکت  دل  میو  از   .

به مامان که غرق    ینگاه  مین  م،یکه رد شد  هیجواد  ی ابونهایخ
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  ر یی تغ   ایرو به دن رشی بود انداختم و مس  دیصحبت کردن با ام

 ر یگ یپ  بلمثل ق  گه یبود و د  شیدادم، مشغول ور رفتن با گوش

من کال  سروش   کردندیحرکات من نبود، اون و مامان فکر م

 ....نکهیغافل از ا  ست،ین  ینگران  ی جا  گهیرو فراموش کردم و د

دستم رو    ی تو  ی منتظرم گوش  ی افتاد و چشم ها  نییپا  سرم

ناام محمد  دادن  جواب  از  کردند،  و   د یشکار  بودم  شده 

  ی حرصم رو سرش خال  دیچطور با  طیشرا  نیا  ی تو  دونستمینم

رو تا آخر کم کردم،   یگوش  ی کنم. شماره ش گرفتم و صدا 

  ی شمار مکالمه رو رو هیکه ثان  نیهم  دونستی محمد نم یعنی

م  المیخ   نمیببصفحه   نم  گهیو د  شهی راحت   شم؟ یمزاحمش 

شماره ش    ی صبر کردم و دوباره زنگ زدم، اونقدر  قهیچند دق

رو گرفتم تا باالخره خودم هم خسته شدم، مغموم و دل نگران 

واستم به کل کنارش چشم دوختم و خ  یگوش  ی به صفحه  

جمله   کیبا    یامکینشست، پ   نی اسکر  ی رو  یامک یبذارم که پ 

 !ی شوک و ناباور ایدن  کی وکوتاه  ی 
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بوده تموم شده،   نمونی که ب  یهرچ  ا،یبهم زنگ نزن رو  گهید "

 " !یاعلیمواظب خودت باش، 

[14.10.20 17:54] 

 161پارت #

 یخوب  "  سمیتونستم بنو  یکه نم  دند یلرزیم  ی هام اونقدر  دست

نم  "محمد؟   ا  یباور کنم کس  تونستمی .  برام  رو    امیپ  نیکه 

بود   روز ی... دنی ... همنی هم  شه؟ی فرستاده محمده، اصال  مگه م

  ن یهم  م،یکنیرو درست م  زیکه بهم قول داد کنار هم همه چ

دلتنگ   روزید از شدت  که  حاال...   یبود  بود،  کرده  بغض  برام 

ا  شدهیچ  ی روزها  نیسخت تر  ی بود؟ که تو  نیبود؟ قرار ما 

  ن یکه منتظر ا  ی جماعت  ی بهم پشت کنه؟ اون هم جلو  میزندگ

 کرد،یم  یاتفاق بودند؟ حتما ... حتما  داشت... داشت باهام شوخ

  شیشوخ  دونستی... مگه نمیول   کرد،یم  یآره... داشت شوخ

بود که هم   یچه حال   بود؟  یچه حال  نی! اکنه؟یم  وونمیهم د

 . ...خواستیبدونمش و هم دلم م  یشوخ  خواستیدلم م
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به   یمزاحمم، تکون  ی از پرشدن چشم هام توسط اشک ها  قبل

 .دست هام دادم و همزمان با زمزمه کردن سوالم نوشتم

ن  ؟ یگیم  یچ " محمد  بده، یست یتو  رو  جوابم  محمد  بگو   !

 " !بود مشی پ روزیکه د  ی همون محمد

دادن خودم شدم و نذاشتم    ی مشغول دلدار   ام،ی از ارسال پ  بعد

 ی کم  یشوخ  نی با ا  خواستیم  دیگونم بچکه، شا  ی رو  یاشک

حرصم بده و لذت ببره، من حاضر بودم تا آخر عمر به قصد 

نه... امروز    نجایلذت بردن محمد حرص بخورم اما... االن نه... ا

 !...نه

 ر ی با د  خواستیم   ه،یکه شوخ  شدیکم کم داشت باورم م   گهید

گرفتم و به   یکنه، نگاه از گوش  میحرص   شتر یجواب دادنش ب 

روز    ی ادآوریاز    ی سپردم، لبخند   شهیش  ی بارون رو  ی قطره ها

رو قرارمون  هم  ی اول  و  نشست  گوش  نیلبهام   د،یلرز  میکه 

و    رو زدم، زدم   یقفل گوش  جانیافتاد و با شور و ه   ن ییسرم پا

 .م رو حس کردم نهیس ی تکون خوردن قلبم تو
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محمد  " د  ی همون  د  روزیکه  واسه  م  دنتیدلش    د ی کشیپر 

مخوادتی نم  گهید فراموشم  م یکنی....  که  مطمئنم  . یتونی... 

 " !مراقب خودت باش

  ی دستم رو  کیپاهام افتاد،    ی از دستم سُر خورد و ال   یگوش

نشست و اشک هام کل صورتم    دیکشیم  ری وار ت  وونهیقلبم که د

  ن ینبود! ا  ی... شوخنینفس بکشم، ا  تونستمیرو بغل گرفت. نم

  گه یکار کرده بودم که د  یچ  داد،یمحمدم رو م   ی حرف ها بو

 !کرده بودم؟ کاری! من چخواست؟یمنو نم

 تونستم،یآروم آروم نفس بکشم اما نم  کردیوجودم تقال م  تمام

 ذاشتیکه نم  ی ز ی چ  ک یکرده بود،    ر یگلوم گ   ی تو  ی زی چ  کی

 فش یخف  غ یو ج  د یکه به سمتم چرخ  ای هوا رو ببلعم، سر دن

رو کنار بذارم و بلندتر نفس   یسی که دراومد، باعث شد رودروا

چطور    و  یک  دمیگلوم گذاشتم و نفهم  ی بکشم، دستم رو رو

  .رو باز کرد نیدر ماش  دیمتوقف شد و ام نیماش
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  ی رو   شی نگاه غرق نگران  ا،یمامان و دن  ی با آه و ناله    همزمان

 .دیگونه م کش ی رو یصورتم نشست و دست

 .بکش، نفس بکش دورت بگردم قینفس عم-

کم داشتم،    دنی بلع  ی و باز هم هوا برا  دم یکشینفس م   بلندبلند

قصد آروم کردنم رو داشتند و هر    هیو مامان همراه با گر  ایدن

 " ؟شدهیچ " دندیپرسیلحظه م 

  ی رفت. طول  یبلند شد و دوان دوان به سمت   نی زم  ی از رو  دیام

بطر  دینکش با  ماش  یآب  ی که  ب  نیکنار  و  زد  به   یزانو  توجه 

 .ختی صورتم ر ی سرد رو رو با  یحالم، آب تقر

 ...یآروم باش، آروم باش لعنت-

 ی صورتم و اواسط گردنم نشست حس بهتر  ی آب که رو   ذرات 

 ی باعث شد هوا  نیماش  ی باز شده    ی بهم منتقل کرد، درها

بغضم   دنی به صورتم بخوره و بلرزم و همراه با لرز  رونیسرد ب

 .بترکه
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  ...دیام-

 یایکه جو  ییا ی سر دن  ی ادیهاش رو با درد بست و فر  چشم

رو و  گرفت  بغلم  و  اومد  جلوتر  زد،  بود  حالم  موهام    ی علت 

 .دیدست کش

 .قربونت برم ستین ی زی... چی ... خوب شدستین ی زیچ-

[14.10.20 17:54] 

 162پارت #

  ی   دهیداغد  ی چشم ها  ی زل زدن تو  یو ب  دی عقب کش  یکم

 .صورتم رو کنار زد ی  دهیو چسب شونی پر ی من، موها

 دکتر؟  میبر ی خوا یم ؟ی بهتر-

 :مضطربانه گفت  زد،یصداش موج م  ی که هنوز بغض تو  مامان

 .دیام میچش شده. پاشو بر ستیبچم معلوم ن مش،یببر دیبا-

نگرانم کرد و من    شهیمامان هم  ی حواله    ی دار  ینگاه معن  دیام

 !ی افتضاح ی لب تر کردم، اون هم با چه صدا د،یام ی به جا
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 .خوبم مامان... نگران نباش -

هم  یچ  یعنی- تا  نباش؟  دق  نینگران    ش یپ  ی   قهیچند 

 !ینفس بکش یتونستینم

 :رو به مامان گفت ن،یبستن در ماش نیبلند شد و ح دیام

باز، ستین  ی زیخواهر جان... چ- بد شد  . من هستم، حالش 

 .چشم برمشیم

برا  یکم به    ییایدن  ی بعد پشت فرمون نشست و فرصت  که 

شده بود فراهم شد تا بهم   ریمظلوم و گوشه گ  یبی طرز عج

 .تر بشه کینزد

 چت شد آخه؟  ؟یخوب-

پاهام نوازش وار    ی به روش زدم و دستش رو که رو  ی تلخند

 .در حال حرکت بود رو گرفتم و فشردم

 .... خوبمستین ی زیچ-
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  گه یمات من و حال شوکه کننده م بودند که د  ی اونقدر  همه

نپرس  ی زیچ و  تنها و    دندینگفتند  م  آشفته  حال  با  رو  من 

تو گهگاه  ی گذاشتند.  صورتم    ی راه،  راه  نصف  رو  اشکم  مچ 

 کردم،یم  هیگر  دینبا  کردم،یم  خشیکار توب  نیا  ی و برا  گرفتمیم

برام   ی اونقدر  یکه حت   ی ... بخاطر محمدختمی ریاشک م  دینبا

خودسرانه رو بگه،   ییجدا  نیا  ل یارزش قائل نشده بود تا دل

چشم تو چشم شدن    ی رو  شتری . از همه بختمی ریاشک م  دینبا

  چوقت ی رو نداشتم، سرش داد زده بودم که محمد ه  دیبا ام

نم و   ذاره،یتنهام  بودم  گذاشته  رو سرش  محمد  عشق  منت 

نا  ی اونقدر بودم که حاال  کرده  دفاع   دن یجنگ   ی برا  ییازش 

 .تنم نمونده بود ی تو

و به اجبار    میبه اتاقم رفت  ایبه کمک دن  م،یدیبه خونه رس  یوقت

کش  ی رو  ایدن دراز  م  دم،یتخت  دلم  هم   خواست ی خودم 

شدن بفهمم   دار ی بخوابم و بعد از ب  ری دل س  کیاستراحت کنم،  
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  ی بوده، خواب  یو طوالن  قیخواب عم  کیهفته    ک ی  نیا  ی همه  

 .دهی رس  انیکابوس وحشتناک به پا  کیکه امروز با 

 ؟ یخوب-

 .کردم لیه سمتش متمارو ب سرم

 .گهیآخه... خوبم د نیپرس ی چند بار م-

 .دیگونم کش ی رو یتر شد و دست کینزد

بهت گفته؟   ی ز ی چ  یکس  شده؟یحالت بد شد، چ  ییهویآخه  -

 با فرناز دعوات شده؟

خوش رنگ و لعابش زدم،   ی ها  ی باف  الیخ  ی به رو   ی تلخند

 !ازش ندارم؟  ی که مدت هاست خبر یقیدعوا؟ دعوا با رف 

 شه،یمامان هم دلش قرص م  یتو نگران نباش  ست،ین  ی زیچ-

غرغرو و   ،یباش  شه یمثل هم  دیتو با  اد،یبهت نم  ایلوس باز  نیا

 !رو ی رگیگ

 .افتاد  نیینگاهم کرد و سرش پا پرمحبت



Page | 632 
 

که   هیچ  ؟یستین  غویج  غیرو مخ و ج  ی ایاون رو  گهیچرا د-

 کنه؟یم تتیداره اذ

 .کنترلش کردم یکردم و با بدبخت بغض

 !عه  ستین ی زیچ-

گلوم    ی بلند کرد و نگاهش رو به کل صورتم انداخت و رو  سر

م انگار...  کرد،  منفجر    ی زی چ  کی  دونستیزوم  به  رو  توش 

 .شدنه

 شده؟   دا یبهت؟ دوباره سر و کله ش پ   ده یرس  ی از سروش خبر -

[16.10.20 03:52] 

 163پارت #

باهام کرده    ی از حسم براش بگم، محمد کار  تونستم یم  کاش

لحظه هم به سروش نتونم فکر کنم و مثل   کی  یبود که حت

ع  در  ازش  در جوابش    نیقبل  نباشم.  متنفر  داشتن،  دوست 
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 ی مقابلش، تکون  ی ایاز رو  دیتکون دادم و اون ناام  یبه نف  ی سر

 .بلند شد نیزم  ی خورد و از رو

 برات؟  ارمیب ی خوا ینم ی زیاستراحت کن... چ-

گفتم و به محض رفتنش پنجره    ی ا  "نه    "  یفیضع   ی صدا  با

اتاق سردتر بود و هم   ی اتاق رو باز کردم، حاال هم هوا  ی تو  ی 

پنجره منتظر موندم    به  رهی. خد یرسیبارون به گوشم م  ی صدا

اتاق حس کنم، امکان نداشت حالم بد   ی رو تو  دیتا حضور ام

بود که   ری ازم دلگ  ی ... اونقدریعن ی.  ادیباشه و اصال  به سراغم ن

 !کرد؟یمراعات حالم رو هم نم

 ومدن ین  ایاومدن    نیذهن و قلبم ب  ی ریاز درگ   ی ا  قهیدق  چند

سر    دیام از  قلبم  و  شد  باز  مامان  توسط  اتاق  در  و  گذشت 

بود    دهیرس  ییفرستاد. کارم به جا   رونیب  یقی آه عم  ی دیناام

کردن هم نداشتم، انگار... قسمته که من    هیحال گر  یکه حت

 !مرو از دست بد ایدن ییدا نیبهتر ت،ی وضع نیا ی تو
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 .ی ریبخور جون بگ زیچ هی ایمادر... ب ایب-

پن  ین ی به س  ینگاه از  بربر  ری پر  نون  و  گردو  و   ی و  انداختم 

  یی ایبود من رو با دن  نیتنها آرزوم ا  ی روز  کی زدم،    ی تلخند

 !و گردو و نون داغ تنها بذارند  قوانیل  ریاز پن 

  ر ی نون و پن  دنی چشمات با د  گهیکه د  شدهیچ  شده؟ی چ  ا؟یرو-

 برق ندارن؟ چرا غمو بغل کرده صورتت؟ 

ا  نکهیا  ی برا از  تر  به دستم دادم و    ینکنم، تکون  نشی نگران 

 .از نون رو برداشتم ی ا کهیت

م - ا  خورم یدارم  نکش  نقدر یکه،  غر  دیدینازمو    ی بگیاحساس 

 .باش لطفا  شهیمثل هم  کنم،یم

 ی انداخت و با کم  ینگاه  میاقیاشت  یحرکت نامنظم دهن و ب  به

 .مکث لب باز کرد

 ...... اگه بابات بود بهتردیشا ستم،یمن بلد ن دیشا-

 .دمیکالمش پر ونیپلک بستم و م محکم
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  کم ی... من  یاالن... برو مامان  نینمونش هم  ،ی خوبم بلد  ،ی بلد-

 .شمی بخوابم خوب م

 ی م شد و من برا  رهیجمله م، خ  ی اعتنا به دروغ بزرگ تو  یب

که تمام ذهنم رو احاطه کرده بود    یحواسش سوالپرت کردن  

 .رو به زبون آوردم

 ... کجاست؟دیام-

از بابت باز    ی بلند شدن، غرغر  ن یبه خودش داد و ح  یتکون

 .بودن پنجره سر داد و مشغول بستنش شد

ول  ی تو- آرومه  ظاهرش  نشسته،  م  ی هال  رغبت   فهممیمن 

 .ده یاز ما از حالت ترس شتریگمونم ب دنت،ید ادینداره ب

[16.10.20 03:52] 

 164پارت #

  دونستیمن نم  ی   چارهیزدم، مادر ب  شیسادگ  ی به رو  ی تلخند

 !رو از خودم متنفر کرده بودم دیمن با تمام توان ام
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 .گه ید دیخوبم االن، نگران نباش-

بعد از اتاق خارج شد،    یتکون داد و کم  ی سر  دیکمال ترد  با

با د و  باز کردم  پنجره رو  که   میگوش  دنیبه محض رفتنش 

تنم شدت گرفت.   ی مهمون کنسول شده بود، دما  ایتوسط دن

  ز ی همه چ  لیدل   یو ب  شدهیاومد چ  یم  ادمیانگار تازه داشت  

 !شده  رورویز

د  یگوش با  و  برداشتم   ی پوزخند  اهش یس  ی صفحه    دن یرو 

... اون هم دیشا  شد،ینم  یمن گوش  ی برا  گهید  یگوش  نیزدم، ا

شده بود، آخه تمام تار و پودش از محمد    ی دچار مرگ مغز 

صاحبش    گه ید  لی دل  یکه ب  ی من و خاطراتش بود، از محمد

 !خواستی رو نم

باالخره روشنش کردم و همزمان    میچند بار درآوردن باتر  با

 امیاز جانب محمد نداشتم، پ  یام یپ   گهیشارژ زدمش. د  ی تو

احساس   ی اه و  مجدد خوندم  رو  توش  متعفن  و حس  آخر 
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گرفتن،    میتصم  کطرفهی  نیا  ی برا   ش،ی خودخواه  ی کردم و برا

 .تاسف خوردم

نم  امی پ  نیب باورم  هم  هنوز  بودم،  مردد  ندادن  و   شد یدادن 

د  شی پ  کساعتیمحمدِ   محمد  پ   روزیهمون  باشه!    ام یبوده 

که چرا دلت   ؟ی خوا یبشه؟ که چرا من رو نم   ی که چ  دادم یم

از خودم و احساسم دفاع  ی فرصت نداد یرو زدم؟ که چرا حت

 !کنم؟

رو که با تمام قوا پرتاپش کردم، به تختم پناه بردم و با   یگوش

  بم یکه نص  ی محدود  یکیسرم، به تار  ی کامل پتو رو  دنیکش

دش  که تمام وجودم رو از آن خو  یی چرا  شدم.  ره ی شده بود خ

بگو  دیکشیم ادیکرده بود قصد رفتن نداشت، با کمال توان فر

رون کننده ش بود،  یو  ی ادهایچرا... بگو چرا! حق با اون و فر 

 !روز خوش نداشتم؟ چرا؟  کیچرا من 

من قصد نداشتم باهاش    یسوالم ساده و آشکار بود ول  جواب

و من   یچرات خودت  لیدل  گفتیمزاحم م  یرو به رو بشم، حس
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باورش کنم، حاضر بودم سال ها تک و تنها با   خواست ینمدلم  

کنم اما... جوابش رو نشنوم و پسش    یسرم زندگ  ی تو  ی چرا

 !بزنم

* * * * * * 

از چ  اخم پر  بود، چهره ش  پوشونده  رو  و    ن یتمام صورتش 

ها و چشم  بود  دن  یی چروک  غم  تمام  ر  ایکه  توش   خته ی رو 

هم   دنینفس کش   ی دهنش برا  ی به من بود و حت  ره یبودند، خ

  ی گونش که حساب   ی دستم رو نوازش وار رو  خورد،ینم  یتکون

  ش یقلبم ر  دم،یمونده بود کش  یآب رفته بود و استخونش باق

 .نمونده بود یباق یشگیاز اون آدم هم یچ ی ش شد، هیر

 ؟یمحمدم... خوب-

نگاها  نگاهم اون  از  با  ییکرد،  بش  دیکه  ها  و    ینیساعت 

نگاها  ،یکن  رشیتفس اون  معن  ییاز  اگه  خواب   یکن  شی که 

ترس    نیبودم و ا  ده ی. از حال و روزش ترسشهی خوش آرزوت م 

 .کرد ییصدام خودنما ی تو
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 ؟ یبگو... چرا ناراحت ی زیچ هیمحمد... -

[16.10.20 03:52] 

 165پارت #

من موند، دستم رو    ی   ره ینگفت، نگفت و همونطور خ   ی زیچ

همون حالت   ی که مجددا  به قصد نوازش کردنش باال بردم، تو 

شد. چشم هام با    دیناپد  زیباره همه چ  کیو به    میثابت موند

قلبم   رونیحال ح  ی باز شدند و تازه متوجه    لیتما  نیکمتر

آشفته    وو تنم غرق عرق بود، کالفه    د یتپ  یشدم، تندتند م 

شدم.   ی بسته شده عصب  ی پنجره    دنیپتوم رو کنار زدم و با د

جز به جز خوابم،   ی ادآوریو با    دمیکش  میشونی پ   ی رو  یدست

 ک یبد بود... نگاهش    یلیمحمد... نگران شدم. حالش خ  ی برا

تفاوت که   نی... با اشهیتر از هم یبود، متفاوت و پرمعن ی جور

نم محمدم    ش یمعن  تونستم یمن  تو  چش کنم...  چرا    ی بود؟ 

پر بال   شون یخواب  نکنه  نکنه    ییبود؟  باشه...  اومده  سرش 

 افتاده براش؟ یاتفاق



Page | 640 
 

از    شی آت  ی رو  زمی ه  مثل هراسون  و  سوزان  همونقدر  بودم، 

آت شدن  ورتر  رو شیشعله  از  ها  ی .  قدم  با  و  بلند    ی تخت 

که خونه رو   ایمامان و دن  دنینامنظمم از اتاق خارج شدم، با د

 ی باشم، سالم  داشته  یغرق سکوت کرده بودند تا خواب آروم

به مامان    یمکث نگاه  یبا کم  ایشدم، دن   دیام  ی ایگفتم و جو

 :انداخت و رو به من گفت

 .راحت شد و رفت  الشیخ ی دیخواب دی بهت سر زد د-

 .بهش نشستم کیمبل نزد ی رمق رو یرفتم و ب  جلوتر

 چرا نموند؟-

  ی متعجب بود، سر  دیام  یهم که انگار از رفتار هضم نشدن  ایدن

 .گذاشت  شی آروم کردنم پاپ   ی بار مامان برا ن یتکون داد و ا

  اد یم  موند،یباشگاهش عقب مونده وگرنه حتما  م  ی گفت کارا-

 .که ش یشناسیم  اره،یباز، دلش طاقت نم زنهیبهمون سر م
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سر  به تأ  ی ناچار  تشد  دییبه  حسِ  با  و  دادم  حال    دیتکون 

 :رو به مامان گفتم م،یخراب

 .ذره هوا بخوره سرم هی رون؟یبرم ب کمی شهیم-

 :انداخت و با تعلل گفت ی واریبه ساعت د ینگاه

سرما    یکه باز گذاشت  ی با پنجره ا  شمینجوریبارونه مادر... هم-

 .. شب هم هست خطرناکهی خورد

 .مبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم ی از رو  معترضانه

 .نده ری امروزو گ هیمامان، توروخدا  امیزود م-

ظهر و ترس از دست دادنم بودم چرا که   یحال خراب  ونیمد

مانع حرکتم به سمت    ایبار دن  نیشد و ا  یراض  عیمامان سر

 .اتاق شد 

 ...شامم دیشا ام؟یمنم ب ی خوایم-

 :گفتم اریاخت  یو ب دمیحرفش پر  ونیم
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 .تنها باشم تا سرحال شم  یکمی خوامیم-

از ا  ی ا  "خب    یلیخ " قانع شدن،   نیگفت و من خوشحال 

مانتو و شلوارم رو به تن کردم    نیتر  یوارد اتاقم شدم. دم دست

  ی که داشتم، از اتاق خارج شدم و با لحن  یمیو با فکر به تصم 

 :جلوه بدمش رو به مامان گفتم ی داشتم عاد یکه سع

 .خرابه انگار  میمامان؟ گوش ی دیبهم م  تویگوش-

[18.10.20 03:00] 

 166پارت #

سر تکون   کیرو از چشم هاش کنار بزنه و با    دی کرد ترد  یسع

که واقعا     ایاپن برداشت و بهم داد، دن  ی رو از رو  ش یدادن، گوش

 :به روم انداخت و گفت ینگاه میحق داشت مشکوک بشه، ن

 .ببر ی خوایمنم هستا، م یگوش-

مامان رو بهونه    یتکون دادم و ساده بودن گوش  یبه نف  ی سر

ا چاره  اما  بود  مسخره  هردوشون   ی کردم،  نداشتم.  هم 
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  یی به روزها  هینگاهشون پر از حرف بود و کم کم داشتند شب 

سروش  شدندیم اعتنا  یزندگ  ی تو  که  بود،  به   ییمن 

 ی سرم قول عمل ی عجول تو مینکردم و به تصم  تشونیحساس

 .شدن دادم

  ی داشتم، حاال از زندون  ی زدم، احساس بهتر  رونیخونه که ب  از

  ی کردم و م  دایپ   ییبودم رها  دنیکه توش مجبور به نفس کش

محمد    دونستمی حال آشفته م بگردم. م  لیتونستم به دنبال دل

 یگوش  لیدل  نی و به هم  دهیجوابم رو با خط خودم نم  گهید

  ری گ یپ ای  دیفهمیمامان رو ازش گرفتم، برام مهم نبود مامان م 

 ی مهم من بودم و احساسم که تو  کرد،یم  تیبودنم محمد رو اذ

شده بود، اون هم به دست    یپشتش خال  ط،یشرا  نیتر  یبحران

 !گاهم کهیت نیتر یاصل

ز  وارد و  بغل   ریکوچه که شدم  رو  قرار گرفتم، خودم  بارون 

با   و  شماره    کی کردم  زمان   ی دست  گرفتم،  رو  محمد 
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فرصت داشتم ازش سوالم    یعنی   نیبرگشتنش از سرکار بود و ا

 .رو بپرسم

 ی بوق خورد و کم کم ترس داشت کل وجودم رو تو  نیسوم

جواب نده؟ نکنه شک کنه منم و   نمینکنه ا  گرفت،یتش ممش

دست   د،یچ یپ  یکه پشت گوش  شیجد  ی   "الو    "جواب نده؟  

صداش   دنیبار بعد از شن  نیکه اول  یهام لرزش گرفت، حس

سوالم و زخم زبون زدن   دنیپرس  نیداشتم به سراغم اومد، ب

گفت و باعث شد همراه با   ی ا  "الو    "که مجددا     بودممونده  

درونم بود   شی هوا و هم از آت  ی لرزش صدام که هم از سرما

 .لب باز کنم

 !ی رینص ی بـه... آقا-

  دنش ینفس کش   ی صدا  یاما انگار ماتش برد، حت  دمش یدینم

 .هم قطع شد
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زنگ بزنم تا جواب   دیبا  گهیخط د  هیحال و روزمو؟ با    ینیبیم-

 بگم بهت؟ یچ ؟ی بد

پ  همچنان   یی و خودنما  دنی شت خط در حال رقصسکوتش 

 .بود

 نه؟  یخوشحال یلیخ  ؟ی دار یهان؟ االن چه حس-

نه   یسکوتش رو دوست داشتم ول  یباز هم سکوت، من حت  و

  زدم ی م  شیوار دلتنگ صداش بودم، ن  وونهیکه د  یاالن، نه االن

ا عشق  د  یعصب  نکهیبه  و    وونهیبشه،  بزنه  داد  سرم  بشه، 

نوع از    نیطلبکارانه صحبت کنه، اما فقط صداش رو بشنوم! ا

 !عشقه ی جنبه   نیمضحک تر یدلتنگ

 !شهیچرا؟ داد بزن مثل هم  یساکت-

 شتر یشدم و با خلوت بودنش دلم ب  مونیکنار  ی کوچه    وارد

  ی برا  ی مبرم  ازی و ن  د یباریم  ی شتریگرفت، بارون هم با شدت ب

 !داشتم  ،یاز قضا مخاطب پشت گوش  ،یگرم شدن توسط کس
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د- بزن  نم  گه،یداد  که   خوامت،یبگو  کردم  خوب  اصال   بگو 

که گند بزنم بهش،   تیزندگ  ی بگو من اومدم تو   خوامت،ینم

 ؟ی... چرا ساکتگهیبگو د

ها  زدم،یم  خی  داشتم رو  ی اشک  نم  ی داغ  هم    ی صورتم 

زده م بدن، همون    خی  ی به گونه ها  یجون  شونی تونستند با گرم

 .وفتهیخط روشون ب  کی   یکه محمد حاضر نبود حت  ییگونه ها

[18.10.20 03:00] 

 167پارت #

سرش   رم،یجلوش رو بگ  خواستی رو رها کردم، دلم نم  بغضم

تو بگم  و  بزنم  تو  ی داد  باش،  بم  ی خودت  دلم   ر،یسکوت 

چ  خواستیم که  من  آخه  پنهون    ی زیبترکه،  محمد  از  رو 

کردم، غرورم رو دادم تا محمد رو داشته    ی من رو باز  کردم،یمن

 از دست دادن؟  ی مونده بود برا یباق یاز من چ گهیباشم، د
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د  یلیخ- خودت  با  همش  هست   یکی  یکن   کتهیسخته... 

چشم بهم زدن کل   هیکنارته... اما با    شهیپشتته، هم  شهیهم

  فرستت یو م  کنهیم  یگاهت پشتتو خال  هیتک  شه،یامالت نابود م

 ...یدون یته دره... م

 .د یگلوم ترک ی تو بغض

 ا؟یمرد دن نینامردتر یدونیم ؟یچ یعنی یدونیم-

داشتم از    گهیدادم و هق زدم، د  هیاز بارون تک  سیخ  وارید  به

ناام  دنیشن پا  یگوش  شدم،یم  دیصداش  با    نیی رو  و  آوردم 

کم  هیثان  دنید قلبم  ا  یشمار  گرفت.  نبود،   نیجون  انصاف 

 !نگه ی زیانصاف نبود که فقط بشنوه و چ 

سبک شدن،   ی نکرده بودم، هنوز جا داشتم واسه    هیظهر گر  از

 .کردن قلب پر دردم  یواسه خال

 !دمیامروز... خوابتو د-
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 ی حال و روزش تو  ی ادآوریخودم رو کنترل کنم و با    نتونستم

 .زدم هیگر ر ی خواب، بلند ز

 !نکن هیگر-

 ی گرفته و پر بغض برا  ی صدا  نیحرف زد؟! ا  دم؟یشن یم  درست

مگه...    صدا؟یاون هم ب  کرد؟یم  هیمحمد بود؟ اون هم داشت گر

  خوادش،یکه نم  یکس  ی اصال  آدم برا  کنن؟یم  هی نامردها هم گر

 !کنه؟ یم هیگر

 ... نکنم؟ مگه مهمه؟هیگر-

م رو درآورد،   هی گر  ی ساکت شد و زهر سکوتش، صدا  دوباره 

 !شدن محمد همانا یهق هق زدنم همانا و معترض و عصب

 !اینکن رو هیگر گمیم-

دستور دادن هاش تنگ شده بود، با   ی بود اما دلم برا  ب یعج

نم  نیا از    تونستمیحال  بودم  پر  اونقدر  کنم،  آروم  رو  خودم 

 !چرا رو نداشتم کی دنیپرس ی بغض، که نا
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 !نکن هینکن... توروخدا گر هیمرگ محمد گر-

باره ساکت بشم، پس... پس    کیبود تا به    یاولش کاف   قسم

م  دونستیم پس  دارم،  دوستش  مرگ    دونستی چقدر  تصور 

 گه ی چرا د داد؟یمن، پس... پس چرا عذابم م ی نابود یعنیاون 

 کنارم باشه؟ خواستینم

 ی و من منتظر حرف   خوردندیشدت سرما دندون هام بهم م  از

بودم،   اون  جانب  همه    کیاز  بگه  که    ک یها    نیا  ی حرف 

 !بچگونه بوده ی مسخره   یشوخ

 .لرزه یاالن؟ صدات م ییکجا-

 .ابونیتو خ-

و   شدیکه حساس م  ییاوج گرفت، درست مثل وقتا  صداش

 .دادیدستور م

 ؟یکن  وونمید ی خوایوقت شب؟ م  نیا ابون؟یتو خ-

 .شب  کی  ی ش کنم، حداقل برا وونهید خواستم ی... مآره
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 ه؟ یچ ی شدنت برا یرتی غ ی خوایمنو نم گهیتو که د-

 .داد  ی شتریبه صداش جون ب خشم

 !... سگم نکن پاشو برو خونهایرو-

[18.10.20 03:00] 

 168پارت #

 !رمینم-

 .فرستاد رونیب یقی نفس عم کالفه

دار- خونه...  م  دیب   نیع  ی برو  خودت  شب    ،ی لرز یبه  نصف 

 روت؟   نهی! که صدتا نگاه بد بش؟یکه چ  رونیب   ی اومد  ی پاشد

 .از حرفش بگذره  ی ا هی ندادم ثان مهلت

 رت ی حال من؟ تو اگه غ  ایبرات مهمه؟ نگاه بد مردم مهمه  -

 ....یداشت
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اما    گم،یدارم م   یچ  دمیباره الل شدم، انگار تازه فهم  کی  به

 ب یو غر  ب یعج  تیرو بهت و عصبان  نیشده بود، ا  ر ید  گهید

 .داد ی محمد نشون م

 !رتم؟ یغ یمن ب-

 ی حساس بود، رو  رم،یسکوت بگ  ی من بود که روضه    نوبت

دلگ  نیا سر  از  من  و  بود  رو  ،ی ری کلمه حساس  بد   ی دست 

 .گذاشته بودم ییجا

 !رتم؟ یغ یبا توام؟! من ب-

که باعث بسته شدن پلک و تکون خوردن   ی اد یزد، فر  ادیفر

 .تنم شد

 رتــم؟یغ یمن ب-

 س یخ   سی آب گلوم رو نداشتم، مانتوم خ  دنی توان بلع  یحت

  ک ی که تا    ی روز  ادیبود و تمام تنم بارون رو بغل گرفته بود. به  

لحظه    ادیبه    شد،یدرنده م  ریچشم هاش مثل ش  دیدیپسر م
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از    ییها نادم  بود، بغض کردم و  به من و حالم  که حواسش 

 .که زدم، تنها زمزمه کردم یحرف

 !نه-

 .دیبمب ترک  کی  نیزد و درست ع   ی پوزخند

مثل همه، من دنبال    میکیمن    رتم،یغ  یمن ب  ی گیتو راست م-

 !خوام یعشق و حالم، من تو رو واسه خودت نم

 !بس کن-

 .ادامه داد  نیبشدت خشمگ  یاعتنا به حرفم و با لحن یب

من   کنم،یو چهار ساعته به تو فکر م  ستیکه ب  رتمیغ  یمن ب-

 !یکن یتا تو راحت زندگ  دمیکه کنار کش  رتمیغ یب

 :گفتم ی و با کمال دلخور دمی صورتم کش ی رو یدست

تصم  یک- تو  ب  یک  ؟ ی ریبگ  میگفته  من  راحت    یگفته  تو 

 !محمد؟  تونمیمن م تونم؟یمن م  کنم؟یم یزندگ
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گرفتم و   واریم رو از د  هیهم ساکت شد و من به ناچار تک  باز

لرزش   نیا  تونستمی نم  گهیبه سمت اول کوچه حرکت کردم، د

ح   یلعنت کنم.  تحمل  سا  نیرو  شدت  رفتن،  شدن   ده ییراه 

 .شد و حرص محمد رو درآورد شتریدندون هام ب

 ،ی حال و روز بنداز  نیارزش ندارم که خودتو به ا  ی من اونقدر-

 !رتم یغ یمن ب

 .بستم و ملتمسانه صداش زدم یپلک پردرد

اون    یبگ  نکهیا   ی به جا  ؟یکنی م   ی لجباز  ی محمد... چرا دار-

که   شدهیچ  یبگ  نکهیا  ی به جا ،یچ  یعنیمزخرفت    ی ها امیپ

... بخدا... دارم یکن یم  تمی اذ  شتریب  ی دار  ،ی دیکنار کش   ییهوی

 منو؟ یفهمی... چرا نمشمیم وونهید

فقط   ،یمونیصداش بود و نه حس پش   ی تو  ینه بغض  گهی د  حاال

 !تیحرص بود و عصبان
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بگم که   دیبا  یبگم؟ من چ  دیبا  ی! من چ؟یشیم  وونهید  ی دار-

باهات همکالمم نشم و االن   یمرگ مادرمو قسم خوردم تا حت

کردم    ریبگم که مثل سگ گ  دیبا  یمن چ  شنوم؟یدارم صداتو م

 !ست؟ یبه فکرم ن چکس ی و ه  یوسط دو راه

  ی و با ترس  ستادمیو گنگ از حرف هاش، وسط کوچمون ا  جیگ

 .رفتم  مونییجدا ی خونه خراب کن، به استقبال چرا

که   شدهیچ  ؟ی مرگ مادرتو قسم بخور   دیچرا با  ؟یچ  یعنی-

 !؟یولم کن  ی مجبور شد

  ز ی ترکش پر قدرتش، تن لبر  نی زد و با آخر  ی صدادار   پوزخند 

 .از بارونم رو به سوختن دعوت کرد

مو پاره    قهیخونه مون    ی جلو  زت،یهمه چ   یب  یی اون دا  یوقت-

به رخم    مویو ندار  یاون اشغال بدبخت  یکنه، وقت  دم یکنه و تهد

 ی سادیو بخاطرم تو روش وا  ی خوایتو منو م  نکهیبکشه و به ا

کنه مرگ   ی ابروم بذاره و کار  ی اونقدر پا رو   یتاسف بخوره، وقت
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مادرمو قسم بخورم واسه فراموش کردن تو، مجبورم که ولت 

منو؟   یفهمیکنم، مجبورم که نداشته باشمت... مجبورم! حاال م 

 رتو؟ یغ یمنو ب یفهمیم

[22.10.20 04:00] 

 169پارت #

نفس بکشم و   رفتیم   ادمی  یشوکه بودم که هرازگاه  ی اونقدر

زخمم نمک    ی محمد همچنان رو   ،ی رناباو  ی هلهله    نیا  ی تو

 .د یپاشیم

ا  یچ- نم  رتیغ  یب  نیداره  کن  یتونیکه   یچ  ؟یفراموشش 

 !دارم منه بدبخت؟

تونستم   ،یقینفس عم  دنیکردم و با کش  ی واری رو بند د  دستم

 .به زبون چفت و بست شده م بدم  یتکون
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گفته بهت؟ چرا... چرا   یتو؟ چ  شیاومده پ  ی ... چجوردیام-

... شهیخدا... من باورم نم   ی اومده؟  وا  یبهم؟ ک  یزودتر نگفت

 !شهی باورم نم

و نه بغض کنج    کردمیو لرزش تنم رو حس م   ی نه سرد  گهید

فکر    دی ام  ی ذهنم داشتم به تک تک کارها  ی گلوم رو... فقط تو

کارها  کردم،یم ا  یخوب  ی به  مقابل  در   رقابل یغ  ی بد  نیکه 

 .بخشش، قصد سر فرود آوردن رو داشتند 

دهنش بود بارم    ی تو  یخونه هرچ  ی باورت بشه! اومده جلو-

خواست قضاوت کرد راجب من   یسر تو، هر چ  ی کرد که فدا

فدا اونم  ول  ی که  تو،  رو   یسر  م،  خانواده  رو  گذاشت  دست 

با خانواده ت حرف    ندازمت،یم   یآبروم... گفت از کار و زندگ

! اصال ... اصال  یجلوشون سر بلند کن  ینتون  کنمی م  ی کار  زنم،یم

خودم کردم   ریاس  ویکیمن بفهمن من    ی مامان و بابا  یدونیم

داشه؟یم  یچ چ  تیی!  ب  یهر  ته  ته  که    یکه هست،  شرفم 

 !م یخوری... من و تو به درد هم نمگهیراست م نویباشه... ا
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جوابم معلق مونده بودم   یب  ی از سوال ها  یمیحجم عظ   ونیم

نبود که نجاتم بده، ناخن هام از شدت حرص به جون    یو کس

که محمد   یتیتوجه به حساس  یدست هام افتاده بودند و من ب

 .کردم ی حرف خودم پافشار  ی رو  کرد،یاز خانواده ش نقل م

پ  گمیم- ک   داتیاز کجا  اصال   پ   یکرده محمد؟   شت؟یاومده 

 !چرت و پرتا جواب منو بده نیا ی جا

 :فرستاد و گفت رونیب ی کالفه ا پوف

شماره تلفن سخته   ه یکردن آدرس    دای مثل اون پ  یواسه آدم-

تو برگشته    شی که از پ   یغروب... درست وقت  روز یبنظرت؟ د

برا داشتم  و  تو  ی بودم خونه  اوضاع   نیا  ی خوشحال کردنت 

 .دم یکشینقشه م

بد شده بود؟! اون که    نقدر یا  ی من ک  دِیمات بودم. ام  هنوزم 

تو   نیتر  ی منطق  شهیهم هم  میزندگ  ی آدم    یسع  شه یبود، 

حاال...   و  کنه  برطرف  کردن  صحبت  با  رو  مشکالت  داشت 
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کرده بود، همه شوق و ذوقش    دش یمحمدِ من رو زده بود، تهد

 ی کردن از من رو کور کرده بود... حاال... حاال معن  تیحما  ی برا

رو به رو نشدنش    لیحاال... دل  دم،ی فهمیظهرش رو م  ی نگاه فرار

 ؟ ی عذاب وجدان گرفته بود؟ از چ  دی ام  دم،یفهمیبا خودم رو م

انتخاب...   نیاز اجبار به شکستن قلبِ من به دست محمد؟! ا

خوبِ   ی ابطه  خراب کردن ر  ی انتخابش برا   نی نابود کننده تر

 !کم جونمون بود 

[22.10.20 04:00] 

 170پارت #

د  به ساختمونمون  کنار  رو  خودم  اومدم،  که  و   دمیخودم 

زدن،   به حرف  محمد  اصرار  بار  از چند  بعد  تونستم  باالخره 

 .به لب هام بدم یتکون

 ...بد نبود... بخدا که نقدری... ادیام-

 :ادامه بدم و قاطعانه گفت نذاشت
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د- کس  ا  ی ا  گه ی هر  ن  ری تقص  کرد،یم  نکارویبود  ... ستیاون 

 .رابطه شدم نیمنه که وارد ا ریمنه... تقص ریتقص

از هذ  دمیکش  میشونی پ   ی رو  یدست گفتنش، به   ونیو کالفه 

 .ذهنم بال و پر دادم ی تو دی جنگ تن به تنم با ام ی نقشه 

دخالت کنه... من    میزندگ  ی اونه... اون حق نداره تو  ریتقص-

م م  کنمیدرستش  قول  بهت  اتفاق    نیا  گهید  دم یمحمد... 

 ...... بهتوفتهین

 .دمیبستم و همراه با بغض نال یپلک پردرد

م- اچوقتی ه  گهی د  دمیقول  من   ی نطوری...  نکنم!  قضاوتت 

 !ی شد کیو کوچ ی د ی که بخاطرم حرف شن رمیبم

و   کردیم  ی تک خنده ا  دیترسناک بود، مسلما  االن با  مکثش

، نگفت و در  "دارم من  ی ا دهی اوه... چه خانوم فهم " گفتیم

م ها  ونیعوض،  ام  ش ی آت  ی شعله  طرف  از  همه  که    د یقلبم 

 .اضافه کرد  یزمی روزهام بودند، ه نیبدجنس ا
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 !ایرو می که جدا بش  نهی... قسمت انهیقسمت هم دیشا-

نگا   یی اعتنا ب  هیه متعجب همسا به    ی مون به خودم نکردم و 

 .زدم  اد یفر با یمتجاوزگرش، تقر ِیتوجه به کنجکاو

ا- چرا  تو  شد  نقدر ی قسمت؟!  که ی ترسو  کنم  باور  هان؟   ...

 !شنوم؟ یحرفو از زبونت م نیباور کنم ا ؟یخودت

 .اون هم پر بود، پر تر از من و بخدا که حق داشت دل

حالت از حال االنت   گهید  ی دو فردا  خوامیآره من ترسوام... نم-

زندگ من  باشه،  ام  میبدتر  قول  به  ه  دِیرو هواست...    ی چیتو 

 ....خانواده دارم که اونم اگه بفهمن هیندارم، 

و تمام وجودم ر   ی ادامه نداد. انگار متوجه شد چه ترس  گهید

اگه خانواده ش بفهمن؟ حتما  قراره مثل   شدیم  یفرا گرفته، چ

 !عربده بکشن و زور بگن  دیام
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حرفاتو محمد... بقول خودت   نی ا  فهممی... من نمیچ  یعنی-

 ی صاحاب که کار   یمملکت ب  نیا  ی ... من دختر... توی تو پسر

 !با پسرا ندارن، دارن؟

ناام   ی پوزخند با کمال  و  جوابم رو    ی دیاعصاب خرد کن زد 

 .داد

باشم.   خواممی... نمستمیپسرا ن  ی   هیدارن، چون من مثل بق-

 ...یزم ی... همه چیزمی... انگیمی... تو تموم زندگایرو

داشت از    یالک  ی... الکشیبعد  ی حرف ها  دنیاز شن   دمی ترسیم

 !شدیمن جدا م

نم- نم  تونمیمن  باشم،  شا  تونمی باهات  کنم...   د یخوشبختت 

مدت   نیا  ی من کم آوردم، من دوستت نداشتم و همه    یبگ

خراب   تویزندگ  خوامیقسم... نم  ی عل  ی به وال  یدروغ گفتم، ول 

نشده صدات   یچ ی... هی حال افتاد  نینشده به ا  یچی کنم. ه
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 ش و دل منم باها  ی کنیم  هینشده گر  یچی گرفته، ه  ی نطوریا

 ...نکهیبه حال ا ی وا  ،یزنی م شی آت

 !بس کن محمد -

 ،ی هر روز اعصاب خرد  ،یمن کن  ری خودتو اس  خوامی نم  گهید-

 یهر روز دعوا... هرروز هزار تا جنگ و جدل بخاطر من... چ

 بهم؟ یدل بست ی نطور یدارم که ا  یدارم من؟ چ

  ستادن یا  ی دادم، نا  هیساختمونمون تک  واریهق زدم و به د  هق

گرفتن جون    ی تالشش رو برا   ن ینداشتم و محمد... داشت آخر

 .گرفتی من به کار م

 !بس کن محمد... توروخدا بس کن-

 خوادیقلبم هم باورش شد واقعا  م  د،یمردونه ش که لرز  ی صدا

  ن ی ا  روز یرو پ  دی ام  خواد یبره و من رو تنها بذاره، م   خوادی بره، م

 .کنه دونیم

 . مواظب خودت باش... خب؟کنمیم چشم... بس-
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 .دیرسی به گوشش نم ی زیچ زم،یر  ی هق زدن ها  ی صدا جز

 باشه؟ ،یقول بده درساتو خوب بخون-

 خواد،ی م  زه ی! مواظب بودن انگیبود و محمد چ   یدردم چ  من

رو بفهمه که   نیا  خواستیم  یک   خواد،یم   زهیدرس خوندن انگ

 !هم نداشتم؟ دنی نفس کش ی  زه یمن بدون محمد، انگ

 !نه؟  ای یکنیبس م-

نگفت و بهم فرصت داد تا با خودم و قلب ترک خورده   ی زیچ

استقبال   به  تصم  میتصم  کی م  و   ی میبرم،  احمقانه  هرچند 

... اون هم از یپر از آرامش و راحت   ی ا  جهیاما... نت  زیتمسخر آم

 !شینوع ابد

دست    ن،یزم  ی از رو   میدردناک صدام و بلند شدن ناگهان  لرزش

کننده رو مهمونِ محمدِ    وونهی د  ی به دست هم دادند تا ترس

 .امشب کنند رونِیح
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... دوباره تنهام  ی بخدا قسم محمد... به روح بابام... اگه بخوا-

کردن با تو   یکه واسه زندگ  یی... دوباره به من و آرزوهای بذار

پشت   م  ییبال  هی...  یکنساختمشون  خودم  حاال ارمیسر   ...

 !نیبب

[23.10.20 15:48] 

 171پارت #

با قطع کردن   ی نشون دادن واکنش  فرصت رو بهش ندادم و 

رو   فونیصورتم، زنگ آ  ی رو  ی و پاک کردن اشک ها   میگوش

کم توانم از پله    ی که در باز شد و با پاها  دینکش  یفشردم، طول

هردو خودشون   دادیخونه نشون م  ی ها باال رفتم، در باز شده  

 .آماده کردند یسوال و جواب کردنم، حساب ی رو برا

 ا یدن  ی درشت شده    ی توجه به چشم ها یخونه شدم و ب  وارد 

  ی هال درآوردم و با تن  ی مامان، لباسام رو تو  ی و اعتراض ها

 ستیمحمد رو از ل   ی به سمت اتاقم رفتم، شماره    انیعر  مهین

 ی هم قرارش دادم، گوش  ستیبلک ل  ی تماس حذف کردم و تو
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 روشن   ی صفحه    دنی مامان رو به حال خودش رها کردم و با د

 .زدم ی پوزخند  میگوش

م   ی اونقدر دلم  که  بود  قا  ری ز  خواستیسردم  پتو  تا   م ی چند 

اجازه رو بهم   نیا  دادیسرم جوالن م  ی که تو  ی زیبشم، اما چ

صدادادینم که  اتاق  در  نفس    یی.  شد،  وارد  مامان  و  خورد 

 .کشو رفتم ی دادم و به دنبال حوله م تو  رونیب یقیعم

وضع  نیا- چ  ریز  یرفت  ا؟یرو  هی چه  که  سرما   یبارون  بشه؟ 

 .... پاشو لباس بپوشی خوریم

لباس از کشو برداشت و   کهیچند ت  ستاد،یاومد و کنارم ا  جلو

 .به سمتم گرفت 

... خودت بهم ایبپوش... تو چت شده... چه مرگته باز... خدا  ایب-

 !رحم کن
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کشو جا دادم، چقدر... چقدر    ی رو از دستش گرفتم و تو   لباس

... چه  دادمیعذابشون م  ی جور  ک ی کردم... هرروز    یم  تشونیاذ

 !موندم؟ یزنده م دیداشت بودنم؟ چرا با ی ا دهیفا

 .برم حموم خوامیم-

پر از واهمه   ی دهنش گرفت و با چشم ها  ی رو جلو   دستش 

 .به روش زدم ی نگاهم کرد، تلخند

 .دوست دارم آخه  اتمینگران-

ب  ی تو  یآشفتگ و   کرد،یم  داد یصورتش  به من  لعنت  لعنت... 

 !حال و روز گندم

بره،   رونیچقدر گذشت و چطور قانعش کردم از اتاق ب   دونمینم

و اسم    میگوش  دنیحوله به دست به سمت تخت رفتم و با د

خ م  ره ی مخاطب،  کاش  رو    تونستمیش شدم.  دوباره صداش 

 !بار  نیآخر ی بشنوم... برا
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م  اگه راحت  همشون  نباشم  د  شن،یمن   تی اذ  گهیمحمد 

نم  شه،ینم نم  شه،ینم  یعصب  خوره،یحرص   گه ید  زنه،یداد 

هر لحظه    ستی قرار ن  گهی! مامان ددونهیخودش رو مقصر نم

  گه ید  ایزخم زبون بزنه. دن  یوسط، گهگاه  نی نگرانم بشه و ا

باشه و هر روز داد و    میزندگ  ی لحظه لحظه    ری گ یپ  ستیقرار ن

مواظبم باشه و    ستیقرار ن  گهید   د یمن رو بشنوه، ام  ی دادهایب

قرار    گهیپاره کنه، فرناز د  کهیبه اسم مواظب بودن قلبم رو ت

ت   ستین بده، سروش    کهیبهم  نشونم  رو  راه درست  و  بندازه 

بخنده،    میبه گذشتش با من و حماقت و سادگ  ست یقرار ن  گهید

و جوش    رص ح  م یافت درس  ی برا   ستی معلم هام قرار ن  گهید

پدرم باشند و    ی جا  ستیهامون هم قرار ن  هیبخورن و همسا 

 !رو چک کنند ایرفت و آمد من و دن  یچهار چشم

  ش ی وقت پ  یلی داشت و کاش... خ  جهیهمه نت  نیمن ا  نبودن

هد  نیا بهشون  رو  بعض  یگاه  دادم،یم   هینبودن  از    یاوقات 

 !نبودن ها، بهتر از بودنه
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رو برداشتم و بعد از قطع شدن تماسش،    یگوش  لم،یم  برخالف

کردم، همشون رو از نظر گذروندم و با   کیهاش کل  امیپ  ی رو

 .دمیتلخ خند امش،ی پ نیشدن به آخر رهیخ

 ی ریکه م   یاونقدر کله شق  دونمی المصبو... من که م   نیبردار ا "

 " !نشدم  وونهی... جواب بده تا دی خوریم یگوه هی

  ر ی رو برداشتم و ز  یگوش  د،یچرخ  یسرم م  یکه حوال  ی فکر  با

ب  اتاق  از  پنهونش کردم،  با د  رونیحوله  و  و    دنیزدم  مامان 

به روشون زدم. دلم   ی رو به روم، لبخند  ی دستپاچه    ی ایدن

 !ادیز یلی... خیلیخ شد،ی براشون تنگ م

چوب   ی قفل کردنش، حوله رو رو  نیحموم رو باز کردم و ح   در

نگران   ایمامان و دن  نکهیا  ی ، براکردم  زونیپشت در آو  یلباس

حالت دوش قرارش دادم،   ی آب رو باز کردم و رو  ریتر نشن، ش

 م یگوش  ی م رو  گهیآب گرفتم و با دست د  ریدستم رو ز   کی

ش بود، یپ  ی   قهیدق  کی  ی تماسش برا  نیزدم، آخر  ی ضربه ا

تشت خشک   ی رو رو  یهاش کندم و گوش  امیدل از خوندن پ 
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  ی غیشامپوها، دنبال ت  ی قفسه    نیحموم گذاشتم و بعد ب  ی تو

اما... همچنان    دم یو ترس   دی گشتم. با کندن پوستش، نفسم لرز

 ک ی دستم و نزد  ی رو  یشینما  ی رو چند بار  غی مصمم بودم، ت

...  دنیمحکم کش  ی برا  کردمیم   نیداشتم... تمر  دم،یرگم کش

بدنم اوج گرفته    ی و دما  د یتپ  ی قلبم تندتر م  د،یلرزیدستم م

 دنی اراده با کش  یدستم گذاشتم و ب  ی رو کامل رو  غیبود، ت

برداشتن گوش از    میتشت به سمت خودم و  و گرفتن عکس 

 .نوشتم  رشیمحمد فرستادم و ز ی دستم، برا ی رو غیت

و   ست یو ششم... چند بار بکشمش؟ ب  ستیامروز چندمه؟ ب "

 ای...  مونیروز دوست  ن یبه خاطر آخر  یبار آروم و سطح  شیش

 " !مون؟یروز دوست   نیبار محکم بخاطر اول زدهیس

گونم، هنوز اونقدر    ی شده رو  ی جار   ی نبود و اشک ها  نیآنال

 .سمی بازم بنو تونستمیرو تار نکرده بودند و م دمید

 " !ی تو بود دمیام ی زنده باشم... همه  خوام ی نم گهید "
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رو آروم   غیلرزون، ت  یتشت گذاشتم و با دست  ی رو تو  یگوش

  ی لب آخ   ر یبود که ز  ی سوزشش اونقدر  دم،یدستم کش   ی رو

و کم کم داشتم عادت    دمیخط رو هم کش  نیزمزمه کنم، دوم 

و   یبه سوزش وحشتناکش، دستم شده بود بوم نقاش  کردمیم

 !تجربه یو ب ینقاش ناش هیمن... 

رو  نگاهم رو  میگوش  ی اما  نشون   ی صفحه    ی بود،  که  چتم 

بگه نکن،   خواستیدلم م  ده،ید  اممویمحمد عکس و پ  دادیم

رو   دم ی! نگاه ناام کنمیم   کارینازمو بکشه، فحشم بده که دارم چ

با نشستن کف حموم و ز  یاز گوش دوش، تعداد   ریگرفتم و 

ها ب  ی رو  ی خط  رو  م  شتریدستم  آروم  داشتم    شدم،ی کردم، 

نم  گهید بشم...   خواستم یم...  رمی بم  خواستیدلم  آروم 

 ک ییدستم و موزا  ی که رو  ی... خونیشکل  نی... همی نجوریهم

کردم! گوشم   ی رو  ادهیز  دادیشده بود نشون م   انیحموم نما

زدن نداشت، فشارم   دید  ی برا  ییو چشم هام نا  دیکشیسوت م

اراده   ی. اشک هام بمردمیداشتم م  ی جد  ی افتاده بود و جد



Page | 671 
 

چشم نقش   ی جلو  ایامان و دنو دائما  نگاه آخر م  ختیر  یم

حتما  نابود   دندید یم  تیوضع  نیا  ی بست. اگه من رو تو  یم

م  شدند،یم بد  اذ  شد،یحالشون  باعث  باز  من  و   ت یمن... 

 !ی مصرف... منِ اضاف ی... منِ بشدمیآزارشون م

 دن یدست از کش  گهیهمون حال بودم، د  ی چقدر تو  دونمینم

کش  ی رو  غیت م  ده یدستم  ب  خواستم یبودم،   ی هوا  رون،ی برم 

 ی فضا  نیهام کنم و با پناه بردن به اتاقم، از ا  هی رو وارد ر  رونیب

 .کنم دایپ ییحال آرامش بخش، رها  نیخفه کننده و در ع

داره زنگ   دمینشست، تازه فهم  میگوش  ی تارم که به رو  نگاه

خ  یتکون  ار یاخت  یب  خوره،یم خون  س ی به دست  و   میو  دادم 

انداختم و   ش یرو به اسم لعنت  می برش داشتم، نگاه غرق دلخور

  دم یو تازه فهم  دم یکش   دم،یسبز رنگ رو کش  کونیرمق آ  یب

که    ی ا  هیپر لرز و بغض محمد، گر  ی کردم! صدا  یچه اشتباه

... اشتباه  دادینشون م  زد،ی اسمم رو که عاجزانه صدا م  کرد،یم

 .کردم ی بد
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نکن... اون گوهو بذار کنار... مرگ   ی کار  ... توروخداایالو... رو-

 !یبگو... بگو خوب ی زیچ هیمن... مرگ من 

 !شدی. چقدر قشنگ نگرانم مدمیخند ختنم،ی اوج اشک ر تو

من... دردت بجونم... توروخدا... حرف بزن... من گوه   ی ایرو-

 !؟ی شنوی... صدامو مایخوردم... رو

 !بزنه؟ ادیفر یپربغض و نگران  ی نطوریا تونستی بود که م کجا

... توروخدا  کنمی بشه دق م   تیز ینکن... مرگ من نکن که چ -

 !... مرگ منایاز حموم... رو رونیب ایب

[25.10.20 03:03] 

 173پارت #

 !باشه-

از دهنم خارج شد، ضع  ییصدا بود که    ییصدا  نیتر  فیکه 

از دستم رها شد   یگوش  یک  دمی بودم، نفهم  دهی عمرم شن  ی تو

  ی . موهام که کمستادمیدوش ا  ریکه بود، ز  ی ا  ی و با هر بدبخت
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  ری حموم کردن به خودم گرفتم، ش  ی شدند و رنگ و رو  س یخ

 ی رکه همچنان از دستم جا   یتوجه به خون   یآب رو بستم و ب 

  دم یچ یحوله رو به دور خودم پ  خورد،یکه زنگ م  یو تلفن  شدیم

 .نامنظمم رو به سمت در برداشتم ی و قدم ها

ها  در به چشم  اجبار  به  باز کردم،  که  ن  ی رو  و  بازم    مهی تار 

که درست مثل مرغ سر    یو مامان  ایدن  دنیدادم و با د  یجون

 .صدام پنهون کردم ی کنده بودند، بغض و ضعف رو تو

 چتونه شما؟-

نداشتم و    ی ادیو وقت ز  سوختیحوله همچنان م   ری ز  دستم

 .حوله هم آشکار بشه ی ر آن خون روممکن بود ه

 !؟ی چرا درو قفل کرد-

 ادمیاز کجا اومده بود و داشت به فر  طنتیش  ن یا  دمیفهمینم

 :گفتم ایکه در جواب دن دیرسیم

 .د یجوجو؟! قفل کردم اغفالم نکن هیمگه چ-
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 .رو پس بزنه  ش ی شد نگران یراض   یکم انگار

 !مسخره -

ممتد و    ی فرار کردن از نگاها  ی به روش زدم و برا  یچشمک

م  یپرمعن دلم  رفتم.  اتاقم  به  د  خواستیمامان،    گه یاما 

رو  نیا  تونستمینم کنم، خون  قفلش  رو هم  رو   ی در  دستم 

و   م یبلند زخ  نی چند بار با حوله پاک کردم و با برداشتن آست 

پوش  یسع   ی ا  یمشک لباس  داشتم.  کردنش  پنهون   دنمیدر 

دق نکش  شتریب  ی ا  قهیچند  ا  دیطول  لحظه  درست  که   ی و 

 ا یخورد و دن  ییپنهون کنم، در صدا   ییحوله رو جا  خواستمیم

 .دی سر رس

 ی بخور  ییسرما  هی  رون؟یب  یبارون رفت  نیا  ی خر خدا چرا تو -

 .داستیکه اون سرش ناپ

 .به لب هام دادم  ییدستم مچاله کردم و انحنا ی رو تو حوله

 .سرت ی مزه داد خب، فدا-
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 .شدن به حوله م، مضطرب ترم کرد رهیاومد و با خ  جلو

م  مو یآبل  هیاالن  - درست  برات  توپ  بده    کنم،یعسل  حولتو 

 .کنم  زونشیآو

 .تکون دادم یبه نف ی دست هام فشردمش و سر ی تو شتریب

 .ردمموهامو هنوز خشک نک خواد،ینم-

 :جلو اومد و متعجب گفت یقدم

 .وا... سشوار هست که-

چ   مونده م  یبودم  دلم  بگم،  رو   خواستی بهش  اونقدر خودم 

سکوتم رو   ارم،یکه باال آورده بزنم تا خون باال ب  ی بخاطر گند

د هم   دیکه  مثل  کردن   شهیخواست  صدا  که  بشه  مشکوک 

کرد    یبهم رحم  شیمامان و خبر زنگ خوردن گوش  ییکهوی

 .و به کمکم اومد 

کردن   میسر دادم و با قا  یاز سرآسودگ  یرفتنش از اتاق، نفس  با

ز م  متوجه    ریحوله  تازه  ممتد گوشم شدم،   ی تخت،  سوت 
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فشارم کامل افت کنه  به    نکهی هنوز هم حالم بد بود، قبل از ا

توجه   از  و دور  رفتم  آشپزخونه  قند  م  ی سمت  تا  امان چند 

سرعتش    ثردهنم گذاشتم. ضربان قلبم همچنان با حداک  ی تو

همه حس و حال بد و   نیبهتر از ا  مردمیو قطعا  اگه م  زدیم

 !درد بود

[25.10.20 03:03] 

 174پارت #

تخت ولو شدم و بعد از خوردن شام و آب   ی رو  ی ا  قهیدق   چند

  م یکه به زور به خوردم دادند، به حموم رفتم و گوش  یعسل  مویل

بار زنگ زده بود و برخالف   ستیب  ی رو برداشتم. محمد باال

اندازه    نیاز بابت ا  یذوق  شهیهم   یتعداد تماس نداشتم. به 

دستم    ی رو رو  غیتکه    یازش دلخور بودم، تمام لحظات  ا یدن  کی

ده ازم سا  نقدریا   تونستیکه م  کردم یفکر م  نی به ا  دمیکشیم

 گفت،ی به من م  د یبود با  یسخت  طیشرا  ی اگه تو  ینگذره، حت

! از  شمیمن حق داشتم... حق داشتم که بدونم چرا دارم ترد م 
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عقلم رو نداشت، محمد    یرحم  ی... قلبم تحملِ بگهیطرف د

شده بود و   ر یبود، تحق  دهبود، کتک خور  دهیبخاطرم حرف شن

 یی بره، بره تا تنها  خواست یبهم م  ی زیفهموندن چ  یدر آخر ب

زندگ دردهاش  با  یبا  ک  دیکنه!  به  رو  عقل    دادم؟ یم  ی حق 

 قلب دلسوزم؟  ایسنگدلم 

بخاطر   تشیاذ  خواستینم  دلم اون...  بخاطر  من  کنم، 

ها غصه  و  غم  تمام  بخاطر  وارد   ی دردهامون...  مشترکمون 

... دی شا  دم،یتختم دراز کش  ی حموم شده بودم و االن سالم رو

زنگ   نم   زد،ی نماگه  نشون  براش    دادیاگه  چقدر  بودنم  زنده 

. هنوز... کردمیشدم و خودم رو خالص م   یم  مونیمهمه، پش

تو  ی   ه یگر  ی اصد ش  م   ی عاجزانه  اگه   د یچی پ  یسرم  و 

 .عذابش بدم نیاز ا شتریب تونستمیهم نم  خواستمیم

 " من خوبم، نگران نباش "

 ی که اسمش رو  دینکش  هیرو براش ارسال کردم و به ثان  اممیپ

برا   یگوش   ی صفحه   و    ی نشست.  بودم  مردد  دادن  جواب 
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! تماس رو  شهیراحت نم   الشیتا صدام رو نشنوه خ   دونستمیم

صدا با  و  کردم  ا  ی آروم  ی وصل  مامان    ی متوجه    نارویکه 

 :گفتم مونیدوست ی بار تو  نیاول ی خودش نکنه، برا

 بله؟ -

سروصدا   ی صدا و  ش  م  ابون،یخ  ی گرفته  هنوز    دادینشون 

صداش، نادر و    ی تو  یِمونیترس، شوک، پش  ،ی. کالفگرونهیب

 .بود ری چشمگ

 !؟ی... خوبای... روای... روایرو-

با خشم    دیچطور با  دونستیگفتم و اون نم  "  یاوهوم   "لب    ریز

 .اد یلحنش کنار ب ی تو

رو- مُردم  بار  هزار  امشب  من  چ ایمُردم...  با    ی کرد  کاری... 

  کار یچ  ؟ی حموم بود  ؟ی بود داده بود  ی خودت... اون عکس چ

  !؟ی کرد
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 ی پاهام، خط ها ی رو ی پهن شده  ی پتو ی کردم و رو سکوت

ب  ییخط ها  دم،یکش  یفرض حرف   هیاجازه داشتند شب  یکه 

 .شدند  یم م یسیانگل

 ی با خودت، مگه نه؟ صدات چرااونطور   ی نکرد  ی تو که کار-

 .ی اوردیسر خودت ن ییقسم بخور بال ایبود؟ رو

 !نکردم ی قسم بخورم، کار ستین ازین-

 :دیغر دهینکش هیو به ثان دیخند یعصب

 ی مرگ من اونقدر ب  یعنی  ،ی کرد  یعنی  ی خوریقسم نم  یوقت-

 .ارزشه برات

 د،ی کشیهم دست از زخم زبون زدن نم  طیشرا  نیا  ی تو  یحت

قضاوت   ی هجمه    نیقانعش کنم، خسته بودم... از ا  خواستمینم

 .دوربرم خسته بودم ی ها

 ؟ ی ندار ی کار-
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  ی برا   یتالش  خواستمیاما نم  دونستمیلحنم رو م   ی سرد  لیدل

 .رفعش کنم

االن از دست و پات عکس   نیندارم؟ بخدا قسم اگه هم  ی کار-

 !امیم  یدونیکه م  وونمید  ی کرج، اونقدر  امیم  وفتمیراه م  ،ی ند

 :زدم و تلخ تر از قبل گفتم  ی پوزخند اریاخت یب

راض - تا حرف مزخرف  بخاطر چهار  تو  تنهام    ی شد  یمحمد 

م  ،ی بذار بخاطرم  ب  ی ایاالن  بودم  من  اگه   التیخیکرج؟ 

 آره؟   شدم؟یم

به زبون آوردم،   ی ازه بفهمم چباعث شد ت   شیناگهان  سکوت

سوال برده بودم   ر یخودش و عشقش رو به من، ز  م یمستق  ر یغ

 :بچگونه تر گفتم  یمیو با تصم 

 !؟ی ندار ی بخوابم... کار خوامیم-
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شکستن غرور محمد   دمیتازه فهم  د،یکه به گوشم رس  صداش

محمد غرورش بود و من داشتم غرور    زِی داره، همه چ  ی چه درد

 .گرفتم ی جونش رو ازش م مهین

ول- بخواب...  م  یباشه...  عکسو  منم    ی نطوریا  ،ی ریگیقبلش 

 .خوابمی راحت م

[30.10.20 01:41] 

 175پارت #

  دونستم یسکوت به دور لب هام دوخته شد و خوب م  سوزن

 ت یسکوت اون هم از جانب من، چقدر محمد رو اذ  دنیشن

 .کنهیم

 صدامو؟ ی شنویم ا؟یرو-

عم   رهیخ نفس  اتاق  سقف  لحن    رونیب  یقیبه  و  فرستادم 

 .مظلومش به جون گوشم افتاد
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بگ   ؟ییایرو- رو  حرف    المیخ  ریعکس  بعدش  شه،  راحت 

غر بزن، فحشم بده، فقط    یبعدش هر چقدر خواست  م،یزنیم

 ی تو بگ  یتنت سالمه، حالت خوبه، بعدش هر چ  نمیاالن من بب 

 .همون

رو    یگوش  یخداحافظ  یزد و ب  مه یلبم خ  ی گوشه    ی پوزخند

رفته    ادم یکالفه و خسته بودم که    ی روش قطع کردم. اونقدر

رو نداشتم و بعدش   ی کار  نیجرئت انجام همچ  یزمان  کیبود  

  ی لیاما االن اوضاع خ  دمیکشیز محمد رو متا چند ساعت نا  دیبا

و    دیپچیم مچرا مدام دور سر ک یمتفاوت تر از قبل بود، االن 

کردن داده بود،    ی دلسوز  ی به قلبم اجازه    ین یحد مع  ک یتا  

 !چرا ساده ازم گذشت؟

شد، رد تماس رو زدم   انینما  می گوش  ی ش که مجدد رو  شماره

بودند و خون   یاز آرنج تا مچ دستم که زخم   یو با گرفتن عکس 

مخاطب    ی چشم ها  شیپ  ی بد  ی روش جلوه    ی خشک شده  
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حماقت دردسر سازم خوردم و عکس مدنظرم   ی برا  یبود، تاسف

 .رو براش ارسال کردم 

راحت بخوابه؟ چه   الیو با خ  نهی عکس رو بب  نی بود تا ا  منتظر

برد، من بخاطر    یهردومون امشب خوابمون نم  !یخام  الیخ

عجوالنه م که فقط قصد آروم کردنم رو داشت و محمد    م یتصم

 !دونفره ی رابطه   کی ی گرفتن برا میتصم  کطرفهیبخاطر 

  کیتنم،    ی رو  غی اون ت  دنیچم شده بود، انگار با کش  دونمینم

ترز  یحس  یب به رگهام  بودم. چرا مثل هم  ق یهم   شه یکرده 

منتظر واکنش محمد نبودم؟ چرا برام مهم نبود که ناراحت 

  ک یحموم داشتم    ی که تو  ینه؟ چرا حال االنم با حال   ایبشه  

 !فرق داشت؟ ایدن

کم  ی ها   امی پ  آالرم نشد  باعث  هم  خود   یمتعددش  به 

تخت رها    ی رو رو  یبه پهلو برگشتم و گوش  ام،ی ب  میشگ یهم

چند روز غرق شدم و با تصور    نیمرور ا  ی تو  قهی کردم، چند دق 

  ی رو منطق  دیافکارم که ام  ی و حال محمد، برا  د یام  ی حرف ها
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متاسف شدم. سابقه   کردندیخطاب م  میزندگ  ی فرد تو  نیتر

 یانتخاب دوست پسر نداشتم درست، اما اون م   ی تو  یخوب  ی 

و با من صحبت   اد یقبل ب  ی برعکس دفعه    تونستیتونست... م

من   کردم،یمن هم قانعش م  ی نطور یکنه، من رو قانع کنه، ا

خوب از  م  ی ها  یهم  براش  م  یمحمد  منم   تونستمی گفتم، 

کنم، اما اون همه   دایرو پ  مییتر شدن با دا  یم یشجاعت صم

محمد برد، باعث شد    شیمن رو پ   ی ز رو خراب کرد، آبرویچ

ام بذاره، اون هم  بشه و بخواد تنه  یبشه، عصب  ت یبخاطر من اذ

 !اد یبه وجود نم چوقتیکه قول داده بود ه ی بار  نیدوم ی برا

  ی حت  دیمحمد، ام  گه یبود و طرف د  دیام  ی باز  نیطرف ا  کی

محمد با اون همه    گرفت،یکردن به کار م  ریتحق  نیاگه بدتر

بودم و بارها    دهی کش  رونیزبونش ب  ریکه بارها به زور از ز  یعشق

بودم، حق نداشت تنهام بذاره،    ده یاغراق د  یهم، منصفانه و ب

رو تنها   کنمبخاطرش    ی که حاضرم هر کار  یحق نداشت من 

 !بذاره، حق نداشت
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 " محمد "

و هرآن   رفتیدست هام داشت از حدش فراتر م  د یشد  لرزش 

بشه.    یکی  نیدستم سُر بخوره و با زم  ی از تو  یممکن بود گوش 

لرزش    نیآخر  ی خاطره    ی اونقدر شوکه و مبهوت بودم که حت

 .دست هام از خاطرم رفته بود

هم   ام یپ رو  زنگم  جواب  همه  از  بدتر  و  بود  نخونده  رو  هام 

عرضه   ی محمد ب  نیاز دست ا  شدم،یم  وونهیداشتم د  داد،ینم

حرصش خاموش    شی کنه تا آت  کاریچ  دیبا  دونستیکه نم  ی ا

! چقدر دوستم داشت که حاضر شده  شدمیم  وونهیبشه داشتم د

 که مالحظه بودم    یچقدر ب  اره؟یبال رو سر خودش ب  نیبود ا

چرا    کی  یحت بشه،  من  از  نابودتر  ممکنه  نکردم  فکر  لحظه 

 بودم؟ دهیزود بر  نقدریا

مشتش گرفته    ی تهران، کل تنم رو تو  ی شب ها  ی هوا  ی سرد

آشنا،   ی کوچه    نیا  ی سرپا موندن تو  ی برا  یبود و پاهام رمق

وقت شب به گوش کل محله    ن یکه تا فردا خبر موندنم تا ا
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ناام  د یرسیم دادنش  جواب  از  نداشت!  ول  د یرو   د یبا  یبودم 

  کردم یم شی و حال زدم ی سرش داد م د یبا دم،یشن یصداش رو م 

بهم توجه   دیجوابم رو بده، با  دیباشه، با  یگشی هم   ی ایرو  دیبا

رو   ا یرو نیرو نداشتم، اصال ... اصال  ا ایرو نیکنه! من... تحمل ا

 !شناختم ینم

از من و سماجتم خسته شده بود که باالخره جواب داد    دیشا

صدا گوش  ییاما  پشت  من    ینم  یاز  از  رو  صداش  اومد، 

که حاضر بودم شب و روز دلقک بشم تا برام    یاز من   گرفت؟یم

نم زبونم  کنم    د یچرخ  یبخنده؟!  ،   "خانومم    "صداش 

.  کنه یدارترش م  حهیآروم کردن، جر  ی بار به جا  نیا  دونستمیم

که    ی زیحالش رو بدتر از چ   خواستمیخواستم نرم باشم، میم

که دائما  همراه چشم هام   ی ریتصو  تونستم،یهست نکنم، اما نم

 .آدم ها رفتار کنم ن یع دادی ت نمبود فرص
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به حالم   ؟ی با خودت؟ به من فکر نکرد  ی کرد  کاریچ  ا؟یرو-

  ن یخوشگلت؟ چرا ا  ی سر اون دستا  ی آورد  یچ   ؟ی فکر نکرد

 !کردن من؟ وونهیواسه د ی راهو انتخاب کرد

کش  ی صدا  کیاز    غیدر غر  دن،ی نفس  پشت    بی چقدر  بودم 

ب و چقدر  زمان   شتر ی خط  مانندش    ی به صدا  ،یاز هر  مسکن 

 .محتاج بودم

ب  ی زیچ  هی- از  ا  ی شعور ی بگو! بگو  به  حال و روز    نیتوئه که 

بگو   ،ی دی ترک  می بمب وسط زندگ   هیمثل    ی افتادم، بگو اومد

 ی خوای حال االنت منم، فقط بگو، بذار بدونم نم  یباعث و بان

 !ی ر ی صداتم ازم بگ

قوت قلب   یفرستاد باعث کم  رونیکه ب  یقیبار فقط آه عم  نیا

 .حال به خودم لعنت بفرستم ن یو در ع  رمیبگ

چس ناله   ی جلو  شهیکه هم  ی ! دختر شهیمن هنوز باورم نم-

  شه یمن باورم نم   ،یتو باش  دادیم   دیو بهم ام  گرفتیمنو م  ی ها
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مایرو کاش  ه  مردمی ...  نم  نیا  ی تو  چوقتی و   دمت،یدیحال 

 !شدمی باهات آشنا نم  چوقتی کاش ه

 ؟یمونیپش-

باشم    دنیاز شن  دونستمینم پرس   ایصداش خوشحال   دن یاز 

 .سوال مزخرفش ناراحت

 گم ی! من ممونم؟یمن گفتم پش  ا؟یرو  ی گیچرا چرت و پرت م-

 ...ی نطوریکه ا ت یزندگ ی اومدم تو یکاش نم

که بود تموم شده محمد، مگه نه؟ پس راجبش حرف    یهرچ-

 !نزن

قصد    یپلک  کالفه به  هاش  لپ  گرفتن  گاز  تصور  با  و  بستم 

 .آروم شدم  یکندنشون، کم

 !ا یرو یدرکم کن کمیکاش -

از دست هام مشت   یکیاعصاب خردکنش باعث شد    پوزخند

 .ادی سرد کوچه فرود ب وارید ی و رو
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 ز؟ ی همه چ ر یز  ی حرف، زد  هیبا  نکهیرو درک کنم؟ ا یچ-

م  ی صبور  توان دلم  که  االن  نداشتم، حداقل    خواست یکردم 

 .نازم رو بکشه و آرومم کنه میمثل قد

 ا؟ یحرف رو هیحرف؟ با   هیبا -

کرد و من رو با خشم مزاحم وجودم که رو به انفجار    سکوت

 .بود تنها گذاشت

ارم  دارو ند  ی همه    یدونیم  ا؟یمن رو  یاز زندگ  یدونیم  یتو چ-

نشه؟ اصال    شیچ  چیاما اون ه  رمیحاضرم بم  یدون یمادرمه؟ م

اون    یمگه کس باشه؟ من  نداشته  مادرشو دوست  هست که 

 ی که خورده بودم کفر  یاز دست خودم و قسم  نقدریلحظه ا

نفهم که  م  دمیبودم  غلط  خوامی بعدش  چجور  یچه    ی کنم، 

  خواستم یکنم، فقط نم  یتو رو راض  ی آروم کنم، چجور  دموخو

 !اره یزبون نفهم به زبون ب  ی  بهیغر هیاسم خانوادمو 
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بعد از اون روز توان   یکه حت  ی اون روز و بعد مادر   ی ادآوری  با

  الیخی و ب  دی چشم تو چشم شدن باهاش رو نداشتم، صدام لرز

 .شدم  کردمیفاششون م دیکه نبا  ییخط قرمزها

باز اسم منو به   ی حاضر  ی خود تو! مرگ مادرتو قسم بخور-

بدبختم که هم    نقدریمن ا  یول  یتونیبخدا که نم  ؟ی اریزبون ب

 !خوام ی و هم تورو م  زهیمادرم واسم همه چ

  شد،ی داشت آروم م  گفتیحسم م  یول  دمیشنیازش نم  ییصدا

 .بودم رونیآشفته و ح یبرعکس من که حساب

. انیزود کنار نم  ی زی با هرچ  ستن،یمن مثل شما ن  ی خانواده  -

 ی   قهیمن بفهمه    ییمن رو گرفت، دا  ی   قهیتو اگه اومد    ییدا

م  چ  بتی تر  ی برا  ره ی گیمادرمو  اصال   اونا  اسم    ی زیکردنم،  به 

 د یدوست دختر دوست پسر قبول ندارن، اگه بفهمن... اگه ام

ازم    یچی ! تو هکردم؟ یم   کاریچ  دیمن با  کردیم  ی عمل  داشویتهد

پسرا فرق    ی   هی ول گفتم بهت... گفتم با بق... روز ا ایرو  یدونینم

با هر چ نم   ی زی دارم،  برات دردسرم    ام،یکنار  حس هم کنم 
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موندم چون دوستت داشتم، چون دوستت دارم...    ی... ولرمیم

قسمم زدم تا تو رو آروم کنم، تا نذارم باز   ریاالنم ز نیمن هم

ب  ییبال خودت  با  کاریچ  ،ی اریسر  بگو  بهم    کار یچ  دیکنم؟ 

 !کنم؟

حرصم از   ی همه    د،یچ یگوشم پ  ی بغض آلودش که تو  ی صدا

اشک    یهر حالت  ی بودم که تو  ی خود ی رفت، من چه آدم ب  نیب

 !آوردم؟ یدختر رو در م نیا

با  امی کنار م ی جور هیخانوادتو انتخاب کن، حق با توئه. منم -

 .زی همه چ

 یی. حرف زدن از جداستهیبار انگار نوبت قلب من بود که با  نیا

حاضر نشدم بهش زنگ بزنم   یبرام سخت بود که حت   ی اونقدر

اما اون االن... گفت با   میجدا بش  دیبهش گفتم با  ام یپ  ی و تو

کنارم   خواستینم   ایرو  یعنیبا نبودنم؟    اد؟یکنار م  ز یهمه چ 

پس چه مرگم    خواستم؟یرو نم  نیباشه؟ مگه... مگه من هم

 بود؟
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 !؟یچ  یعنی... یعنی-

و صداش باعث شد تو دل استرس و بهت    دیرو باال کش  ش ینیب

 .بزنم ی لبخند مچهین میزدگ

 ؟یخواست ینم نویمگه هم گه،ید می جدا بش یعنی-

  ره یو مبهم رو به روم خ   کیتار  ی به نقطه    وار،یزده به د  هیتک

 .لب زدم اری اخت  یشدم و ب

 ا؟ یبرات راحته رو نقدریا یعنی-

 ی ایخنده ها رو دوست نداشتم، رو  ن ی. افی. آروم و ضعدیخند

صداش قشنگ    دی خندیاصال  بلند که م  د،یخندیبلند م  دیمن با

 .بود

هم؟ینیبیم- م   نی !  دق  آدمو  که  ست  ساده    نیا  ده،یحسه 

  د ی و شا  دونمیاز خانواده ت نم  ی چیگذشتنه... به قول تو من ه 

 ...اما اگه من بودم ی ری رو بگ می تصم نیا یتو واقعا  حق داشت
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بهش ثابت    دیچطور با  خواست،ی زدن م   اد یفر  ری دل س  کی  دلم

با  کردم یم م  خانواده  از  چقدر  رو؟  م  دیحرفام    گفتم؟ یبراش 

بره    ی جور  کیپاپس بکشه و    دنی که به محض شن  ی اونقدر

 !وقت نبوده؟ چیکه ه

همه    نا یا  ؟یگذشتیبخاطر من از خانوادت م   ؟یچ   ی اگه تو بود-

تو تو  ا  ،ی نبود  طمیشرا  ی حرفه،  ا  ی نطوریپس  و    نیبا  اشکا 

 !نکن وونمیحرفات د

ا- از  شدم  خسته  من  محمد  دعوا...   نیبسه...  و  بحث  همه 

 ؟یفهمیم

سر داد، خسته شده بود؟!   ستادنیا  ی بار نا  نی دوم  ی برا  قلبم

 !از من؟ از اخالق بدم؟

 !راحت باش  گه،ید زی نه چ ،ی بگو از من خسته شد-
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ترک   کی  به بغضش  کم  د،یباره  اون   یصداش  و  گرفت  اوج 

جا مند  گله  قبل   ی دخترک  مهربون  به دخترک  رو  خودش 

 .داد

 !من... من دوستت دارم محمد-

با  من م  گفتمی م   دیهم  اگه  دارم؟  چ  گفتمی دوستت    زی همه 

دغدغه و    یب  ش؟ی پ  ی هفته    ک یمثل    شدیم  شد؟یدرست م

 !رهی دلخور با دو کلمه آروم بگ ی ایرو نیبود ا دیدردسر؟ بع 

دار- دوستم  پ  ی اگه  هم   شم،ی بمون  رو  من  داشتن  دوست 

 !دهیپا لهش کردم نشون م  ریکه ز یقسم

[10.11.20 19:51] 

 178پارت #

سکوت کرد    کرد،یو ذوق م  دیکشیم  غیکه ج  شه یهم  برعکس

 .ترسوندی من رو م شتری سکوت ب نیو ا

 ا؟یرو-
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  یی جورا  کی.  دمی فهمیم  نویجواب دادن نداشت، ا  ی تو  یرغبت

 .درست مثل من د،یترس یانگار م

 بله؟ -

که    ییوقت ها  خواست یم حبس شد. دلم م  نهیس  ی تو  نفس

ش کنم، هر چند...   کهیت   کهیت  گفت یم  "بله    "  "جانم"  ی به جا

  ن ی به ا  شدمیکه از دستش ناراحت م  یمواقع  ی خودم هم تو

 .بردمی روش حرص دادن پناه م

 !گه؟یبله؟ بله د-

 .حس یو ب  ف یکرد، ضع ی خنده ا تک

 !خب... جانم؟ بگو-

 ن ی نبودم که بتونم ناز کنم و اون به بهتر  یطیکه شرا  ی تو  فیح

 .شکل نازم رو بکشه

 قهر کنم باز؟  ی ناراحت ؟ی چرا خوشحال نشد-
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  ممیمستق  یشوخ  ی   مهیکوتاه ضم  ی خنده    کیبعد هم    و

 .کردم 

 .آره ناراحتم-

م  ی لبخند خوشم  نشست.  هام  لب  حرف  ی گوشه  نه   یاومد 

 ی لیخ   ایرو  د،یکشیدلش بمونه و نه خجالت م  ی تو  ذاشتیم

 .بودم  دهید میزندگ ی که تو ی دختر   نیخاص بود، خاص تر

برم؟  - قربونت  چرا  آقاخب  رو    ییاالن  گذاشته  سرت  منت 

 اره،یدرت ب  یاز ترش  ادیب  خوادی هم م  گهید  ی سرت، دو فردا 

 ؟ یناراحت  یواسه چ گهید

ها  برخالف خنده  دلتنگ  که  م  خواسته  و  و   ی انتظار  بلند 

قرمز    ی بودم، مظلوم شد، درست مثل دختر بچه    بشیدلفر

هم  یپوش مدرسه    ی تو  شهی که  مادرش    ی راه  کنار  زهرا، 

 .رفتی و دلم براش غنچ م   شدمیدیم



Page | 697 
 

که   ی . محمدی که دوباره بر   ترسمیم  ترسم،یناراحتم چون م-

 !تونه؟ینم تونه،یدو بار تونسته تنهام بذاره بازم م

جواب قانع کننده، قلبم به کمک زبونم   کیاز    غیو در  کالفه

 .اومد

 !اوردم؟یکه دو روزم دووم ن هیچه جور تونستن نیا-

 یفیضع  ی ا  "باشه    "به گفتن    ،ی ا  گهید  ی از بهونه    بینص  یب

 .بسنده کرد و اعتراض من در آورد

 !کن، زود باش  یآشت اوردمی تا سرت هوو ن-

 د یبا  ی حس و پر غصه، چجور  ی اما مثل قبل ب  د،یخند  مجدد

 !خوام؟ی خنده ها رو نم نیمن ا فهموندمیبهش م

 ...خوادیخب، پس دلت نم یلیخ-

 :و گفت دیکالمم پر ونیکرده م هول

 !ینه نه، آشت-
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سنگ   نی هم   دنیشن  با حجم  کلمه  رو  ینیدو  دوشم    ی از 

 ام یکه رو  ی از عذاب وجدانِ درد  ینی برداشته شد، حجم سنگ

 .بود دهیکش

 .قربون خانوم مهربونم بشم من-

زمزمه کرد و بعد از نثار کردن انواع و اقسام   ی ا   "خدانکنه   "

 .خود ساخته ش، صدام زد ی فحش ها

 !محمد؟-

صفا  موحمد ب  یبی عج   ی گفتنش  چقدر  از    زاریداشت،  بودم 

 .کردند یصدا م  یممل ایاسم رو ممد   نی که ا ییدخترا

 جان محمد؟ -

 !بگو زهرمار-

نه چندان خوب رو   ی کلمه    نی ا  دنیهنوز شن   دم،یخند  ناباور

 دوست داشت؟ 

 !؟ی شد وونهیوا! د-
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. دیبه خاطرش اومد و آروم خند ی زی کرد و بعد انگار چ یمکث

که من رو مجبور به گفتن کثافت و    ییروزها  ادیشک به    یب

کلمات    نیا  نقدریچرا ا  دمیفهم  یکرد افتاده بود، نم  یزهرمار م

 "گفت    یم  دمی پرس  یرو دوست داشت و هر وقت هم که م

 " .یگ یآخه باحال م

[10.11.20 19:51] 

 179پارت #

 .خب دلم تنگ شده-

و چقدر قشنگ بود    شدیم  ی ساده ا   ی زهایتنگ چه چ  دلش 

 .ها یدلتنگ نیا

 !... زهرمــارایخب ب-

 ی   جدهی جک مثبت ه  کیانگار که براش    د،ی غش خند  غش

 .کردم فی خنده دار تعر

 !ی گیآخ خدا... چقدر باحال م-
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 .زهرمــار و باحاله-

بلندتر و در ع  ی بار صدا  نیا حال کنترل شده    ن یخنده ش 

 .امشب من ی آرزو دنیبه کمال رس  ی عنی نیشد و ا

 .قربون خنده هات بشم-

 .خدانکنه آقا-

 یی آرزو  ی از بابت حالش راحت شد، دست رو  ی که کم  المیخ

م  دلم  بخوره    خواستیکه  بهش  شدن  برآورده  مُهر  فردا 

 .گذاشتم

 شت؟ی پ امیقراره فردا م یدونستیم-

 دنیبزنم، اما با شن  ی تمندیپرشعفش باعث شد لبخند رضا  ی وا

 .کمرنگ شد یحرفش لبخندم کم

  د ی که ام  ی کار  ترسم،یطرف م  کیطرف خوشحالم از    کیاز  -

 .نکرد رانیبا ا کا یبا ما کرد آمر
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گرفتم،    شی خونه رو آروم آروم پ  ری کردم و مس  ی اخم  اریاخت  یب

د  گشتمی برم  د یبا  گهید خونه،  مامان    ریبه  بود  ممکن  و  بود 

 .شدم یپسرا معتاد و الابال ی  ه یدوباره حس کنه من مثل بق

سرت آورده به خودش    ییاون اگه بدونه چه بال  شه،ینم   یچیه-

امشبو،    رهینم  ادمی  چوقتی . منم هدهیدخالت کردن نم  ی اجازه  

 !براش کنمیجبران م

کرد آرومم کنه، چقدر خوب بود   یو سع  دیکش  ی کالفه ا  پوف

 .کردیرو خاموش م تمی عصبان شی بگم آت ی ز ی چ نکهیبدون ا

جبران کردناتون آخر سر من   نی خب حاال... وسط هم  یلیخ-

 !خدا ی وا  ؟ی ایفردا م  یحاال واقعن رم،یمی و م کنم یدق م

به جونم   نیاز ا  شتر یفرو بردم تا سرما ب  بمیج  ی رو تو  دستم

 .رخنه نکنه 

سرحال    یفردا حساب  خوامیخدانکنه عه، برو بخواب فداتشم، م-

 .ها یباش
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 ییایشبت رو  "برام فرستاد و با گفتن    ی گفت و بوس  یچشم

 یآرامش لحنش رو مهمون وجودم کرد و بعد از دادن جواب   "

 .در خور لحن مهربونش، تماس رو قطع کردم 

صداش رو   ای  نمشیبب  نکهیا  یاوقات ب   یکه گاه  شهیم  طورچ

رو لبخند  م  ی بشنوم  حس  رو  بودم  کنم؟یلبهاش  مطمئن   !

  ش یقرمز و گل گل  ی لبهاشه که لپ ها  ی لبخند رو  ی اونقدر

... مثل دیو شا خوابهیباد کرده. مطمئن بودم که امشب آروم م

 دکه کنارم بو  یی ایرو  نی. انهی از شب ها خواب منو بب  یلیخ

و   دهیرو داشت که سالهاست کنار خودم قد کش   ی حکم بچه ا

... با پوست و گوشتم  شناختمیرو خوب م  ا یبزرگ شده، من رو

ب  یاما همچنان... گاه شبانه م،   ی ها  ی خواب  یاوقات... وسط 

که    دمیترسی... مدمیترسیمون، م  ندهیوسط استرس هام از آ

 !شهمال من نبا  گهی بذاره و بره... بره و د ی روز کی

باشه،   نقدریا   گهید  ی روز  ک ی  دمی ترسیم نداشته  دوستم 

  دم ی ترسینکنه، م  یبود و نبودم براش فرق  ی روز  کی  دمی ترسیم
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خوشحال و    ی برا  گهی د  دمیترسیقربون صدقه م نره، م  گهید

عوض بشه   ایرو  نکهینگه داشتنم همه کار نکنه، من از ا یراض

شدن  دم،ی ترسیم عوض  نص  یاز  ها   ی مه  ه  بیکه    ی رابطه 

کرد،   یم  یبمب رابطه ها رو متالش  کی و مثل    شد یم  ی روزام

از   ی ریی تغ  نیتر  کیحال... با گذشت چهار ماه... کوچ  نیبا ا

دختر احساسش    نیا  دادینشون م  نیبودم و ا  دهیند  ایجانب رو

 !فرق داره ایدن نیا  ی به من، با احساسات آدم ها

خانواده م    دنیترس فهم   ا،یبعد از ترس عوض شدن رو  دیشا

 چوقت ی ه  گهید  خواستی ترس بود. دلم نم  نیاز رابطه م، بدتر 

ا  امیرو ناام  نطور ی رو  و  نم  نم،یبب  دی ناراحت  جز    خواستیدلم 

 ش ی خودمون که مقصر اصل  ی پاافتاده    شی و پ  خودی ب  ی بحث ها

بحث  بودم  رو  ادیب  شی پ  یخودم  او  ا یو  برنجونه،  از    ی نقدررو 

مهم اون  به  قسم  شکستن  بابت  که    یخودم  بودم  مطمئن 

نم  کی  ی برا  چوقتیه   دونستمیم تنهاش  هم  اما   ذارمیروز 

 !دم یترس یوار م  وونهید زی دو چ نی از ا دم،ی ترسیم
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* * * * * * 

سفارش کرده بود که گل نخرم تا خانواده ش   یلیخ  نکهیا  با

نم نشن،  ها  تونستمیمشکوک  گل  شاخه  از  رو  هام   ی چشم 

رو و  رنگ  مغازه    ایخوش  بگ  ی پسند  روم  به  چرا که    رمیرو 

لذت  دیفهمینم  چکس یه خر  ی چه  گل    ا،یرو  ی برا  دنی داره 

 ا یرو  ی چشم ها  ی که تو   یتونست برق  یجز خودم نم  چکسیه

 !و درکش کنه  نهیرو بب کنهیم ییگل خودنما دنیموقع د

که از همه    یرنگ  ینگاهم رو از شاخه گل آب  یت ی کمال نارضا  با

 ک یشده بودم گرفتم و وارد سوپرمارکت نزد  خکوبشیم   شتریب

  ی ها رو برداشتم و برا  لیشدم. انواع و اقسام پاست  یبه گلفروش

پاگ  ی ادیز  کی پالست  ات یمحتو  نکهیا و  به    ریدست  نباشن 

 .ت دادمیو دو بسته لواشک رضا  پسی بسته چ کیبرداشتن 

 ده یبود که بار دوم هم رو د  یهمون پارک  کیمحل قرارمون نزد

از دوست هاش از    یکیجشن تولد    ی هم به بهونه    ایرو  م،یبود

ب جا  رونیخونه  و  بود  باق  ی زده  مادرش    یشکرش  که  بود 
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رفتن بهش    ی بود که برا   تیو باشخص  دهیبرعکس برادرش فهم

 .اجازه داده بود

وسا  با کردن  ب  لیحساب  مغازه  خ  رونیاز  از  و    ابون یاومدم 

نمونده بود و   یباق  دنمیبه رس  ی زیپارک رد شدم. چ  کینزد

حال   نیا  یدرست مثل روز اول استرس داشتم. بخدا که هرک

روز    نیدختر به ا  کیبخاطر    دیفهم  یو م  دی دیو روزم رو م 

 ا محمدرض  ی... حتچکسی. هدی خندیو فقط بهم مافتادم فقط  

نم باور  هم  رو  کنهیهنوز  به  من  وجود   ایکه  با  و  بستم  دل 

 !وقت عصر، از تهران به کرج اومدم  نیاز کار و ا  یناش  یخستگ

در   بم یرو از ج   د ی لرز  یکه طبق معمول به خودش م  میگوش

گرفته   تاپیت  ی خرها   نیدرست ع  ایاسم رو  دنیآوردم و با د

 .شدم ی غرق شاد

 جانم خانوم؟-

 .زنمیسرده، دارم سگ لرز م   یل یمحمد، هوا هم خ  دم یمن رس-
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تماس رو    "  ی ا  امیاالن م  "صدقه ش رفتم و با گفتن    قربون

بود که فکرش   ی ز یقطع کردم و وارد پارک شدم. خلوت تر از چ 

گذر    نجاهایبه ا  یکس  وونهیو مسلما  جز ما دو تا د  کردم یرو م

 .کرد ینم

مختلف پارک که هر    ی رهایمس  نیکه جلوتر رفتم و ب  یکم

رو قدم زنان   ایحرکت کردم، رو شد یم  یمنته  ی کدوم به سمت

  ک ی   خواستیهم دلم م  دم،یو در حال ها کردن دست هاش د

گرم کردن اون    ی مقابلم بخندم و هم برا  ریبه تصو  ریدل س

 .و نرم به قدم هام سرعت ببخشم فی ظر ی دست ها

که اون هم   دیچقدر طول کش  دونمیبرداشتم و نم  یقدم  چند

  ی متوجه م شد و دوان دوان به سمتم اومد. هردومون با شدت

و توان دل کندن از هم رو هم    م یدیبغل هم پر  بیو غر  ب یعج

 .مینداشت

 .محمد  نمتی بیدوباره دارم م   شهیباورم نم-
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ا  ی چمدون به دست رو  لبخند با  حرکت   نیلبهام نشست و 

تا وقت که    ینشون داد حاال حاالها قصد رفتن نداره، حداقل 

 .کنارمه ایرو

 .توله  نطوریمنم هم-

تنش، با اکراه ازش جدا شدم و تازه تونستم    ی سرد   ی آور  ادی  با

 .بزنم دشید یدرست و حساب 

 ه؟ یچ  ی برا شی همه آرا نیا-

  .زد ی چشم غره ا  انهیکرد و ناش  ی ساختگ یاخم

در    دم،یپوش  یلباس مجلس  رمیبرم تولدما، ز   خواستمیمثال  م-

 .حد فداکارم من نیا

 ی تو  ک یم پالست   گه یو با دست د  دمیدستم لپش رو کش  کی  با

 .دستم رو جلو بردم

 .خدمت شما اء،یخانوم ض تونیاز فداکار ریجهت تقد-
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 ی زدن رو ازش گرفته و به جا  غ یج  ییصداش توانا  ی تو  لرزش 

 .دیبغلم پر ی تشکر کردن مختص خودش، تو 

 .عشقم یمرس ی وا-

داشت    نکهیا  نی در جوابش گفتم و ح  ی ا  "  کنمیخواهش م "

دستم    ی از دست هاش رو تو  یکی  زدیم  دیها رو د  یخوراک

ش رو،   گه یبعد هم دست د  ی   ه یگرفتم و ها کردم و چند ثان

زده بودند که خروار خروار عذاب   خیدست هاش اونقدر سرد و  

 ی ابکردند و حس   قیقرار، بهم ترز  نیوجدان از بابت گذاشتن ا

 .شدم مونیپش

که همراهم بود چپوندم    ی کوله ا  ی رو تو  کیبعد پالست   یکم

با گرفتن دست هاش، دنبال جا و مناسب گشتم.   ییو  گرم 

ناچارا   ی پارک خبر   ی تو و  بنبود  جا  رونی  دنبال  پارک   ی از 

 گهی اصرار داشت که د  ایبودم. هرچقدر رو  ی ا  یدرست و حساب

ن م  ست یسردش  بش  ی تو   میتونی و  پارک  قبول    مین یهمون 
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و   شدیساکت م  م یتصنع  ی اخم ها دنیبا د  یو هرازگاه  دمنکر

 .زدیغر نم گهید

 یربع گشت و گذار اطراف پارک، لبو فروش  کی بعد از    باالخره

  دن یو با کش  دمیهم به پا کرده بود رو د  یشیرو که از قضا آت  ی ا

که دست تنها هم   ی رمردیو پ ی به سمت لبو فروش ایدست رو

 .میفروخت قدم برداشت یپخته شده و هم بالل و لبو م یباقال

  یی رو جا  ایرو  ی ازش گرفتم و وقت  یاز همه دو تا صندل  اول

آت   کینزد راحت  شی به  نفس  تونستم  تازه    رونی ب  ینشوندم 

 .بفرستم

 .کردم رتیوقت شب اس  نیخانوم، ا شهی االن گرمت م-

در حال رفت و    ش یکه کم و ب   یو مردم  ابونی توجه به خ  یب

 .کرد کسانمیآمد بودند ادام رو درآورد و رسما  با خاک 

 !تو چه؟! هان؟به   نمیمن اومدم آقامو بب ه؟یکردم چ رتیاس-
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ا  تک د  ی خنده  با  و  معن  دنی کردم  و  منتظر  دار   ینگاه 

 :بهش گفتم ک یلب و نزد  ریفروشنده، ز

آقا- جلز و ولز کردن هم    نیمنم و همچ   یگیکه م  ییخوبه 

 م؟یبخور رم ی ... لبو بگالیخ یب  نارویندارم! ا

خ  رونیب  ینچ  زونی آو  ی لبها  با و  که    ره یفرستاد  م  کوله  به 

 :مورد عالقش بود گفت ی ها یخوراک  ادآوریاحتماال  

 .لبو دوست ندارم-

شدن    ره یبه خوردنش نداشتم و با خ  یلیهم چندان م  خودم

 :گفتم  شش یغرق آرا ی چشم ها ی تو

داره.    ؟یچ  یباقال- باللم  ها،  مفت  ارویخوشمزه ست    ی مفت 

 .که خانومم دهینم یصندل

 .جواب داد ی زیآم  طنتی به روم زد و با نگاه ش ی لبخند

 .عشقم ریبگ  دارم،یبالل خوبه، دوسش م-



Page | 711 
 

خوردن  ی برا  ی سر و  لوس  گفتن   شی حالت  با  و  دادم  تکون 

 .سفارشم به فروشنده، رو بهش ادامه دادم

م  ی نطوریا- نگاه  منو  تو  ا  هیمعلومه    یکنیکه    ی تو  ی نقشه 

همه رژ لبت بره،    ی سهم منم بخور  ی خواینکنه م  ،ی سرت دار

آخه قربونت   ینشه؟! چقدر تو به فکرم  ی بعد لبام رژ  گهیمنم د

 !برم

منظورم، چشم    دنینگاهم کرد و بعد با فهم  رهی خ  ی ا  ه یچندثان

 .شد   رونیمن به ب  ی شدن خنده    کی درشت کرد و مسبب شل

 !محمد ی شعور یب یلیخ-

به روش زدم و چون دستش کوتاه تر از   ییدندون نما  لبخند

کنه، به فشار دادن   یتالف  طیشرا  نیا  ی بود که بخواد تو  یاون

 :بازوم اکتفا کرد و گفت

 !لهش کنم   خوادیدلم م-

 :اراده گفتم ینگاهش کردم و ب متاسف
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ا  نایا- شب  نایرو؟  م  ی پا  هیکه  باشگاه،    مونن،یمرغ  برم  بذار 

 !هشون کنل یبزرگشون کنم بعد هرچقدر خواست

 رفتی و برخالف دلم که داشت براش ضعف م  دی بلند خند  بلند

 :گفتم

 !خندهینم ابونیخ  ی . خانوم آقا محمد توسیه-

 :گفت ی آورد و با حالت بامزه ا رونیرو ب زبونش

 !مرغ  ی پا گهیبازوها م نی به ا کنهیآقا محمدم غلط م-

بدم،    یجواب بهش  تو  یعنینداشتم  من  و   ی جواب  حروف 

 ک ی  خواستم،یم  ی انرژ  ی   هیتخل  کی من    د،یگنج  یکلمات نم

 .به با تمامِ توان گاز گرفتن از لپ هاش ه یشب ی زیچ

کم  نگاهم داشتم  و  شد  هاش  لپ  قفل  تصورات   یکه  از 

 کی فروشنده با    رمرد ی بردم، پ  یم   ضیسرم ف  ی تو   ی   انهیوحش

ش ظرف پر  گهیدست بالل هارو به سمتم گرفت و با دست د

 .ما آورده بود ی که بدون سفارشمون برا ی ا یاز باقال
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ا  ریبگ- رو هم    یباقال  نیپسرجان،  هوا    د،یکن  یامتحان  هیها 

 .چسبه ی سرده م

مهربونش   ی و چروک و چشم ها  نیپر چ   ی به چهره    ینگاه

 یپر از سماق، بالل و باقال  یانداختم و ضمن تشکر بابت باقال

 .رو از دستش گرفتم

 !ی اوردیبالل منو بده تا واسم حرف درن -

کردم و با جلو بردن دستم باللش رو به سمتش    ی خنده ا  تک

 :گرفتم

 .بخور قربونت برم، خوب بخور رژتم خوب پاک شه ها-

زدن از   رونیکه قصد ب  ی دودو    ا ی پرحرص رو  ی   افهیق  دنید  با

 :لب گفت ر یسرش رو داشت، بالل رو از دستم گرفت و ز

 !کنم کار یباهات چ  دونمی. مدا یجد ی پررو شد  یلیخ-
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گاز رو    نیکه اول  یابروم رو باال فرستادم و درست وقت  ی تا  کی

قاپ از دستش  رو  باللش  بعد    ی گاز  یعیو سر  دمیزد،  و  زدم 

 :خوردن گفتم نیح

 !خونه ی آقا ی گاز اول خانوم خونه، گاز بعد  میدار تیحکا-

نگاهم کرد و باللش رو پس گرفت و همزمان با خنده    ناباورانه

 :دیپرس زشیر ی ها

 دوست؟ ایرو یدهن-

 .خوردن بالل خودم جواب دادم ن یهام رو بستم و ح چشم

 !دوست یلیخ-

. بعد  میو مشغول خوردن شد  م یخنده زد  ریهردومون ز  کهوی

رو    ایها رفتم و به زور رو  یاز تموم شدن بالل ها، سراغ باقال

  کی نداشت اما بعد به    یاقیخور کردم، اولش چندان اشت  یباقال

 ن یو جنگ ب  یآخر باقال   ی داشتم تا از دونه ها  ازیدار ن  لمیف

  د یحساب، با  نیکنه! با ا  ی لمبرداریسر خوردنش ف  ایمن و رو
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مورد عالقه    ی ها  یخوراک  ستی پر از سماق رو هم به ل   یباقال

 !کردم یخانوم شکموم اضافه م ی 

 " ایرو "

فکرش رو هم   یاومدن داشتم حت   رونیکه از بدو ب  یاسترس  با

  ک یحد بخندم و بهم خوش بگذره. همش    نیدر ا  کردمینم

که امشب هم    گفت ی و م  زدیحس مزاحم اطراف سرم پرسه م

 کساعت ی  نیا  ی که من از خنده ها   ی زیا چ اما ب  شه،یخراب م

ها م  ی گره خورده    ی و دست  هممون  خراب    نیا  دمیدیتو 

 !شدن محال بود 

غذاها  بعد خوردن  ا  یمعمول   ی از  خوشمزه  بشدت  که   ی و 

  م ی شبمون رو قشنگ تر کرد، با اصرار محمد به پارک برگشت

بود و متفاوتش    شتریب   هیکه نور اطرافش از بق  یمکتین  ی و رو

 .میکرده بود نشست 
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سردم نبود و خودم    گهید  نکهیدادم و با ا  مکتی م رو به ن  هیتک

  شتر ی به محمد ب دمیفهم یرو نم  نیریش ی گرما نیا لیهم دل 

ر  دمیچسب ته  لمس کردن  با  و  بردم  رو جلو   شش یو دستم 

 :گفتم

 ؟ یبهت گفته بود چقدر جذاب یتا حاال کس-

نزد  ری ز  یپق رو  دستم  و  زد  و   کی خنده  کرد  شکار  دهنش 

 .بوسش کرد

ول- گفتن،  کردن  غلط  که  گفتن  اگه  گفتن که   یالبته  بهت 

م لوس  کجا  یکنیچقدر  ا  ی آدمو؟  که  جذابه   ی نطوریمن 

 !؟یکنیقشنگ نگاهم م 

درد    دنیخند  ادیبه لپم که از حجم ز  ی زدم و توجه ا  ی لبخند

 .کرد نکردم یم

 شون ینیبینم  ی چشات! آخه خودت دار همه جات، بخصوص  -

 .قشنگن یلیکه... خ
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منحن  ی   گوشه تو  یلبش  رو  دستم  که  همونطور  و   ی شد 

 :دستش گرفته بود، گفت

فکر    ی نطوریآدما عشقشون مثل تو پاک بود، ا  ی کاش همه  -

 .خورد ینم یشکست عشق گه ید یکنم کس

به صدام   ی ا  دهی جالبش، حالت کش   ی از جمله    ی زده ا  ذوق 

 .دم یبخش

 .کمرم شکست به خدا ،ی اووو، عجب جمله ا-

 شه یشد که چطور م  ن یا  ری زد و من ذهنم درگ  ی لبخند  دوباره 

 !آدم هم اخم هاش قشنگ باشه هم خنده هاش؟ کی

 .نمیبب زیزبون نر-

تو  یتکون که  دستم  اس  ی به  خواستم   ری دستش  و  دادم  بود 

نم ناز کنم،  اخم کرد و    کهویشد که    یچ  دونمیصورتش رو 

آن ترس    کینگاهم کرد و    رهی دستم رو محکم نگه داشت. خ 

 .کرد دنی قلبم شروع به رقص ی تو
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 محمد؟  شدیچ-

مانتوم رو باال   نی آورد و خواست آست  نییحرف دستم رو پا  یب

تو فکر  خوندن  با  که  ه  ی بزنه  و  گرفتم  جلوش   ینی سرش، 

 .دمیکش

 .ی نیبب  خوامینم ؟ یکنیم کاریچ-

چهره ش نبود، اخم بود و اخم بود و    ی از لبخند تو  ی رد  گهید

 .اخم

 !بردار دستتو  نم،ی بب خوامیم-

 :تکون دادم و ملتمسانه گفتم یبه نف ی سر

م- نم  شبید  ینیبب  خواستمیاگه  پاک  از    کردمیعکسشو 

 !چتمون، کاممون رو تلخ نکن. فراموشش کن محمد

 !تونمینم-

تو  به نم  ی برق  بود    دونمیچشم هاش که  نور    ز یچ  ایبخاطر 

 .کردم قانعش کنم یشدم و سع رهی خ گهید
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 کنه،یکم م  مونویکه خوش  ی هر غم و غصه ا  الیخیب  ،یتونیم-

 .ی فراموشش کن دیپس با رن،یم  نیهم از ب نایا

  کیبه    هیشب  ی ز ی چ  کرد،یم  دادی صداش ب  ی تو  ی بیعج   یکالفگ

 .به انفجار  کی هشدارِ نزد

 .نکن به زور کنارش بزنم ی کار ا،یدستتو بردار رو -

نم   نه،یبب  خواستی نم  دلم کار  خواستیدلم  کردم    ی از  که 

نگاه    نیتر از قبل بشم. دلخور نگاهش کردم و اون از ا  مونیپش

دست    نیسوء استفاده کرد و دست سمت راستم رو کنار و آست 

 .م رو باال زد گهید

دستم   ی زخم ها  ی رو  ،یقیفرستادن آه عم  رونیبا ب  همزمان

ها رد خط  فقط  د  غیت  ی که  و  ز  گه یبود  نداشتند   ی ادیدرد 

 :و زمزمه وار گفت   دیکش یدست

 !دلت اومد؟ ی چطور-
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بودم   مونیپش  یکاف  ی ... خودم به اندازه  یعنینگفتم،    ی زیچ

کار اون لحظه    ن یکه ا  یمنکر آرامش  تونستمیحال نم  نیو در ع

 .داد بشم هیبهم هد

 !؟یکن یشکل نیخانوممو ا ی دلت اومد دست ها ی چجور-

به روش زدم و اون در جواب دستم رو رها و سرش   ی تلخند

همون   ی تو  ی ا  ه یکرد.  چندثان  ل یمتما  ی ا  گهی رو به سمت د

  ی زی چ  خواستمی حالت موند و بهش فرصت آروم شدن دادم، نم

به دستم دادم و سرش رو    یتکون  یبگم که بدترش کنه، وقت

پر اشکش مواجه شدم   ی به سمت خودم برگردوندم با چشم ها

 .و قلبم انداخت نهیس ی قفسه  ی تو یچنگ یکی و انگار 

صورتش گرفت و اشک هاش رو پنهون    ی دستش رو رو  عیسر

 .دمی خودم هم بغض کردم و نال  اریاخت  یکرد، ب

نکن... قربون اشکات   هی! توروخدا... گر؟یکنیم  هیمحمد؟! گر-

 !نکن هیبشم... جون من گر
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م،    ه یبلندتر گر  ی دراومد و من با صدا  زشیبار هق هق ر  نیا

و   دمیموهاش کش  ی رو  یآغوشم گرفتم، دست  ی سرش رو تو

شن  ن یهم رو  صداش  کنم،  تر  لب  خواستم    ی صدا  دم،یکه 

 .و بغض آلودش رو  فیضع

با خودت همه   ی کرد   کاریقطره خونم ندارم... چ  هیمن ارزش  -

 ...کسم

[17.11.20 03:10] 

 184پارت #

صدام رو    ی کردم بغض تو  ینوازش موهاش شدم و سع  مشغول

 .پنهون کنم

 ؟یزنی م هیحرفا چ  نی قربونت برم... ا-

به    ی زیچ رو  اشکش  پر  نگاه  گرفت،  باال  رو  سرش  و  نگفت 

 .د ی صحنه پر کش  نیا  ی برا  نیهزارم  ی رو دوخت و قلبم برابهرو 
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م- دار  نقدریا  دونستم یاگه  گر  ی دوسم   شتر یب  ی کنیم  ه یو 

 .بخدا  زدم یم

ماالمال از اخم،   یضرب سرش به سمتم برگشت و با صورت  به

 .دیغر

غلطا    نیاز ا  گهیبار د   هیتو    ؟ی دی فهم  گه،یحرفا د  نینشنوم از ا-

 !کنمیم کارتیچ نیکن بب

 ت یعصبان  ی برا  ا یکنم    هیصداش گر  یگرفتگ  ی بودم برا   مونده

 .بامزه ش خنده

 !گهیمنو د یکن  ییدعوا هی دی با ی زیخب... ته هر چ  یلیخ-

که    یاز لبخند کنار لبهاش بود اما انگار زورش به غم  ی ا  هاله

 .د یرس یوجودش بود نم ی تو

 !تکرار نشه گه یآخه، د یگیچرت و پرت م -

رو   فتهیش دستم  گذاشتن  با  همراه  و  کردم  نگاهش   ی وار 

 :گفتم ،ی و گرفتن حالت نظام میشونیپ
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 !چشم قربان-

 ش ی روزی رحم پوزخندوار پ  یبار زور من بود که به اون غم ب  نیا

 .دیرو اعالم کرد و محمد خند

 !یزبون خودم نیریش-

رو   دستش رو کم  ی رو  و من  انداخت  هام  به سمت   یشونه 

 .د یخودش کش

م- چه  دلتو شکسستم...  کردم،  ناراحتت  سگ   دونمیهروقت 

رو غمتو  حرصتو...  گرفتم،  پاچتو  خال  ی شدم  نه    یمن  کن، 

 بهم؟ ی دی خودت. قول م

گرفتن اشک هام    انیچشم هام و جر  ییکهوی   یداغ  دونمینم

دلم خداروشکر کردم که   ی تو  دونمیاز کجا سر گرفت، فقط م

با ا  نیمحمد در ا  تیبه اذ  یلیم  چیه  نکهیحد دوستم داره. 

که با نگاه دلبرانه شون   ییها  کردنش نداشتم، اما بخاطر چشم

 :قول بده، گفتم گفتند یم
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 .دم یچشم، قول م-

ش، دستم رو گرفت و بوسش    گه یتکون داد و با دست د  ی سر

 ی ادآوری حرکت جنتلمنانه ش زدم و با    ی به رو  ی کرد، لبخند

  قا  یکه تا صبح مرورشون کرده بودم، صداش زدم. دق  ییزهایچ

 .که عاشقش بود   یبا همون لحن

 محمد؟ -

که انگار متوجه    ی محو شده نگاهم کرد و طور  هیچند ثان   ی برا

 :دی نشده، پرس

 ؟یچ-

 .نگاهش کردم و ساده لوحانه دوباره صداش کردم متعجب

 محمد؟ -

 :دیرو درهم کرد و مجدد پرس  صورتش

 ؟یتگف  یچ دم؟ینشن-



Page | 725 
 

 ی م  مانیمحمدونه ست ا  شینما  کی  نیا  نکهیداشتم به ا   گهید

 .شدند زیبا هم گالو یآوردم و ابروهام تصنع

کارا   نیا  گه،یبگو د  یصدا کردنم  ی   وونهی! خب دیکوفت چ-

 ه؟ یچ

کرد، قهقهه   دنی ناباورانه نگاهم کرد و بعد شروع به خند  اول

 ی عنیخوش خنده    ی صدا  دمیفهمیو من تازه داشتم م  زدیم

 !یچ

  ؟ ی اریحرفارو از کجات در م  نی... اایرو  یی... تو چقدر پرروی وا-

 هان؟

هم به روش    یچشمک   انی ابروم رو باال فرستادم و در پا  ی تا  کی

 .زدم

 .از چشات -

 رکانه ی من درهم کرد و بعد ز  ی درآوردن ادا   ی ش رو برا   افهیق

 :گفت
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 !ی کردیخب... صدام م-

 یی م و از کلکش بو  شه یهم  ی ساده    ی ایهم که انگار رو  من

برا و  زدم   می م  کی کردنش    ری غافلگ  ی نبردم، مجدد صداش 

 .هم به اسمش اضافه کردم  تیمالک

 شه یکه گفت از هم   ی ا  "جانم    "هاش غرق برق شدند و    چشم

 .تر بود  فی لط

 ...شهی... مگمیم-

جلو اومدن ها    ن یمن با ا  دونستینم   یجلو اومد و لعنت  یکم

م   ی تو  شتر یب غرق  و   شمی تفکراتم  زن  مثل  رو  خودمون  و 

 .کنمیشوهرها تصور م 

 توله؟ ی خوایم یچ  ؟یچ شهیم-

 :گفتم مه ینگاهش کردم و دوباره نصف و ن مظلومانه

 ...که شهی... م شهیاوم... م-
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طرف   کیبست و با کنترل کردن خنده ش، با دستش    یپلک

 .دیلپم رو محکم کش

 !ی م نکرد وونهید بگو تا د-

تو  زل  ا  ی زدم  و  با لحن  نی چشم هاش  قاطع حرفم رو    ی بار 

 .کردم لیتکم

 داشته باشم؟ نستایمنم ا شهیم-

زد و در کمال    ی سوالم حس کرد که تلخند   ی تو  یچ  دونمینم

 :گفت ی ناباور

 .شهیم-

و    دمیکش  غیج  ک یچطور    دمی ذوق زده بودم که نفهم  اونقدر

 .بازوم رو متحمل شدم ی آروم محمد رو شگونین

 همه ذوق داره؟ نیا گهید نی آروم باش. ا ا؟یچه خبرته رو-

و   دمیاراده گونه ش رو بوس  یتکون دادم و ب  ی سر  دواریتاک

 :بعد گفتم
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از   رهی گاز بگ  نویزم  خوادی آدم دلش م  شهیم  یتو بگ  یآره، وقت-

 !یخوشحال

 :نگاهم کرد ی کرد و با حالت موشکافانه ا ی خنده ا تک

 !ی خوایم  ی زی چ هیباز  گن یچشمات م-

 :تکون دادم و با همون لحن شاد تو صدام گفتم  دییبه تأ  ی سر

 لم؟یپروفا  ی عکسامو بذارم رو شهیم-

 :که گفت د ینکش یمکث کرد و طول یکم

تا  - باش  ی حد  هیاگه  داشته  ب  یحجاب  بب  یآره،   نم ی حجاب 

 .کشتمت

گفتم    ی ا  "چشم چشم    "بچه ها،    نیسر هم و درست ع  پشت

 :و بدون فوت وقت ادامه دادم

 !میکنینم  یطونی که ش  دمیقول م  رون؟یبا دوستام برم ب  شهیم-

 :تکون داد و گفت ی خنده سر با
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بگو،    یخواست  ی خانوم. هر کار  شهیم- بهم  قبلش  بکن فقط 

 .زمیریبهم م ی نطوریخودم بفهمم... ا نذار

 ی همون حالت ب ی بغلش کردم و تو  ی شور و شوق بچگانه ا با

 :گفتم اریاخت

 نقدریهم   شهیهم  شهیم  یروتو دوست دارم، چ  نیچقدر من ا-

 ؟یباش یمگول یمهربون و آقا و خوش اخالق و گوگول

رو  دستش وار  نوازش  زمزمه   دیکمرم کش  ی رو  و دم گوشم 

 .کرد

 .زبون و لوس خودم نیریخانومِ ش دمیهستم، قول م گهید-

[19.11.20 03:28] 

 186پارت #

شده بود    بمیخوبِ تنش نص  ی که از بغل گرفتن و بو  یآرامش

هردومون عقب    م،یچندان موندگار نبود و با زنگ خوردن گوش



Page | 730 
 

اسم   دنیو با د  دمیکش  رونیب  فمیک  ی رو از تو  ی. گوشمیدیکش

 :مامان ناله وار زمزمه کردم

 .امی م ری... خوبه گفتم دی وا-

 :لبش گفت ی نگاهم کرد و با لبخند گوشه  ثانهیخب محمد

م- خوشم  مادرت  از  داره  کم  نباشم    دونمی م  اد،یکم  منم 

 .حواسش هست بهت، دمش گرم

سبز رنگ، تماس   کونیآ  دنیچپ نگاهش کردم و با کش  چپ

 .رو وصل کردم

 جانم مامان؟-

 مادر؟  یی... کجاایالو رو-

 یبه محمد چشم دوختم و از شدت خجالت دروغ   مضطربانه

 .صورتم جمع شد گفتم،یکه م

 ست ینشده ها، تولده، عزا ن  کساعتمیبالکنم، مامان هنوز    ی تو-

 .مُرده رو دفن کنن عیکه سر
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ب  ی آثار  با ش،  خنده  کردن  کنترل  و    یادب  یاز  کرد  نثارم 

 :تشرزنان گفت

 .به آخر شب، خطرناکه ی خوریزود برگرد خونه، م-

محمد    بیو غر  ب ی عج  ی در جواب ادا و اصول ها  ی غره ا  چشم

 ی ا  "چشم    "مامان    یخاطر جمع  ی خندوندنم زدم و برا  ی برا

شد تماس رو   یسفارش دادن، باالخره راض   یگفتم و بعد از کل

 .قطع کنه

برگردوندم، دستم رو به سمت   فمیرو که به آغوش ک  یگوش

 ی پهنش با انگشت اشاره م ضربه ا   ینیب  ی محمد بردم و رو

 :زدم و گفتم

دار - منم  م  ی خوبه  حرف  مامانت  کرم   یزنی با  خودت  مثل 

 زم؟ یبر

و تلخ    دیم کش  گهیدست د  ی از نوازش کردن انگشتها   دست

 :گفت
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 .اد یب شی پ تیموقع نیا  چوقتیفکر نکنم ه یخوبه ول-

 :از تعجب سر دادم و گفتم  یناش ی ا خنده

 !ها ینکن مجبورت کنم االن بهش زنگ بزن ی وا... چرا؟ کار-

 :و مردد گفت فیضع  ییزد و با صدا ی هم تلخند باز

 .ال یخیب-

 هی قض   نیبخصوص سر ا  ش،ییکهوی  ی حالت ها  رییتغ  نیا  لیدل

  ک ی درک کنم،    تونستمیچرا... اصال  نم  دونمینم  دم،ی فهمیرو نم

پسرش هم حساس باشه، اون هم در   ی رو  یرانیا  ی خانواده  

راجبش حرف    خواست یدلم نم  چوقت یه   نیهم  ی حد... برا  نیا

 .بزنم

و   میخواستگار  ی اومد  گهید  ی دو فردا   ؟یبه هر حال که چ-

و اونوقته که من   میو چهار ساعته کنار هم   ستیب  م،یعقد کرد

با  دونمیم جبران    ی جلو  طنتاتویش  نیا  دیچطور  ت  خانواده 

 .کنم
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 ی زد و انگار داشت بزور تلخ  ی لبخند   ش،ی پ  ی   هیچند ثان  مثل

 .کردیرو از خودش دور م

بش- ترش  تا  مونده  ترش  یحاال  شد  یخانوم،  ساله   ،ی هفت 

  ذاره یقشنگ بوت همه جا رو برداشت، آقاتون منت سرتون م 

 ...البته که  رتتون،یگی م ادیم

  ر ییقصد حرص دادنم رو داشت که به کل تغ  نیریش  نقدریا

 :دمیحرفش پر  نیحالتش رو فراموش کردم و با خنده ب

 !یکثافت یلیخ-

صورتش گرفت و جمله    ی سکوت جلو  ی رو به نشانه    انگشتش 

 .کرد لیش رو تکم 

از خدا    نویو سر سجده ا  یهر روز نماز بخون  دیالبته که شما با-

برا  ،ی بخوا خونم  در  شتر  به  منم  و  گرفت  دعات    ی بلکه 

 .جا و مکان دادم دن،یخواب



Page | 734 
 

خنده زدم،    ریز  یکردن خنده م دست خودم نبود و پق  کنترل

رو ح  ی دست  و  گذاشتم  ب  دنیخند  نیشکمم  از    یو  درک 

 .کردم انشیپشت زبونم، ب ی جمله 

 !منو داد بهت میی... اگه داایحاال تو ب-

[19.11.20 03:28] 

 187پارت #

من هم   ی خنده ها  ی اخم کرد و پشت بندش صدا  کبارهی  به

وحشتناکم،    یو سوت   دیشد  ی قطع شد، هاج و واج از اخم ها 

 .کردم رفع ابهام کنم یمن من کنان سع

 !ینداشتم محمد... توروخدا ناراحت نش ی ... من منظوری وا-

 یرو احاطه کرده بود و با شناخت  شی شونیاخم تمام پ  همچنان

دو روزه    یکیقهر    کیکه ازش داشتم، قطعا  االن ناراحت بود و  

 .دیکشیانتظارم رو م

 ...... محمدم... بخدا منییوا-



Page | 735 
 

 :گرفت و همزمان گفت  ی ا گهیرو به سمت د  صورتش

 ...بعدشم کنه،ی نم یغلط نیهمچ ت ییاوال  دا-

حرفش موندم و با برگردوندن   ی به گردنش منتظر ادامه    رهیخ

د و  رو  دنیسرش  معنا  ی لبخند  به  کلمه   یواقع  ی لبش، 

 .شدم ری غافلگ

 !هیمادر زن مهربون دارم که اجازه ش برامون کاف هی-

شکمش کردم و   ی حواله    یمشت  ش،یزده از عدم ناراحت   ذوق

 :و گفت  د یخند  ز ی آم  طنت یاون با گرفتن مشتم بعد از ضربه، ش

 .خوشم اومد ن،یها... آفر  ی دیخوب ترس ییخدا یول-

  یبفهمم چ  نکهیا  یبود و ب  شی مشهودِ اخالق  رِیی تغ  یپ  حواسم

 ب یخوشحال بودن، برام عج    نی تکون دادم. در ع  ی گفته سر

ناراحت    عیسر  ش ی پ  ی چند هفته    ن یکه تا هم  ی بود که محمد

م   شدیم قهر  ا  کرد،یو  خط   یسادگ  نیبه  جزء  که  حرفم  از 

وسط دگرگون شده   نیا  ی زیچ  کیقرمزها بود گذشت، قطعا   
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و    ی دور  نیا  ایکرده بود    یکردن آشت  ی محمد با صبور  ای  بود،

عاقل و مردونه   نطور یکرده بود که ا  تشیاذ  ی بدجور   ییجدا

 .کردیرفتار م

 ؟ی دی... کجا بی هو-

رو   ی لبخند ش  ی به  معطوف    نمی ریافکار  رو  م  توجه  و  زدم 

 .صداش کردم

 .عشقم نجامیجانم... هم-

حواست باشه به اون عن آقا... عکس مکس عاشقانه نذار   گمیم-

تل و    ای مدت، خطتتم عوض کن، با اون ب  هی  الت یپروفا  ی رو

حواسمون جمع باشه تا شرش کنده    دیمدت با  هیواتس آپ،  

 .هبش

  د یام  ی حواله    ی ا  که یت  نیتر  کیکوچ  یاگه کس  یزمان  کی

اما االن...   شدیمن مواجه م   ی قطعا  با ترکش فحش ها   کردیم

 ی که محمد تو  یگاهیو بخصوص جا  ری با توجه به اتفاقات اخ



Page | 737 
 

صدا    ینداشت اون رو با چه لقب  ی تی برام اهم  گهیقلبم داشت، د

 .کنهیم

 .باشه عشقم، حواسم هست-

 :گفت دیتکون داد و پر ترد تیرضا ی به معنا ی سر

بزن  کمیپاشو  - تا خونه، دمیقدم  وقته    ری... بعدشم برسونمت 

 .گهید

 دم یوقت، تازه فهم  رید  ی کلمه    ی ادآوریگفتم و با    ی ا  "باشه   "

 .شدهیچ

 !... محمدی وا-

از رو  یحال  در لبخند زنان    شد،یبلند م  کمتی ن  ی که داشت 

 :دیپرس

 شده؟ یباز چ-

که   یگونه م گذاشتم و مثل دروازه بان  ی دستم رو رو  رونیح

 :شدم و گفتم شونیپر خوره،ی هشتاد و نه گل م ی  قهیدق
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 ؟ی برگرد ی خوای چطور م ست،یاالن که مترو باز ن-

 .مضطربم کرد   شتریب  یتی اهم  یب  ن یتکون داد و ا  ی سر  الیخیب

پاشو ... تو  ی زیچ  ،یاسنپ  ،یبا آژانس  گه،ید  گردمیبرم  ی جور  هی-

 .... دلم واسه قدم زدنامون تنگ شدمیبر

از رو  فمینشده، ک  قانع بلند شدم و   مکتی ن  ی رو  برداشتم و 

هم شب  شهیبرعکس  بودنم،  ها  هیولخرج  خانوم  خونه   ی به 

 :گفتم

 !اسنپ و آژانس که گرونه  یول-

 .و به راه رفتن وادارم کرد دیزور دستم رو کش به

  مونمیخونه شما، شب م  امیبابا... خب گرون باشه، نشدم م  ی ا-

 !خوبه؟ شت،یپ

حالت   ی دار  یمعن  نگاه با  و  دادم  سوق  سمتش  به 

 :گفتم ی زی تمسخرآم

 !ها؟! بگم مامان شامم درست کنه برات؟  ی خجالت نکش-
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 ی تکون داد و با لحن حرص درار   دی تاک  ی رو به معنا  سرش

 :گفت

 .سرخ کنه ینیزم ب یبادمجون و سآره، بگو برام -

و با فشار دادن بازوش حرصم   رمی خنده م رو بگ  ی جلو  نتونستم

 .کردم یرو خال

 .دیدار  فی هم تشر ییچه داماد پررو-

پارک، بحث    یبه سمت خروج   تم یکرد و با هدا  ی خنده ا  تک

 .رو عوض کرد

اومدای... رویراست- باشه ها، کار  نستا،یا  ی ...  نکن   ی حواست 

 یهرچند من راض   نمون،یب  ادیب  شی که دوباره سرش بحث پ

... ی خوایچون م  یول  ینامناسب باش  طیمح  نیا   ی تو تو  ستمین

 .باشم یمجبورم راض

محمد    تیو رضا  ی شاد  ی تو  شدیمن خالصه م   ی خوشحال  تمام

هراس داشت؟    نقدر یا  نستاگرامیحاال... چرا از اومدنم به ا  یول
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تردنگرا با  و  تو  دی ن نگاهش کردم  به زبون   ی سوال  سرم رو 

 .آوردم

 ...یچه فرق ش،یچرا نامناسبه؟ اگه نامناسبه که توام دار-

داشت   یشد اما سع  دایچهره ش پ  یاخم تو  ی سروکله    دوباره

 .پنهونش کنه 

االن نظرم عوض شده، در    یفکر کن  خوامیمن فرق دارم، نم-

 !کل گفتم حواست جمع باشه

تأ  ی سر ناراحت   د ییبه  ا  میتکون دادم و برخالف  تفاوت    نیاز 

 د یطول کش  ی ا  قهینظر، به قدم زدن باهاش ادامه دادم. چند دق

فکر من    میزدیکه قدم م   یتمام مدت  م،یتا از پارک خارج شد

  ش ی و محمد تمام سع  دیچرخ ی م "نامناسب  "  ی کلمه  یحوال

لبخند داشت  تو  ی رو   قیعم  ی رو  بنشونه.   رطرفب  ی لبهام 

باعث شد محمد    نیموفق نبودم و هم   میناراحت  لیکردن دل
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به    کی نزد  ی از کوچه ها  یکی  ی بشه و من رو تو  ی عصب  یکم

 .خونمون نگه داره و مانع حرکتمون بشه

 من؟  زنمی دارم حرف م یربعه با ک هیچت شد تو؟ -

آخر با خاطره   ی لحظه ها   نیروش زدم و نخواستم ابه    ی تلخند

 .برامون ثبت بشه ی بد ی 

 .نشده رتی تا توام د میبر  ست،ین ی زیفداتشم. چ یچیه-

کوچه و فرستادن   ن یبه کمر شد و با چرخش نگاهش ب  دست

رفتار بچگانه م   ن یعذاب وجدان بابت ا  یپوف کالفه ش، اندک

 .گرفتم

جمله گفتم حواستو جمع کن، نگفتم نصب نکن    هیمن فقط  -

 !... امشبو کوفتم نکنگهی... ناراحت نباش د گهید زه یچ ای

وجودم رو    ی قسمت آخر حرفش، عذاب وجدان کامال  گلو  با

 .به لبهام چشم دوخت   دوار یتهد  یچنگش گرفت و با نگاه  ی تو

 .کنمیچشم، کوفتت نم-
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زده م   رونیب  ی اومد و همراه با داخل فرستادن موها   کترینزد

 :شالم، گفت ی تو

 !دلم شاد شه. مردم زن دارن، منم زن دارم  ی بوسمم نکرد  هی-

عطر    دنییبودمش تمام کارم بو  ده یکه د  یاول  ی لحظه    نکهیا  با

رفته بود و اصال  هم    ادمینکته    نیتنش و بغل کردنش بود اما ا

 .بار برم  ریز خواست یدلم نم

 !من بوست نکردم؟! محمد من بوست نکردم؟-

وسط    خواستیدرشت شدند که دلم م  ی هاش به قدر  چشم

 .از فرط خنده خودم رو بزنم تونمیو تا م نمیکوچه بش

... الیخ یبهم؟ اصال  ب  ی زد  یحس  ی! نکنه ب؟یک  ؟ی بوسم کرد-

 ...دلتو گهید دی... شایبوسم کن ی دوست ندار گهید دیشا

گذاشتنم خوب به دستش اومده بود،   ریتحت تاث... رگ یلعنت

دستهام   ی شدن من بهش و گرفتن سرش تو  کیرو نزد  نیا

 .دادینشون م
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 !ی رینص ی شو آقا سیه-

پشت سرهم گونه هاش کردم، بعد از گونه   دنیبه بوس  شروع 

غرهاش رو به همراه    ی رفتم و همزمان صدا  شی شونی ها سراغ پ

 :گفتیکه م دم یشنی خنده م

 !میابونی... بسه... تو خایرو-

ب  یب بهش،  تندتند    ینیتوجه  هم  رو  هاش  چشم  پشت  و 

و    دیبار اون بود که شکست خورده عقب کش  نیو ا  دمیبوس

 .فاصله گرفت

 !ی ا وونهیمن غلط کردم توله... بخدا که تو د-

 :زدم و هشدارگونه گفتم  ی ا روزمندانهیپ  لبخند

 .ها یکن سهیمقا هیمن رو با بق نمینب گهید-

من و محمد نبود، چقدر    نیب  یاز ناراحت   ی اثر  گهی د  خوشبختانه

حالم رو دگرگون کنه و چقدر من نسبت به   تونستیخوب م
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 نه یکردن و ک   ی لجباز   ی نا  گهیقبل، آروم و سر به راه بودم و د 

 !نداشتم ی توز

 !تا لپاتو از جاش نکندم میبر ایچشم دورت بگردم، ب-

کردن    یمغرورانه زدم و با سپردن دستهام بهش، به ط  ی لبخند

 یبه کوچه مون باق  دنمونیتا رس  ی زی . چمیادامه داد  رمونیمس

قرار با    نیکردن ا  سهینمونده بود و تمام کارمون شده بود مقا

رابطه ها... چه   ی قرار اول تو   نی ا  دونمیقرار اولمون... اصال  نم

  ی دارهایاگه د  ی حت!  شدیم... تکرار نچوقتیداشت که ه  ی سر

مثل   یچی... هیچ یاومد ه  یهم بعدش به وجود م  ی قشنگ تر

 !شدینم یقرار اول

  ی و محمد هم با صورت  ستادم ی قدم مونده به کوچمون ا  چند

 :و مردد گفت ستادی زار تر از من، ا

 .کارت دارم  ام؟یتا خونتون ب شهینم-
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تکون    ی به نف  ی سر  کرد،یوار ذوق م  وونهیقلبم که د  برخالف

 :دادم و گفتم

همسا- عشقم،  م  نهیبب  ی ز یچ  ی ا  هینه  برو  شمیبدبخت  تو   .

 .ی که اومد ی... مرسگهید

فاصله گرفت    یبهمون جلب نشه کم  یکس  ی توجه    نکهیا  ی برا

فکر فرو رفت و بعد رو به صورت ماتم    ی تو  ی ا  هیو چند ثان

 :زده م گفت

... کوچه امی... تو اول برو تا خونتون... منم پشت سرت مگمیم-

 .نگتونی پارک ی تو ام یخلوت شد م

  ن یاما با ا  دم،یترسیبا تصورش هم م  یخودم نبود که حت  دست

 .دلش رو بشکونم خواستمی حال نم

کوچه   هی  میبر  ی خوایاصال  م  ؟ی بود چ  یاگه کس  یباشه... ول-

 .افته یهم نم یاتفاق ی نطوریا م؟یکن یخداحافظ گهید ی 

 :تکون داد و مصرانه گفت ی سر یناراض
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  شاهللی. برو اامیتو بود زنگ بزن ن  یتو برو اگه کس شه،ینه، نم-

 .خدا با ماست

به عقب   یکه قدم  نی تکون دادم و هم  ی سر  د یشک و ترد  با

 :دمیبرداشتم، نگران پرس

کس- نتونست  یاگه  تو  و   ؟ ی ری م  یخداحافظ  یب  ،ی ایب  ی بود 

 !شهیکه نم  ی نطوریا

 :گفت  ی ا دوارانهی فرستاد و با لحن ام رونیب ینچ

 .ستی ن یکه کس شاهللیتو برو حاال... ا ایبابا... رو ی ا-

نگاهش کردم و قدم هام رو به عقب و بعد   نانیبار با اطم  نیا

به سمت کوچه برداشتم. با سرعت به سمت خونه رفتم و با 

شدم. خوشبختانه   نگیوارد پارک   ،ی تو در ورود  دیانداختن کل 

  ن یهم داخل نبود، ماش  ینداشت و کس  نیدورب  نگمونی پارک

 ست ی ن  رونیب  یکس   دادیواحدها هم نشون م  ی پارک شده    ی ها

 .و بدبخت بشم ادیب ییکهویکه 
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نگاه  نیآخر  با جا   یدقتم  با   نگی پارک  ی جا  ی به  و  انداختم 

هم    قهیدق  کیاز    شتریبه محمد زدم، ب  یتک زنگ  یخوشحال

زده   جانیو در توسط من باز و محمد وارد شد. ه  دیطول نکش

  "گفتم خدا هوامونو داره    ی دی د  "دستم رو گرفت و با گفتن  

 .ها من رو کشوند نیبه سمت پشت ماش

شد، خودش رو بهم   یکس  دیامن و دور از د  یکه کم   جامون

 :کرد و گفت کینزد

 !نوبت منه حاال  ؟ی بر ی نطور ی هم  ذارمی م ی فکر کرد-

 ره ی به لبهام خ  ی نگاهش کردم و اون با شوق خاص  مستاصل

 .شد

 .دلم تنگشونه-

 خواستمیمنظورش رو متوجه شده بودم اما هنوز هم نم   نکهیا  با

مکان و رفتن آبروم بهم    نیا  ی شدن تو   دهیباور کنم، ترس بوس

 .اوضاع داشت نیاز ا یرخنه کرده بود و کاش محمد درک
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 ...محمد... االن وقتش-

 ی لبهام گذاشت، برا  ی کنم و لب رو  لیحرفم رو تکم  نذاشت

ثان نفهم  هیچند  و  دن  ی تو  دمینفسم قطع شد  غرق    ییایچه 

بود که   شیحال پراز تشو  ن یو در ع  ن یریشدم. فقط اونقدر ش 

 !نه توان دل کندن داشتم و نه توان دل سپردن 

[22.11.20 17:40] 

 190پارت #

ا  قبل تقال  نکهی از  بکنم   ی برا  ییمن  ، خودش کنار  جداشدن 

 :نگاهش گفت دنیو نفس زنان و با دزد دیکش

 .ادیب یکس ترسمی که م فیح-

 :گفتم  زی چپ نگاهش کردم و تمسخرآم چپ

 !ی شد یوحش  ی نطوریا یترسیخوبه حاال م-

 .شد رهیبهم خ یپر از معن ی رو باال گرفت و با نگاه سرش

 !یشدنو اصال  دوست نداشت  یوحش نینه که تو ا-
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هردومون   ی غضبناک نگاهش کردم و بعد خنده    ی ا  هیچندثان

باشم و نه خوشحال...   یعصب  تونستمیشد. نه م  ک یشل  رونیبه ب

  ی بدم نم نی... من خودمم همچگفتیکه محمد م  ی همونطور

 !زبونم بره  ریاومد طعم لبهاش ز

که از استرس هردومون کاسته بود داشت کار خودش   یآرامش

چه    ی و من به کل فراموشم شده بود من و محمد تو  کردیرو م

گونه ش و گرفتن دستش،   ی رو  ی . با زدن بوسه امیبود  یمکان

 :رمق گفتم یب

 .ادیب یکس  ترسمیبرو عشقم، م گهید-

 .تکون داد و دستم رو فشرد ی سر آروم

 .خانومم  شهیذره م هیدلم برات -

 .و مغموم لب زدم  دی چشم هام جوش ی تو اشک

 .... مواظب خودت باششتریمن ب-
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داغ دلم رو تازه تر    م،یشونیپ  دنیرو جلو آورد و با بوس  سرش

 .کرد

 .منم هستم، برو همه کسم یتو مواظب باش-

به عقب برداشتم اما دستم توان جدا شدن نداشت، دلش   یقدم

 .کنه میهمراه  ییجدا نیا ی تو خواستینم

 ؟ یخانوم-

  ی دستم رو برا  نه،یانداختم تا غم نگاهم رو نب  نییرو پا  سرم

داخل کوله ش که برام    لیرها کرد و با درآوردن وسا  ی لحظه ا

 :بود، به سمتم گرفت و گفت دهیخر

از خودت   شونیبخور  یکه، خواست  ی ریرفت بگ  ادتیعشقاتو  -

 .نمیبب خوامی م ر،یبگ لمیف

گفتم    یفیضع  ی ا  "باشه    "گلوم،    ی تو  ی بغض چنبره زده    با

 .دیآغوشش کش ی و محکم من رو تو

 .شتیپ امیتوله، زوده زود م نمتی ناراحت نب-
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م  نیقی قولش  سر  هم  مونه،یداشتم  قلب  ن یبه  قوت   ی خاطر 

 .دمی گردنش کش  ی گرفتم و دستم رو نوازش وار رو 

 .چشم-

دستم، من رو به    دنی به روم زد و با کش  یبخش  ت یرضا  لبخند

اصال  به کامم   نی سمت پله ها برد، ازم خواست اول من برم و ا

 .اومد یخوش نم

 .بدرقه ت کنم خوامیخب چرا اول من... م-

و   ن یاول کشوند  دنبال خودش  به  رو  من  و  رفت  باال  رو  پله 

 :تشرزنان گفت

 .برو  ای. بمیکن  هیگر نجایا دیبدرقه م تا خود صبح با ی ایتو ب-

سر    ستادنشینشده نگاهش کردم و اون با هول دادنم و ا  قانع

 .کرد لیبهم تحم  شتری رو ب ییجدا  نیاول، ا ی پله 

 .برو دردت بجونم-
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  ن یب عقب باال رفتم و با انداختن آخرعق  لمیم  یب  ی قدم ها  با

بخش هام سرعت  قدم  به  بهش،  ... گفتی. درست مدمینگاهم 

پ  م  ش یهرچقدر  ا  میموندیهم  از  م  یی جدا  نیو   میکردیفرار 

واحد    یکی!  میشدی م   تیاذ  شتر یب به  که  بود  مونده  قدم  دو 

قلبم   ی تو  ی بستن در، مثل خنجر  ی خودمون برسم که صدا

 .رفت  روف

شروع شده بود گذاشتم و    شی قلبم که دلتنگ  ی رو رو  یدست

مونده رو باال رفتم.   یباق  ی چند پله    م،ینیآب ب  دنیبا باالکش

رس محض  کتون  دنمی به  ا  یبا  م   ی مردونه  آشنا  برام   زد یکه 

ب مضطرب  شدم،  شن  شتریمواجه  با  و  رفتم   دن یجلو 

  د اوم  یم  رتریسرم آوار شد. اگه د  ی رو  ایسروصداشون، تمام دن

بهمون رحم   ی بار... بدجور   نی... خدا... ادیدیو من و محمد رو م

 !کرده بود

تو   همونطور به    ی که  اومدنش  بابت  محمد  و  خودم  به  دلم 

کفشم رو   دادم،ی بزرگ فحش م  سکیر  نیو انجام ا  نگی پارک



Page | 753 
 

در رو باز کردم. هرسه تاشون    دم،یدرآوردم و با برداشتن کل 

 ی به من، منتظر واکنشم موندند، سرسر  رهیشم شدند و خچ

رو   نمی که خواستم نگاه خشمگ  نیبهشون کردم و هم  یسالم

  میخوراک   کیپالست   ی ش رو به رو  رهی بندازم، نگاه خ  دیبه ام

شد و   شتریپالستک ب  ی فشار دستم از فرط ترس، رو  دم،ید

 .فرستادم رونی نفس هراسونم رو آروم ب

نگاه   ری کردم و از ز شیپر از معن   یرگیخ یحوال ی غره ا چشم

  کی در رفتم و به اتاقم پناه بردم. پالست  ا یمشکوک مامان و دن

شلوارم شدم،    ضیتخت انداختم و مشغول تعو  ی رو رو  یخوراک

 یی به وقتا  هیوارد اتاق شد و شب  ای که دن  دیهم نکش  قهیبه دق

 :گفت شد،یکه بشدت رو مخ م

 !؟ییبا دا ی قهر ؟ی سالم کرد ی نطور یتو چرا ا-

گوشمون رد   خی که به طرز دلسوزانه از ب  ی هنوز از خطر  قلبم

 .کل کل نداشتم   ی وسط حوصله    ن یو ا  دی تپ  یشده بود تند م 
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 .خستم فقط ؟یقهر چ-

 :و لباسام انداخت و با مکث گفت  یخوراک  کیبه پالست   ینگاه

 ی قهر  ،یکنیباهاش رفتار نم  یشکل   نیا  یتو خسته هم باش-

 !نازتو بکشه خانوم لوس ادی بگو قهرم بگم ب

ها   یخوراک  دنیمحمد افتادم و با د  ادیلقب لوس،    دنیشن  با

جرم بزرگ رو    کیها حکم    چارهیشرمزده روم رو برگردوندم. ب

 !کردند ینگاهشون م ی طور کیداشتند که همه 

ب  ایرو- کن  عوض  لباستو  زود  توام...  گشنمه،   ا،یبا  من 

د  دخانتونیام بموندستور  منتظر  شما  اومدن  تا   م،یادن 

 !ی اریدر ب ی باز شعوریب ی نطوریقراره ا دونستینم

 :در جوابش زدم و کالفه گفتم ی پوزخند

 .د یمن شام خوردم، شما بخور-

 .گند اخالقم یشد، درست مثل معلم عرب ی کرد و جد یاخم
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. ننیسه نفر منتظرت نموندن که ناز و عشوه تو بب  ا،یگفتم ب-

 .زود باش 

رو بهم نداد و از اتاق خارج   ی ا  گهید  ی کردن بهونه    دایپ  مهلت

کشوم    د،ینگاه ام  ی ادآوریو    ایدن  ییاعصاب از زورگو  یشد. ب

محکم بستم و با زدن    ی بلند  تنیرو باز کردم و با برداشتن آس 

و مشغول آروم کردن   ستادم یشارژ، پشت در اتاق ا  ی تو  میگوش

 د یا هم که شده بود بایخودم شدم. حداقل بخاطر مامان و دن

م  یعیطب ا   کردمیرفتار  تا   ی باز  عیضا  ی بدجور   نجاهمیو 

قهرم تا سر   دیمن واقعا  با ام  دیفهمیدرآورده بودم. مامان اگه م 

 !گرفت یآورد آروم نم یپشتش درنم ی از ماجرا

دور شدم، در اتاق رو باز    وجودم  ی   نهی که از حرص و ک  یکم

منتظرالمچگ جمع  به  و  لبخند  ی ریکردم  شدم.   ی ملحق 

 :گفتم م،ی درون لیزدم و برخالف م دیام  ی به رو یتصنع

 .ییخان دا ی خوش اومد-
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نگاهم کرد و با جلب شدن توجه ش به مامان و چشم   فقط

 :پر از سوالش، به خودش اومد و گفت ی ها

 !فسقل بچه  یگفتی م رترید کمی-

م  ی تو موج  تنفر  هام  رو  زدیچشم  لبخندها  ی و   ی لبهام 

پ  ی زی. در جوابش چیمصنوع با  و  به مامان و   وستنینگفتم 

دارش فاصله   یدستش، از معرض نگاه معن   ی گرفتن بشقاب ها

شده    زاریحد... ازش ب  نیچرا در ا  دمیفهمیگرفتم. خودم هم نم

 !اشتم ... واقعا ... دوستش ندگهیبودم... انگار د

[25.11.20 02:42] 

 192پارت #

و من که    میو نادر، مشغول خوردن شام شد  بی عج  یسکوت  در

کم رو  تو  یسع  دم،ی دی م  ی خطر  ی اوضاع  پوست   ی کردم 

قول  میشگ یهم بخاطر  فقط  اون هم  برم،  به محمد    ی فرو  که 

 .داده بودم
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 چه خبرا؟ سوگند خانوم خوب هستن؟ -

 ان،یسر ذوق ب  نطوریجرقه بودند که ا  نیمنتظر کوچک تر  انگار

 ی ... چندان عاددی و برعکس ام  دندیخند  زی ر  زی ر  ا یمامان و دن

وجود    ی پشت حرف هام چه خرابه ا  دیفهمیم  یعنی  نینبود و ا

 .داره

 خوبه، کارنامه ت آماده نشده؟ -

بشقابم   ی تو  ی به کوکو سبز   ی تکون دادم و گاز   ی سر  الیخیب

 .زدم

 .بهمون گنیمدرسه رو ندارم، حاال شنبه رفتم م اصال  خبر -

 ی سر  د،ییجو  یدهنش رو آروم آروم م   ی که نون تو  همونطور

خ  و  داد  تو  ره یتکون  کرد.  چ  ی نگاهم  دنبال  هام    ی چشم 

عالقه    ی روزها  گشت؟یم ب  ی خوبمون؟  اعتماد    نمون؟یو 

 یعیطب  دیرو خراب کرده بود و حاال من با  زیخودش همه چ 
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م انجام    ی کار  کردم،یرفتار  آدم  من  و  بود  سخت  واقعا   که 

 .بودمدادنش ن

 زهیجا  هیباشه    جدهی ه  ی خبرش رو بده بهم، اگه معدلت باال-

 .شمیپ  ی خوب دار ی 

بود،   ایمکالمات جهت آرامش خاطر مامان و دن  نیا  ی   همه

 ییهنوز مونده، حرفها  یاصل  ی که حرفها   میدونستیهردومون م

چون دوباره از محمد دور    ارم،ی که من اجازه نداشتم به روش ب 

 .شدمیم

 دخان؟ یجذابت ام ی  زهیهست اون جا یچ-

گوشه   ی نگاهم نکرد، لبخند  ی مثل قبل اونطور   گهیبار د  نیا

قرار گرفت،   شهی مهربون هم   دی جلد ام  ی لبش نشست و تو  ی 

ن و حرفهام پشت کرد و باعث  به م  یکه با کمال مهربون  ی دیام

 .وفتهیحال و روز ب  نیشد حسم بهش، به ا

 .بماند گهیاونش د-
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چند   ی ا  "خب    یلیخ  "و    دم یخند  تلخ گفتم،  جوابش  در 

حکم فرما شد و مامان سر صحبت   نمونیسکوت ب  ی ا  قهیدق

 !ی رو باز کرد، اون هم چه صحبت

 ؟ ی کن  دایپ  ییجا  یتونست  شد؟یکرج چ   ی باشگاهت تو  ی کارا-

نه   "بگه    کردیتوجه به من و استرسم که خدا خدا م  یب  دیام

 :در جواب مامان گفت "و منصرف شدم  

خودمم باشم، فکر    دیبا  ی. به بچه ها سپردم ولرشم یگی... پیه-

 .مزاحم شما باشم خواهر جان دیبا یچند وقت هی کنم

مزاحمت    نیمامان از ا  ی به جا  ای مامان گل انداخت و دن  صورت

 .استقبال کرد ش،ی واقع ی به معنا

  یی نجایآخه؟ تو که ا  هیجانم؟ مزاحم چ  ییدا  ه یچه حرف  نیا-

 .گذرهیخوش م  شتریبه ما ب
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به روش انداخت و با فرستادن بوس از راه    ینگاه غرق لذت  دیام

  ن یری حرف خودش  دییبهش، رو به من کرد و دنبال تأ  ی دور

 .گشت ای وار دن

 !ا؟ یرو  گذرهی آره؟ خوش م-

به من و    یشک  نیرو به کار بردم که کوچک تر  م یسع  تمام

 .نکنه میحس درون

 ی خامه ا  ینیریبرام ش   ی هر روز مجبور  ی نطوری ا  گه،یراست م-

 .گهید ی بهونه هم ندار ،ی ریبگ

  ی بعد لبخند   ی دهنش فرو برد و لحظه    ی بهم لبش رو تو  رهیخ

 .زد

 !شکمو-

بودم که جا  نقدریا گله  از  غذام   ی خوردن همه    ی برا  ییپر 

بردن ظرف غذام به    ن یبلند شدم و ح  ن یزم  ی نداشتم، از رو

 :از مامان کردم و گفتم ی تشکر نک،یسمت س
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 .مامان استایامشب با دن ی زحمت ظرفا-

زود خاتمه دادن    ی معترضانه اسمم رو صدا زد و مامان برا  ایدن

 :بحث، گفت نیزود ا

 .باز  دیوفتیبه جون هم ن شورم،یخودم م-

حرف به اتاقم برگشتم. مطمئن    یاومدم و ب  رونی آشپرخونه ب  از

ام  دیهم طول نخواهد کش  قهیدو دق  شتر یبودم که ب به    دی و 

 .شهینابود کردنم، وارد اتاق م  ی مرحله  نیقصد آخر

به حفظ    ی وار  وونهید  لیکه تما  لمیفاصله، برخالف م  نیا  ی تو

محمد داشت، مشغول حذف کردن   ی ها و شماره    ام یکردن پ 

تلگرامم رو حذف و    ی هاش شدم، برنامه    امیشماره تلفن و پ 

  ر ی تخت نشستم و ز  ی رو به حال خودش رها کردم. رو  یگوش

  ک یشروع به شمردن اعداد کردم،    زی و تمسخرآم  ضیلب پرغ

 ارم،یکه خواستم نه رو به زبون ب  نیتا هشت رو شمردم و هم
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  د یبه ام  رهیو با بلند کردن سرم، خ  دمیخورد. خند  ییدر صدا

 :لب زدم

 !نه، ده-

[25.11.20 02:42] 

 193پارت #

 .به روم انداخت و در رو پشت سرش بست یمبهم نگاه

 !گوسفند؟! اونم نشسته؟ ای ی شمار یستاره م-

 ی ب  کیو حاال...    د یکشیهاش پر م  یشوخ  ی دلم برا  یزمان  کی

 .شده بود  دمیمزخرف عا یحس

اونجا  چکدوم،یه- دا  ییاز  م  میی که  داشتم    شناسمی رو خوب 

 .ی ایم  یک شمردمیم

مکث   یو با کم  دهیسر تکون م  ی ا  "آهان    "با گفتن    همزمان

 .نه یشیتخت م ی کنارم رو

 !یسرحال  ی ادیز-
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 .لحنم کشتم  ی کردم و خشم رو تو   لیرو به سمتش متما  سرم

 بَده؟-

 :فرستاد و قاطعانه گفت رونیب ینچ

 !نداره  ریدو روز اخ ی ایبا رو یتیسنخ چیه  یول ستیبد ن-

تعارف و   یکه قابل باور باشه، اون اما ب  گشتمیم  یجواب  دنبال

 .اصل ماجرا گذاشت ی دست رو رکانهیز

 بهت گفته، مگه نه؟-

آره... گفته... گفته   "بزنم و بگم    ادیفر  خواستی دلم م  بیعج

، در عوض صورتم  "!  یقاتل عشقمون بش  یکه تو چطور خواست

 :درهم کردم و گفتم یرو سوال

 گفته؟ یچ یک ؟یگیم یچ-

 !حالت بد شد روزی چرا د نکهیا-
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نف  ی سر با    یبه  و  دادم  اعتمادم    ش،یادآوریتکون  خاکستر 

 .گرفت  شی بهش، دوباره آت 

ول-  ،یماجرا دست داشت  نیا  ی مطمئنم... تو تو  ینه، نگفت! 

تونست  یلیخ ا  یراحت  ت  خواهرزاده  و    یکن  نکاروی با 

 !ی ری بگ دهی احساساتشو ناد

 :توجه به حرفم گفت یزد و ب ی صدادار  پوزخند 

بچه باشه و جون مادرش براش اندازه   نقدر یا  خورد یبهش نم-

 یآدم   نیارزش نداشته باشه! تو... واقعا  عاشق همچ   جیهو  هی  ی 

خودته ها... وگرنه به نظرم    ی گفته    گمیعاشق که م  ؟ی شد

ترم  نیا حس  تجد  ،یقبل  ی رابطه    م یحس،   ی رابطه    د یبا 

 !هیبعد

ب  متاسف کردم، چقدر  با  ینگاهش  بود! چطور    د ی رحم شده 

عشق نبوده،   میقبل   ی رابطه    فهممیمن تازه م  فهموندمیبهش م

 تونستمیبوده! من م  یدوست داشتنم نبوده، فقط وابستگ  یحت
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باشم، اما   ی عاد  ا یبدون سروش بخوابم، بدون سروش بخندم  

نم محمد...  کجاتونستمیبدون  و   نیا  ی ...  کاذب  احساس 

 !بود؟ هبچگون

انتخاب  ویکیکه هزار تا دختر دوربرش بوده و تهش  یاز کس-

ن  معلوم  و  داره    ستیکرده  دوستش  درک   ایاصال   انتظار  نه، 

 ...یاحساسم رو ندارم ول

پر سر و   ی   هیگر   هیبار از ته دل، خواستار    نی و ا  دیلرز  صدام

 .صدا بودم

 ی که دوستش دارم بذاره بره، ب یکس ی کرد ی کار  هیتو  یول-

میلیدل  چیه بزن  یتونستی!  حرف  من    ی تونستیم  ،یبا 

  ی من رو  ،یهمراهم باش  ،ی همراهم بود  شه یکه هم  ی همونطور

  ه یاون با بق  کردمیبهت ثابت م  دادم،یمحمدو نشونت م  یواقع

اون آخر داره،  تو  نیفرق  م  استیدن  نیا  ی نفر  بهم   تونهیکه 

 ...تو ی بزنه! ول صدمه
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 :دیکالمم پر ونیرد اشکام رو دنبال کرد و م  اخمالود

من باهات حرف نزدم؟! نگفتم هردوتون   ایمن حرف نزدم؟ رو-

  ن ی به االنتون؟ نگفتم ع  د یخندی م  گهینگفتم دو سال د  د؟یبچه ا

بش جدا  الزاد؟ی کن  تونویزندگ  د ی آدم  توهم   ای  ی دار   مری!  من 

گلوش   ر یکردم بره، انگار چاقو ز  ی کار  یگیم  ی طور  ه یزدم؟  

 نویهم  خواستمی بخدا م   رفت؟یگذاشتم، اگه دوستت داشت م 

 !بهت ثابت کنم

و از محمدم   شبیاز د  خواستی قلبم زبون شده بود و م   تمام

ها اشک  از  م  ییبگه،  حرفها  خت،یریکه  م  ییاز  اما   زد،یکه 

 !تونستمیافسوس... افسوس که نم

کرد  یلیخ- ثابت  االی خب...  چ...  دنبال    د؟ ی ام  یهست  ی ن 

 !که ولم کرده؟ یخوشحال

 :موشکافانه گفت یتکون داد و با انداختن نگاه یبه نف ی سر
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ولت نکرده برگشته! فقط   گهیچون حسم م  ستم،یخوشحال ن-

 !رو ساخته  والیه  نیاومده پشت سرم چرت گفته و ازت ا

 :اشاره ش رو به سمتم گرفت و متاسف گفت انگشت

شده، به   رهیپر از نفرت که به من خ  ی دختر با چشم ها  هی-

  ،ی رفتیاز سر و کولم باال م   ی دیدی منو م  یکه وقت  یمن... به من

 لم یبا فحش نداره، تحو  یسالم که فرق  هیباال و    ی نه سر بنداز

 !ی بد

[29.11.20 01:30] 

 194پارت #

برا   دونمینم داشت  دلم  پر   ی تو  تیمظلوم  ی چرا  صداش 

و    دادم ی جواب کوبنده بهش م  کی  د یقاعدتا  االن با  د،یکشیم

 کردم یم  کاریاما... چ  دادمیکردن نم  ی دلسوز  ی به قلبم اجازه  

 !داشتم؟  دیکه کنار ام یبا تمام لحظات خوب و خوش
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هم  ی وقت  از رفتم،  مدرسه  به  و   شهیکه  امتحانات  موقع 

تحق   ی کاردست و  پا  قیها  بود،  کنارم  همدل   ی   ه یها    ی ثابت 

تو ها  ی کردن،  عمه  و  عمو  وجود  با  و  بود  هام  که   ییغم 

ب  شه یهم  اده،یتعدادشون هم ز از    شتر یثابت کرده که چقدر 

با حاال  خانوادمه.  و  من  فکر  به  ها  ! کردم؟یم   کاریچ   دیاون 

پسر    هی  ی آبرو  یرفت   ی خوب کرد  گفتمیگفتم حق با توئه؟ میم

 ی ! چ؟یانتقام سروش رو از محمد گرفت  ی خوب کرد  ؟ی رو برد

و مهربون   یپدر منطق  کیکه برام حکم    ی به مرد  گفتم؟یم  دیبا

 !گفتم؟ی م دیبا یاوقات کله شق رو داشت، چ یو گاه

 آره؟ ،یباز خرم کن ی چطور یکن یفکر م ی دار-

هرازگاه  نیا  از که  واقع  یتصورش  متنفر    وستیپ  یم  تیبه 

 :غضبناک نگاهش کردم و گفتم لیدل ن ی بودم و به هم

به باور کردنتم ندارم، ما جدا   ی از یبه فکر کردن نداره، ن  ی ازین-

  !ی توهم موفق شد م،یشد



Page | 769 
 

 ی شد و دستش رو جلو آورد، نگاهش تو  رهیحرف بهم خ  یب

همون   قا یصورتم در نوسان بود و همزمان دستم رو گرفت، دق

بدجور   یدست هاش  زخم  د  ی که  ام  ده یاز  توسط   د،یشدن 

 .بودند زانیگر

!  رسه؟ یبه من م  یبا جدا شدن تو چ  وونه؟یآخه د  یتیچه موفق-

 .ایبخاطر خودته رو  گمیم  یهر چ

 دم،یکش  رون یبه روش زدم و دستم رو از دستش ب  ی پوزخند

 .شدیما به پا م  یخونه    ی تو  امتیقطعا  ق   دیدیاگه زخم ها رو م 

مبخاطر خ- ه  ؟یگیودم  اونو  نم  چیمن  فراموش   کنم،یجوره 

 گهیکه د  ی اون روز  ،یکه تو عشقمو باور کن  ی اون روز   رسهیم

 !ی مسخره م نکن

نگاهم کرد و    هی چند ثان  د،یو تنش رو جلو کش  د یخند  تلخند 

 .دیآن، من رو به آغوش کش  کیدر 
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به وقتش... نه   یول   نم،یتو رو عاشق بب  ی روز  هیمن از خدامه  -

آدما با  نه  م  ی االن...  و   تونستم یغلط... کاش  ببرم جلو  زمانو 

تخت بنشونم، تا منو بفهمه،   نیا  ی چند سال بعد رو رو  ی ایرو

 !نگاهم نکنه ی نطوریتا ا

تو  ی زیچ  اسم م  ی که  موج  هاش  حرف  و  رو   زدیلحن 

قلبم    ی بخصوص رو  ذاشت،یم  ر یاما داشت روم تاث   دونستمینم

دست   نکهیا  نیکه ضربانش شدت گرفته بود، چشم بستم و ح

به محمد فکر کردم،    کردم،یم  ک ی هام رو مردد به کمرش نزد

قول    دادم،یبه خودم م  دیکه امشب با  یبه احساسم... به قول

عشق...    نیا  ی بودن حسم به همه... قول موندن پا   یواقعاثبات  

 !و فرناز  دی.. اممخصوصا.  انم،یاطراف  ی همه    یزدگ   رتیقول ح

  ک ی زمانو به عقب برگردونم، تورو کوچ  تونستمیکاش منم م-

تو   ،یفهمینم  ی چیتو ه  گفتمی بهت م   یبعد ه  کردم،یترت م 

 ،یچ  یعنی  یزندگ  ،یچ  یعنیعشق    یدونیتو چه م  ،ی بچه ا

 !یچ  یعنیمشکالت 



Page | 771 
 

نوازش وار رو  دستش  و دم گوشم زمزمه   د یموهام کش  ی رو 

 :کرد

... تا  یول  ،ی خندی حرفات م  نیبه ا   ی روز  هی  دمیبهت قول م-

 !حرفاتو تحمل کنم و بهشون نخندم  نیاون روز حاضرم تمام ا

. رسما  با قولش  دمیدرشت کردم و خودم رو عقب کش  چشم

 .من رو نابود کرد

 !واقعا  ی شعور یب یلیخ-

 .دیموهاش کش ی زد و دستش رو رو یدهن کج  لبخند

 !منم دوستت دارم-

[29.11.20 01:30] 
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لبخند  ینم  دلم احساس   ی اومد  بزنم،  حرفش  جواب  در 

به محمد و حال    انتیخ  کی  دنیرفتار و زود بخش   نیا  کردم یم

 .شهیمحسوب م شبشید
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 ...گهیپس... مطمئن باشم که د-

ن  حرفش و  نصف  کرد،   یباق  مه یرو  نگاهم  منتظر  و  گذاشت 

تذکرات سر شب محمد رو با خودم مرور کردم و بدون خجالت 

دروغ بشه،    یاز  دردسرساز  برام  بعدها مجددا   بود  ممکن  که 

 :گفتم

جواب تلفنمم   گهید  یحت  اد،یسمتم نم  گه یمطمئن باش که د-

 !دهینم

بغضم رو   روزمون،یحال د  ی ادآوریانداختم و با    ن ییرو پا  سرم

! اون هم به جرم  دادم؟یجواب پس م  ی نطوریا  د ی. چرا بادمیبلع

 !بچه بودن؟

 !خوبه-

 ی ایاز دل فروتن و بخشنده م نبود، حاال همون رو  ی خبر  گهید

 گفتیکه م  یحس متناقض، حس  کیبودم با    شی ساعت پ  مین



Page | 773 
 

تو و   ؟ینیب یم  گفتیکه م  ی! حسدی هم حق با محمده و هم ام

 !ی براشون ندار یتی اهم چ یاحساساتت ه

که    ی ا  ینیریبا ش  ی خوردن چا  ی تخت بلند شد و برا  ی رو  از

در   نکهی نگاهش کردم و قبل از ا رهیبود دعوتم کرد، خ  دهیخر

 .دادم  یرو باز کنه، به لبهام تکون

 !سوال؟ هی-

 :تکون داد و زمزمه کرد  ی سر

 .بپرس-

 :دمیمکث پرس یدهنم فرو بردم و بعد از کم ی رو تو لبم

س- پ اگه  سال  پنج  ا  ی کردیم  دای پ  شی وگندو  با   نکه یو 

به خاطر حرف    ی حاضر بود  ،ی واقعا  دوستش دار  ی دونستیم

 !؟یفراموشش کن ای یازش جدا بش گران،ید

 .ابروش رو باال فرستاد ی تا کیزد و    ی پوزخند
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دار- مقا  ی تو  اون  با  رو  مگه    ؟یکن یم  سهیسوگند  اصال  

 !ش؟ی شناسیم

 :گونه م گفتم  ی رو  یزدم و همزمان با فرود اومدن اشک  یبشکن

نم  ن،یهم- محمدو  هم  امیشناختیتو    ن یا  چوقتی ه  دوارم ی! 

ن  یاتفاق تو  سر  اومد،  من  سر  و    اد،یکه  دارم  دوستت  چون 

 !نمیرو بب  تی ناراحت  خوامینم

کردن من و احساسم،    ری تحق  ی نداشت برا  یجواب   گهی د  انگار

از اتاق    ی حرف  چ یه  ینگاهم کرد و بعد ب  یپرمعن  ی ا  ه یچند ثان

طرفش خودش    کیکه    ی ا  یخارج شد. رفت و من رو با دو راه

طرفش محمد و احساسم تنها گذاشت، رفت و ثابت   کیبود و  

 دشونکه به خو  شنیخودخواه م  ی آدم ها به قدر  یکرد، گاه

 یانتخاب هاشون، حت  ی برا  گران،یاحساس د  ی برا   دن،ی اجازه م

مهربان تر    ی   هی و دا  رنی بگ  میجبران اشتباهاتشون، تصم   ی برا

 .از مادر بشن



Page | 775 
 

 " هفته بعد  کی "

استکان به گردش درآوردم   ی رو با حرص تو  ی خور   ی چا  قاشق

 دم ی شنی رو م  یجواب پشت گوش  یب  ی و همونطور که بوق ها

 .زدم ی لب با خودم غر م ریز

... از  نجایا  ی ایراه به راه م   ی منو بپا  ی خوای... مدونم یمن که م-

ا  نیا روزشو  پنج  روز هفته  از هفت  بعد  به یینجایبه  اونم   ...

من    دایپ  ی بهونه   کرده  فکر  هه.  باشگاه،  واسه  جا  کردن 

 !فهممینم

که مهمون خونمون    ی ری چند روز اخ  نیو ا  دیاز دست ام   انقدر

ب  یبود شاک از   چاره یبودم که نه تنها قصد نداشتم قاشق  رو 

  ی چا  ی بکشم، بلکه دوست داشتم قطره قطره    رونیاستکان ب

 .زم یاپن بر ی رو با همون حرکتم رو

 .باشه  نجایآقا هر روز ا  نیمنم که... از خداشه ا  ی مامان ساده  -
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محمد رو    ی صداچند روز گذشته که اصال  نتونستم    ی ادآوری  با

و حساب درست  و  آلود   یبشنوم  کنم، حرص  باهاش صحبت 

قاشق،   ی سروصدا  دنیو با خواب  دمیاستکان کوب  ی قاشق رو تو

 .دیمحمد به گوشم رس فیضع ی صدا

 ا؟ یالو؟ رو-

توجه به ساعت   ی گوشم گذاشتم و ب  ی رو رو  یزده، گوش  ذوق 

 .دمی کش  اد یفر  با  یتقر  داد،یکه اول صبح رو نشون م  وارید  ی رو

 !محمد کردمیداشتم دق م ی سالم عشقـــم، وا-

وار خواهان قربون صدقه بود، چند   وونهیانتظارم که د  برخالف

 یساکت شد و بعد با کنترل کردن خودش، لطف بزرگ   ی ا  هیثان

 .در حقم کرد

 !؟ی کردیغرغر م یک ی سالم و کوفت، برا-

 یچونم گذاشتم و با ب   ری و دستم رو ز  دیخواب  یذوقم به کل   باد

 :گفتم یحال
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 !ته؟یخوشحال   ی ذوق! تازه تونستم بهت زنگ بزنما، جا  یچه ب-

 :گفت  یزد و عصب ی صدادار  پوزخند 

 یی نه تو، چون دا  دمی غر بزنم که سه روزه صداتو نشن  دیمن با-

 !من ییشما مزاحم شده، نه دا شعوریب

توجه به اعتراضش، با   یفرستادم و ب  رونیب  ی ا   دهیکش  پوف

 :دم یپرس ی لحن مظلومانه ا 

 !... اصال  دلت برام تنگ نشده بود؟یعنی-

 .د یبخش دمیبه قلب ناام یباره، جون کیکرد و بعد به  یمکث

سگم االن؟ پس    ی نطوریپس چرا ا  ستمیبنظر تو اگه دلتنگ ن-

 !پاره کنم؟ کهیرو ت   ارویاون  خواد یچرا دلم م

 .شدم  ینون  کهیکردن با ت  ی مشغول بازآوردم و    نییرو پا  دستم

 .نگو محمد ی نطوریعه... ا-
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پوزخندها   نیچقدر از ا  دیفهمیزد و کاش م  ی پوزخند   مجدد

 .زارمیب

روش! اومد دم گوشت موس موس   ی شد  یرتی غ  ه؟یهان چ-

دفاع   ی نطوریکرد قشنگ تورو گرفت تو دستش، معلومه که ا

 .ازش  یکنیم

به حال قلبم    ایبه حال حسادت بامزه ش بخندم    دونستمینم

 .گشتیابراز عالقه م یحسادت، دنبال کم  نیکه فارغ از ا

مهربونتو بشنوم محمدا،    ی من زنگ زدم صدا  گه،ی د  الشیخیب-

 !کنمایقطع م یحرف بزن ی بخوا ی نطوریا

 .دی از آروم شدن لحنش فهم  شدیم نوینرم شد، ا یکم انگار

رو   یلیخ- ا  ایخب  فقط  من   نیخانوم،  ها،  باشه  آخرت  باره 

صداتو    دیچند بار با  ی نه، من روز  ای  شتونهیاون پ  ستین  میحال

 !بشنوم
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رقص   ی و قلبم کم کم داشت خودش رو برا  دمیخند  زی ر  زیر

 .کردی آماده م ی بندر

  فرستادم،یهم م  سی خوبه حاال برات و  ،یمن قربونت بشم اله-

محمد... خوبه    گم ی چقدر دلتو بردم، م  ستی... معلوم ننچ... نچ

 !ها، نه؟  ی دق نکرد

  رفت،یدلم داشت ضعف م  د،یمحابا خند  یخنده زد و ب  ریز  یپق

داشتم و هر لحظه که    شهیهم  ی رو براصدا    ن یا  شد یکاش م

 .دادم یگوش م شدمیدلتنگش م 

... زبون ی ا  فتهیاز بس پررو و خودش  ی ری اسکار بگ  دیبا  یعنی-

 !دراز

ح  ی روزمندیپ   لبخند و  تکون  نکهیا  نی زدم  خودم   ی برا  یبه 

 :گفتم دادم،ی صبحونه م لیجمع کردن وسا 

قطعا  دق    موندی م  نجا یا  گهیروز د  هی  دی ... اگه امیجدا از شوخ-

 !محمد  کردمیم
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داشت انواع و اقسام فحش رو نثار    نکهیکرد و حدس ا  سکوت

گذشت که باالخره زبون   یچندان سخت نبود، کم  کردیم  دیام

 .یباز کرد، اون هم با چه لحن تلخ 

ام- اییفقط و فقط دا  م،یندار  دیگفتم   ارو ی  نی! بعدشم مگه 

 !نداره؟ یخونه زندگ

[30.11.20 02:02] 
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تو  نکهیا  با تو  ی بارها  و  اخ  نیهم  ی چت  روز   ل ی دل  ری چند 

بشه و   هیتوج  خواستی رو گفته بود، اما انگار باز نم  دی اومدن ام

 .اد یبا بودنش کنار ب

برا  ی جا  هیدنبال  - با    ی خوبه  رو  مامان  امروزم  باشگاه،  زدن 

 .باال ادین گهیخدانکنه فقط برسونتش و د رون،ی خودش برد ب

 پس خواهرت کجاست؟   ،یزنیبلند بلند حرف م   ی دار  نمیبیم-
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  ی واریپخچال گذاشتم و نگاهم رو از ساعت د  ی مربا رو تو   ظرف

 .گرفتم

 .رفته دانشگاه-

شد،   د یخط جد  د یخر  ی ایگفت و در ادامه، جو  ی ا  "آهان   "

هفته   کیکه قول داده بودم زود بخرم و از زود گفتنم    یخط

 .گذشته بود

ام- الزمه،  مامان  مدارک  تازه  اصال ،  نکردم  ...  یعنی...  یوقت 

 .که نباشه بخرم بهتره مییدا

  اورد یخودش ن  ی اما دلسوزانه به رو  دیوحشتناکم رو شن  یسوت

 :و گفت

 .وقت هیشک نکنن  نایمن برات بخرم؟ مامان ا ی خوایم-

خط به اسم خودش داشته باشم اما   کی  خواستی دلم م  یلیخ

 :و گفتم دمیچرا خجالت کش دونمینم

 .کنم یم شیکارینه، خودم -
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 :فرستاد و مشتاق تر از من گفت رونیب ینچ

خودم  - نه؟  م  هیشب  یکیچرا  برات  خودم  بذار    خرم،یخط 

 .باشه  کیقلبامون، بهم نزد هیخطهامون هم شب

شده    تاپنیکه غرق ت   یی به خرها  ه یم شب  افهی نداشتم ق  شک

 :و گفتم دمیبود، پر ذوق خند

 !آخ من عاشقتم محمد-

انگار همه   د،یرو پرس  شیکرد و بعد سوال بعد  ی خنده ا  تک

  د یازم بپرسه. با  یسوال ها رو جمع کرده بود تا پشت گوش ی 

 !کردم؟یش اضافه م رکانه یز  ی رو هم به ترفندها نیا

گرفتنش،   ی برا  ی کنیامروز فردا م   یچرا ه  شد؟ی کارنامه ت چ-

 هان؟

معنا  تمام به  و  باخت  رنگ  احساس    یواقع  ی لبخندم  کلمه، 

سه   گفتم یبهش م  دیخراب کردن شلوارم رو داشتم. چطور با

تا ک بگم؟!  بهت  ندارم  و جرئت   تونستمیم  یروزه که گرفتم 
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شا کنم؟  فرار  العملش  عکس  از  و  بگم  فرصت    دی دروغ  االن 

 عا  گل کرده بود و قط  شیگفتن، االن که مهربون  ی بود برا  یخوب

 .قابل تحمل بود شدیم یاگه عصب

 ...محمد... راستش-

 :اومد و بعد گفت یبا کس شی سالم و احوالپرس ی صدا

 .کارگاه ی برگردم تو دیبا ،یزود بگو خانوم -

 :و گفتم دمیدهنم رو بلع  آب

 ...ارناممو گرفتم امامن چند روزه... چندروزه که ک -

 !بهم؟ ینگفت-

اگه کنارم بود شقه شقه    نکهیچشم بستم و با تصور ا  مضطرب

 :گفتم  یلرزون مهیبا لحن ن کرد،یم م

نگفتم    ی زیهنوز چ  گه،یمثل االن د  ،یدعوام کن  دمی بخدا ترس-

 .ی شد یعصب
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 :دی فرستاد و پرس  رونی اعتنا به حرفم، نفس کالفه ش رو ب  یب

 !؟ی نه؟! چند شد ی گند زد-

به پدر منضبط و حساسشون   د یکه با  یی مثل بچه ها  درست

از    یکردم کم  یخودم جمع شدم و سع  ی جواب پس بدن، تو

 .ببرم نیرو همراه با مظلوم شدنم از ب تشی عصبان

تو کنارم   میتالشمو کردم، بعدشم اون تا  ی خب من... همه  -

 ...تونستمیو منم نم ی نبود

اوج گرفته    ییحرفم نداد و با صدا  ی گفتن ادامه    ی برا  یمهلت

 :گفت

 !یکنیم وونمید  ی دار ا؟یچند شده معدلت رو-

 .ی شونزده و خورده ا-

 قهیدق  کیبه    کی سکوت رو هم نداشتم، اما نزد  هیثان  کی   انتظار

 :گفت ی د یسکوت کرد و بعد با لحن ناام

 !واقعا   یخسته نباش-
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به   یاز دلخور شدنش، وارد اتاقم شدم و همزمان ندامت  مغموم

 .صدام اضافه کردم

م- قول  بخدا  بب   دم یمحمدم؟  حاال  بترکونم،  بعد  ... نیترم 

 .سمیمیسر قولم وا یدونیم

د  ی زیچ و  م  گهینگفت  داشتم  مثل   دم،یترس یواقعا   باز  نکنه 

 دنیاوضاع که فرصت ناز کش  نیا  ی قهر کنه؟ اون هم تو  میقد

 .دلخواهش رو ندارمبه روش 

 من؟ ییمحمدم؟ آقا-

... گهید  یکنیدو کلمه خرم م  نی... هربار با هم ییکوفت آقا  ی ا-

 !ی خوبه، راه افتاد 

م  ی قهقهه    کی  دلم دل  ته  از  و  حق  خواستی بلند    قتا  یاما 

 .جرئتش رو نداشتم

اصال  من    گه،یترم بعد بهتر بشم د  دمیتولوخدا، گفتم قول م-

 .یم کن هیتنب یتونی نشدم م جدهی ه ی باال
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 :سر داد و گفت یص یحر ی  خنده

تنب   تونم؟ینه توروخدا... م- بهونه   گهید  کنم،یم  هیمعلومه که 

به حالت   ی جبران، وا  ی برا  یخونیاز االن بکوب م  ،ی هم ندار

 .بقران کنمیت م کهیت کهی... تایرو یکم بش

که خواستم   نی رو گرفتم و هم  زمیآم   طنتیش  ی خنده    ی جلو

سر دلم مونده بود رو بزنم، محمد با عجله    شبی که از د  یحرف

 :گفت

 خب؟ م یزنیبعدا  حرف م  گه،ی برم د دی من با یخانوم-

 :گفتم یتخت ولو شدم و با ناراحت  ی رو

 !دلم گرفته قه،ینلو... فقط دو دق-

 :و با حرص گفت   دیخند ناباورانه

که دلش گرفته باشه ها    یستین   ی کس  هیدلت گرفته؟! واال شب -

 !شده؟یچ نمیخانوم، زود بگو بب
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ناخودآگاه لحنم    شب،ید  ی ادآوریو با    دمیخودم کش  ی رو  پتو

 .رنگ غم به خودش گرفت

 ادته؟ ی اون دوستم که بهت گفتم باهام قهر کرده رو -

 :گفت ی جد

 شده؟ یخب؟ چ-

 :فرستادم و بعد گفتم رونی ب یآه

 !کنهیدادم قبول نم کوئستیدو روزه بهش ر-

 :گفت الیخیزد و ب  ی پوزخند

 !؟یناراحت ن یخب به درک، واسه هم-

 :اراده ادامه دادم یکردم و ب  یمکث

 ...یول  میچند ساله که باهم دوست  قمه،یاوهوم، رف-

قهر کرده باهات؟ معلومه   هویکه    هیقیچه رف  نیا  ؟یچ  یول-

 !ولش کن  خوره،ی به درد نم
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دل  یب کردن  پنهون  به  و   لی فکر  کردم  باز  دهن  قهرش، 

 .رو به زبون آوردم   گفتمیم دیکه نبا  ی زیهرچ 

به دردت    گهیم  اد،ی... اصال  از تو خوشش نمیعن یبخاطر تو!  -

 ...بهش ثابت کنم که د یبا ی چجور دونمی نم خوره،ینم

آروم کردنش کرده بودم به خاکستر   ی که که برا  یتالش  تمام

  شی آت   ی محمد رو مثل اسپند رو  خودمی مبدل شد و اعتراف ب

 .کرد

ا  ی ک  اد؟یاز من خوشش نم- تو    نیهست اصال  اسکل بچه؟! 

که فکر   ینیا  ای! من مهمم  ؟یثابت کن   هیمنو به بق  دیچرا با

 قته؟ یرف یکنیم

  دم ی ترسیکه م  ی زی از هر چ  گفتمیبهش م  دی. بازدم   یپلک  پردرد

بود؟   مونییبه تو بگم به اون گفتم و اون تمام خواسته ش جدا

و فرناز    دی ام  کردمیبهش اعالم م   ییابا  چیو بدون ه  حیصر  دیبا
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شخص  ی تو دادن  جلوه  تنگاتنگ  تت،ی بد  رقابت  هم   یچه  با 

 !داشتند؟ 

[30.11.20 02:03] 

 199پارت #

و   ذهنم خونه کرد  ی هم ترس خراب کردن آرامشش، تو  باز

معلومه که تو   "دلم، به گفتن    یاز ابراز گرفتگ  مونیمن پش

جمله،   نیشک ا  یبسنده کردم و ب  "  ی برام مهم تر از همه ا

 .کرد ینم یخواهم رو راض ی ادیمحمد ز

 ه،یامروز  ی دخترا  نیقسم بخورم از ا  تونمیو نشناخته م  دهیند-

ا   کنن،یم  گرانوید  ی رابطه    یکه ده ده تا دارن و فضول  نایاز 

 !یباهاش رابطه داشته باش نمینب ن،یهمون بهتر که قهر

تر از من وجود داشت؟ به دنبال راه حل قدم برداشته   احمق

 .بودم دهی رس راههیبودم و حاال به ب

 !محمد؟  یچ یعنیوا... -
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ب  نفس رو  صدا  رونی پرصداش  با  و  گرفته    ی فرستاد    ی اوج 

 :ترسناکش گفت 

 تونم،ینم  ویکی  نی گفتم باشه، ا  وی گفت  یکه گفتم، هر چ  نیهم-

 !مختو پر کنه؟  شعور،یمثل اون ب نمیبشه؟ ا ی چ یکن یآشت

آه  شکست به   دمی کش  یخورده  رو  که سکوتم  و محمد هم 

 ه یقض  نیعنوان قانع شدن معنا کرد، بخاطر ناراحت بودنم از ا

  ی داص  دنیبعد باالجبار و با شن  هیسرم غر زد و چند ثان  یکم

 .کرد  یهمکارش، از من خداخافظ

تخت رها کردم و دست    ی رو رو  یرمق گوش  یقطع تماس، ب   با

رو رو  بدبخت  نهیس   ی هام  کردم. چه  برا  یجمع   ی بودم من، 

با هرکدومشون،  التماس    ی گری د  دیداشتن  و  خواهش  رو 

 !کردم یم

اواخر دلم رو با طعنه ها و رفتارهاش شکسته   نی ا  نکهیبا ا  فرناز

مدرسه و کالس، نبودنش    ی بود، باز هم تو  قمیبود اما باز هم رف 
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اذ باز مثل   خواستیو دلم م  کردیم  تم یدر کنارم  رابطه مون 

بهش درخواست   نستاگرامیا  ی که تو  شی قبل بشه. از دو روز پ

نه از    گهید  م،یکرد  یآشت  هداده بودم با خودم عهد کردم که اگ

که    نیهم  نمون،یبهش بگم و نه از مشکالت ب  ی زیمحمد چ 

  کرد یم  تیوجودم، کفا  ی تنها  ی ایرو  ی برا  موندیفرناز کنارم م

  ی کردن بود و به دنبالش نه خبر ی از آشت ی اما حاال... نه خبر

 !به عهد  ی از وفا

برا  ینیغمگ  طنز من  تالش  ها  ی بود،  آدم  مهم    ی حفظ 

آدم هامیزندگ و    گهیکه تحمل وجود همد  یی...  نداشتند  رو 

 !کردند ینم  ی حداقل بخاطر من، آبرودار

 ینه  ی امروز، محمد بجا  خواستی بود اما دلم م  یسخت  اعتراف

با    "  گفتیم  تیو با قاطع  گرفتیدستم رو م  دیکردن، مثل ام

  ی و همه جا هوا  شهیمحمد هم   نکهی، در ا".  می کن یهم حلش م

 ی چرا امروز به حرف ها  دونمینبود اما... نم  یمن رو داشت شک

  ی دار  یمعن  ی ها  یداشتم، نه به نه  از ین   دیام  ی کننده    دواریام
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آورد. امروز    یرو به خاطرم م  شی که محمدِ حساس چند وقت پ

رسوندن به فرناز    ی داشتم که دستم رو برا  ازین  ی من به محمد

مت قدم برداشتن به س  ی که پاهام رو برا  ی نه محمد  ره،یبگ

 !فرناز، قطع کنه 

[02.12.20 03:03] 

 200پارت #

 " محمد "

  ر ی ام  ی رو برا  شیی و پفک ها، چند تا  پسیچ  یقفسه    ی تو  از

  ی ادآوریبه طعم هاشون انداختم و با    ی و زهرا برداشتم، نگاه

بردنشون   نیزدم. ح  ی ذوق زده ش، لبخند  ی و چشم ها   ایرو

ا به  صندوق،  سمت  بعد  ی تو  نکهیبه  با  ی قرار   دیچطور 

که بهش   ی زیفکر کردم و زمان زودتر از چ  کردمیخوشحالش م

صدا   اجیاحت و  گذشت  محل،    ی آشنا  ی فروشنده    ی داشتم 

 .مزاحمم شد
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 !ی فکر ی آقا محمد گل... تو-

رو به روم   انسالی به سمت مرد م ،یبه نف ی با خنده سر همراه 

 :تکون دادم و گفتم

 حساب کن نارویزحمت ا ینه آقا، ب-

نگاهم کرد و نگاهش    شهیرو از دستم گرفت و مثل هم  لیوسا

رو    یکیحتما     "مامان انداخت.    ی حرف مسخره    ادیمن رو  

 " .برات در نظر گرفته

 .تعارف مبلغ رو گفت و کارتم رو به سمتش گرفتم با

 ؟یهست یاوضاع کارت چطوره؟ راض-

 ی ا  "شکر خدا    یه  "و بعد از گفتن    زدم   ی تمندیرضا  لبخند

 :د ی رمزم رو گفتم که مجدد پرس

 ی بر   دیکم کم با  گه ید  دمیشن  کتیخداروشکر. از داداش کوچ-

 آره؟  ،ی سرباز

 !بسته بود ی رگبار  ی نطوریسرحال بودم که ا  یلی! خیلعنت
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 .آخراشه میمعاف ی نه آقا، کارا-

تکون داد و   ی ارضا شد که سر  ش ی از حجم کنجکاو  یکم  انگار

 ی داد، همزمان که فحش   لمیخرت و پرت هارو تحو  کی پالست

  رون یازش کردم و از مغازه ب  ی تشکر   کردم،یدلم نثارش م  ی تو

 .زدم

 "نصب کنم و بگم    میشونیپ  ی تابلو رو  کی  تونستم یم  کاش

 ی آبرو   ی که پا  فی ح  یول  "جواب پس دادن ندارم!    ی حوصله  

محل   پاکدامن  پسر  متاسفانه  که  هم  من  و  بود  وسط  بابا 

 .شدمیمحسوب م

  ن ینمونده بود و هم   یبه کوچمون باق  شتر یب  ی ا  قهیدق  چند

 دن یدستم بندازم و با د  ی به ساعت تو  یتوجه، باعث شد نگاه

کنم. محال بود   ی اخم  زد،یبهم زنگ م  ایکه هر شب رو  یمیتا

باز خونشون بود   زی همه چ  یبتونه زنگ بزنه و نزنه، حتما  اون ب

 .و انگار حاال حاالها قصد راحت گذاشتنمون رو نداشت
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از م  نیا  با نتونستم  و   دنیبه شن  لیحال،  صداش گذر کنم 

خودم شماره ش رو گرفتم، اشغال بود و باعث شد مثل آدم 

چ  ی ها با  انگار  کنم،  قطع  که    ی زیعجول  بودم  شده  مواجه 

د با ک  دنش یانتظار  نداشتم،  م  یرو  به   نیهم  زد؟ی حرف  که 

 رم،یدادم و خواستم مجدد شماره ش رو بگ   یانگشتهام تکون 

اخمام   ی صفحه نشست و شوق و ذوق قلبم برا  ی رو  سمشا

 .کرد ی زبون دراز

 .ی رینص  ی سالم، آقا-

 ایحرصم بده،    خواستیهر وقت م  دا یم گرفته بود، جد  خنده

 .کردیصدام م  یمدل نیبود ا ی از دستم کفر

 ان؟شما؟ ه  ی زدی زر م یبا ک اء،یسالم خانوم ض -

 :گفت ی جد د،یخندیصدرصد م دیانتظارم که با برخالف

شما. بذار    ی بار زنگ زد  هیچه عجب    گرفتم،یتورو م  ی شماره  -

 .ماه از کدوم طرف دراومده نمیبب
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آرزو  نیهم  ی تو  چلوندنش قصد   ی بزرگ  ی لحظه،  که  بود 

 .برآورده شدن نداشت

زنگ نزدم بهت، بعدشم من   چوقتیانگار ه  یگیم  ی طور  هی-

  زنه یخانوم خوب زنگ م  هیخسته و کوفته،    گردمیاز سرکار برم

  !بده، نه که غر بزنه  ی خسته شون انرژ ی به آقا

 :اعتنا به حرفم و مصرانه گفت یب

 !نه بذار ماهو نگاه کنم-

بگ  ی جلو  نستمنتو رو  ب  رمی خودم  به  م    ک یشل  رونیو خنده 

 .شد

 !خوادی... نمایعه رو-

پنجره اومد و    ا یبه باز کردن در    هیشب  ییصدا هیچند ثان  ی برا

 .بلندش اومد  ادیفر  ی صدا  اد،یخودش ب  ی صدا  نکهیا  ی بعد بجا

 !ی او-

 .شوکه بودم خنده م گرفته بود  نکه یا  نیو ح   ستادمیاراده ا  یب
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 ؟ی! خوبا؟ی! روشد؟یچ-

که اومد غرغر    ن یاومد و هم  یو درشتش م   زیر  ی ناله ها  ی صدا

 .اومد، احتماال  خواهرش بود یکس  ی کنه، صدا

جواب   ی همراه با آخ و او  ایغرق سکوت شدم و رو  ی ا  هیثان  چند

من   ی کرد، کجا  یمعرف  یخواهرش رو داد و من رو حنانه نام

 !به حنانه ها بود؟ هیشب

 .اومد تو ایمحمد... دن ی وا-

 :ها، آروم گفتم  هیاز همسا  یکی   دنیبه خودم دادم و با د  یتکون

 چت شد؟-

 !پنجره  ی زی چم شد؟! سرم خورد به ت-

 .بود وونه یدختر د نیکه چقدر ا آخ

 !؟ی د ی حاال ماهو د-

 :گفت زشیر ی زد و با همون آه و ناله   ی پوزخند



Page | 798 
 

بار    هی  یاتفاقم سال  نیآباد دراومدم، ا  ی آره، گفت از طرف ناز-

 افته. یم

[02.12.20 03:03] 

 201پارت #

  ن یو ا  شدی شک پررو م  یب  دمیخند یبخندم، اگه م   تونستمینم

 .کردیاضافه م شی شگیهم ی راه رو هم به خر کردن ها

 گفت؟یم یخواهرت چ ؟یخوب گه،یمواظب باش د-

 :فرستاد و گفت رونیب ینفس

که،   ی دیبابا... خودت شن  یچی عشقم؟ ه  ی خوبم، تو چطور-

 .شده یچ نهی بود اومد بب  دهی سروصدامو شن 

 :دمیگفتم و بعد برخالف دستور مغزم، پرس ی ا "آهان  "

 !؟ی چه خبر؟ درساتو خوند  نستایا-

 :بعد، ادامه داد یکرد و کم  یمکث
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 ...هم نستایا م،یدرس که فعال  اول ترمه امتحان ندار-

و ترس،    د یبا ترد  ن یعج  ییداشتند، معنا  یمعن  ا یرو  ی ها  مکث

 .که برام آشنا بودند ییمکث ها

 !باز؟ شدهیچ ؟یهم چ نستایا-

ا  یچیه- فالوم کرده،    ته،ی... پسر عمته عموته ک نیبابا، فقط 

 قبول کنم؟ 

ا  کینزد خونه  دستگ  ستادمیبه  با  همراه  رو  دستم   ی   رهیو 

 .کاپشنم هول دادم  بیج ی تو ک،ی پالست

 !محمدرضا؟ -

 :گفت مردد

 .آره-

قبل  کی  ری درگ  انگار اطالع  بدون  هر    ی امتحان  بودم،  شده 

بهم عوض بشه و حس کنه دارم    اینظر رو  شدی حرکتم باعث م
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م  ریز هم  زنم،ی قولم  ا  نیبه  اجازه  شدن   یبه طوالن  ی خاطر 

 :گفتم  ی ا ی مکثم ندادم و با لحن عاد

 .خب قبول کن -

 :دی زده پرس  شعف

 اد،یمن که ازش خوشم نم  یگیاگه بخاطر من م   ؟یگیم  ی جد-

 ...حالمم ازش

 :بستم و همزمان گفتم یپلک  پرحرص

دوست ایرو- بعدشم  کن!  صحبت  درست  بزرگترت  راجب   ...

 .مونهینم ی هم نه، بحث یوست نداشت قبول کن د یداشت

ش  ف یضع  صداش حرص  اون  اما  شد  لحنش،   ی تو  نی ری تر 

 .د یرسیبه گوش م بیعج

 !رهیبسوزه، بترکه، بم نه،یبذار بب  کنم،ی. قبول م رمینخ-

 .کردم و بعد با حس اخطار ذهنم به خودم اومدم   ی خنده ا  تک
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 .گفته باشم  ،ی ذار یعکس نم  یخانوم؟ اگه قبول کن   نهیبب  ویچ-

  ی لحظه کم آوردن، عزمش رو جزم کرده بود برا  کیاز    غیدر

 !کردن محمدرضا یضربه فن

  ی استور  نقدریا  یول  ذارمیمدت که فالوش دارم نم  هی  ی برا-

 !حسودش بترکه ی تا چشما ذارم یعاشقونه م

برم تو،   دیمن با  نقدر،یخب توله خانوم، حرص نخور ا  یلیخ-

 .گهید ی  قهیتلگرام چند دق ایب

اومد چقدر خسته م که قربون صدقه م رفت   ادش یتازه    انگار 

و بعد از فرستادن چند تا بوس آبدار و محکم تماس رو قطع  

 .کرد

آسانسور نشست،   ی دکمه    ی شدم و دستم رو  نگی پارک  وارد

جا اما  م  ی ا  گهید  ی فکرم  به    کینزد  ییجا  زد،یپرسه 

و حاال فالو کردن    ایمن و رو  ی محمدرضا به رابطه    ی تمسخرها

ا  ا،یرو رو  نی ا  نکهیبا  بود  گفته  بهم  بارها  دردم    ا یچندماه  به 
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با   دم،خوشگذروندن بگر   ی برا  ی ا   گهیو دنبال دختر د  خورهینم

پ  دنید باز  ا  ریگ یمخالفتم  و  بود  نشون   ی ری گیپ   نیرابطمون 

  یی. با درصد باالمزاحم دارم البته..  کی  ا،یمن هم مثل رو  دادیم

 !تیاز شعور و شخص 

از    ی صدا  دنیشن  با اتاقک شدم و بعد  آهنگ آسانسور، وارد 

 .زل زدم نهییآ ی واحد، به خودم تو ی زدن شماره 

  ا یاگه به رو  ا،یبگم و نه به رو  ی ز ی به محمدرضا چ  شد یروم م  نه

کامال    نیحساس شدنم بود و ا  یالک  ی پا  ییامضا  زدمیم  یحرف

  خواستم ی رو نم  ی و ناراحت  ی دیناام  نیو من... ا  کرد یم  دشیناام

 .حس کنم   ایوجود رو ی تو

[06.12.20 03:10] 

 202پارت #

چت کنم،   ای با رو  خواستم یم  نکهیاز خوردن شام، عالرغم ا  بعد

دق   ح یترج بش  ی تو  ی ا  قهیدادم چند  امنم یهال  با    ر ی . همراه 
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خوندن   ی بعد، زهرا برا  یو کم  میشد  ونیزیتلو  دنیمشغول د

رو هم به دنبال نخود    رینماز به سمت اتاق رفت. با رفتنش ام

ظرف ها   ستنکه مشغول ش  یفرستادم و رو به مامان   یاهیس

 :بود گفتم

 دست زهراست؟ مگه درس و مشق نداره؟   نقدریچرا ا  تیگوش-

 :به بابا و بعد من، گفت یآب رو بست و با انداختن نگاه ریش

 کنه،یبا دوستاش چت م  کمینداره مادر،    یخودش که گوش-

 .دهی انجام م  شویدرس ی کارا کممی

که در سکوت نظاره گرمون بود انداختم و   ییرو به بابا  نگاهم

 .رو کنترل کردم  تمی عصبان ر،ی با اومدن ام

 .نداره یبه گوش ازیبخواد درس بخونه ن یکس-

سکوتش   ی به بابا انداخت و بابا روضه    ی دار  ینگاه معن   مامان

 .رو شکست

 .دهیانجام نم ییخطا ه،یزهرا دختر عاقل -
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  ی افتادم و زل زده به چشم ها  ایرو  ادیبه    کهویچرا    دونمینم

 :منتظر بابا گفتم 

 .د یخوبه که اعتماد دار-

ا  هی شب  یداشتم، حس  ی بد  حس  نطور ی به حسادت. من چرا 

مُرد؟   یو م  گرفتیسرم هزار تا فکر جون م  ی نبودم؟ چرا تو 

اگه   دی... شادینشست؟ شا  یبه دلِ ذهنم نم  ین ی چرا خوش ب

  کردم،یو حسش م  شناختمیاعتماد رو م  شتری ب  یمن هم کم

 !نبود ن یحال و روزم ا

لبهام به حرکت درآوردم و تا برگشتن    ی سکوت رو رو  سوزن

اون هم    ی نگفتم، بعد از خوردن چا  ی زیزهرا به جمعمون چ

به اصرار مامان، باالخره از جام بلند شدم و به اتاقم برگشتم. 

از    امیهشت پ  دن یآوردم و با د  رونیشارژم رو ب  ی تو  یگوش

  ام،ینقدر پیهم  شه یزدم. چقدر خوب بود که هم  ی لبخند  ا،یرو

 .دند یکشیخونده شدن توسط من انتظار م  ی برا
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 "شدم.    رهی خ  شی آخر  امیپ  ی تک تکشون رو دادم و رو  جواب

 " ؟ی کجا موند  ییآقا

 ی تو  راتیی زبونش بگم، از تغ  ی بهش از جادو   تونستم یم  کاش

 نی چقدر از ا  م،یبه زندگ  ایخودم براش بگم، تا قبل از اومدن رو

ب رف  زاریالفاظ  و  کار    قیبودم، چقدر دوست  به  بابت  رو  هام 

م مسخره  روز  کردمیبردنشون  تا  خودم...  حاال  بار   کی  ی و 

روز    کی  ای. خنده داره اما... اگه روگرفتمیآروم نم  دمشیشنینم

  ی ک ی  نیدوستم نداره! ا  گهید  کنمیصدام نکنه حس م  ی نطوریا

داشت    ایبه جونم انداخته، رو  ا یبود که رو  ینی ری ش  ی از بالها

نداشتم   یکه سالها رغبت  یبیو غر  بیعج  ی زهایمن رو با چ

 !یزندگ یقیحق ی با معنا کرد،یامتحانشون کنم آشنا م

چتمون شد و   ی ها، حواسم معطوف صفحه    امیباال رفتن پ  با

 .دی پرس شهی سر صحبت رو باز کنم، مثل هم  نکهی قبل از ا

 " درست کردن؟  یشام چ ،یمادر شوهر گرام "
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خند  رغبت اگه   دنیتلخ  شوهرش  مادر  نداشتم،  هم  رو 

 ...داستان از چه قراره که دونستیم

 " فراوون عروس خانوم فضول ینیزم بیبا س یشام "

[06.12.20 03:10] 

 203پارت #

قلب  ی ها  یاموج ح  یچشم  و    نگش ی پیتا  دنی د  ن یفرستاد 

از االن شور و که تصور انجام شدنش    ی به سرم زد، فکر  ی فکر

 .کرد یم قی بهم تزر یشوق خاص

 " نوش جونت ناشی زم بیکوفتت بشه، س یشام "

پ  یب به  تو   امش،ی توجه  تو   ی فکر  رو  کلمات   ی سرم  قالب 

 .گنجوندم

ک " آشپز  ی برا  ی خوای م   یشما  من   ا یآ  ؟یکن   ی آقاتون  حق 

آ  ستین خانوم  شا  ندهیدستپخت  بچشم؟  االن  از   د یمو 

 " !ه؟ی چ  فیخب، بعد تکل  دمینپسند
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 .فرستاد و بعد نوشت ی ا   یعصب شکلک

نشونت بدم محمد،    ی دستپخت  ه ینه؟    ستم یبلد ن  ی فکر کرد "

 " .فقط صبر کن

 ن یموفق شد و هم  ی زدن لبخند  ی کش اومدن لبهام برا  ی تو

د حرف  خواستم  بزنم،    یحرص  ی برا  ی ا  گهی که  شدنش  تر 

 .نوشت

 ارم،یمن برات دستپختمو م  مون،یقرار بعد  ه،ینطوریحاال که ا "

که خودت برام دوخته   یمگول  یشلوار خوشگل و گوگول  هیتوام  

 " !یباش

در اومد.    میعصب  ی شدم و خنده    رهی خ  امشیو واج به پ  هاج

آدم رو به غلط   خواستم،یتوله م  نیاز ا  ی زیچ  کیبود    یکاف

 .نداختیکردن م

انجام    ی برا  ی کردم بهونه ا   یبه دست هام دادم و سع  یتکون

سوال نبره    ر یرو ز  میکه کالس کار  ی کنم، بهونه ا  دایندادنش پ
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اون    کردم،یبود که فکرش رو م  ی زیتر از اون چ  رکیز  ایاما رو

 یاتفاق، بخصوص تو   نیو قبول کردن ا  شناختی واقعا  من رو م 

 ی لیخودمون خ  ز ج   یهر کس  ی برا   مونیمدت کوتاه دوست  نیا

 .سخت بود

ندار " نم  تونمی نم  ایرو  ما،یبهونه  ا  شهیو  و  فالن    د یبا  نا،یو 

باالخره  ی بدوز خونه   دیبا  ،یاطیخ  هی!  کار  درد  به  بدونم 

نه، بعدشم خشتکشو چند دور بدوز، من شلوارام    ای  ی خوریم

 " .شهیزود پاره م

بلند بلند بخندم. بخدا    خواستی از حرص خوردن، دلم م  شتریب

گوله نمک    کیبه    هیپررو بودن، شب  نیاوقات در ع  یه بعضک

 .شدیم

قبول کردن شکست، براش فرستادم    ی به معنا  ی پوکر  کر یاست

 .انجام درخواستش استرس گرفتم ی لحظه، برا  نیو از هم



Page | 809 
 

رو " شلوار سخته  ن  ا،یبابا  و   ستمیماهر  دم  با  سرکارمم  که، 

بود آسونتر بود   ی زیچ یشورت هیبعدشم  م،یکنیدستگاه کار م

 " !تا شلوار، شورت بدوزم برات خانوم؟

 کار یاما چ امم،یاز خوندن مجدد پ  گرفتیهم خجالتم م خودم

 ی دوختنش هم آسونتر از شلوار بود و هم کاربرد  ی وقت  کردم یم

 !تر

پر از عشق و احساسش به سمتم اومد و من    ی ها  امیپ  لیس

 .رو قشنگ به غلط کردن انداخت

بهت   شه ینم  یچی ه  گهی محمد! د  ی شعوریتو چقدر ب  ،ی واااا "

 " !ی گفتا، پررو شد 

کردن خواسته ش،   یدفاع کردن بهم نداد و ضمن قطع  فرصت

 .بگه، دعواش نکنم خوادیکه م  ی زی بخاطر چازم خواست 

 " خانوم؟ یبگ  ی خوایم یچ "

 .گفت ه،یکرد و بعد از چند ثان ینوشتن مکث ی تو
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.  ترسمیباز م  یول   ،ی قبال  تمام اجازه ها رو بهم داد  نکهیبا ا "

 " ...یعنی

ن  امشیپ و  نصف  ا  مه یرو  و  کفر   ن یفرستاد  رو  من   ی داشت 

 .کردیم

 " شده؟یبگو چ  ایرو "

 .اومد رونی ب روزیپ  دشیباالخره از جنگ با ترد 

برات نفرستم در حق   کنمیدان کردم احساس م  یآهنگ  هی "

اما   ،ی گوشش بد  خواد یقشنگه، دلم م   یلیقلبم ظلم کنم، خ

 " !خواننده ش مَرده

غرق ذوق بودم، به اجبار مغزم    امشیاول پ ی  که یاز ت نکهیا با

 .نوشتم

 ی زود، صدا  نقدری نه ا  ی بکن ول  ی دوست دار  ی گفتم هر کار  "

 !؟ی رو گوش داد  به یمرد غر  هی   ی صدا  ینشست  ی منو ول کرد

" 
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لجباز  یحت ا  ی توان  نداشت،  هم  م   نیکردن   ی تو  شدیرو 

 .حس کرد امشیپ

اذ " محمد،  م  تیعه  خودت  رو    یدونینکن،  صدات  چقدر 

ب  نیا  یدوست دارم، ول  از صدا، شعرش قشنگه،   شتر یآهنگ 

 " !بفرستم؟! توروخدا تا آخر گوش کن

گفتم   ی ا  "باشه    "حسادت مزاحم وجودم، در جوابش    برخالف

اسم آهنگ و خواننده   دنیآهنگ رو برام فرستاد، با د عیو سر

که گوش   یمن  ی برا  دنش،یکردم و شن  ی زی تمسخر آم  ی خنده  

سخت    ی ادیعادت داده بودم ز  شرو ی و پ  نیحس  ی ام رو به صداه

 .وسط بود  نیا ایرو ی بود اما به هرحال پا

با پخش شدن موز  یب به   ک،یرمق آهنگ رو دانلود کردم و 

که من   گفتینم  ی زیچ  ایچتمون چشم دوختم. رو  ی صفحه  

 بود؟ یآهنگ چ نیا ی تمام و کمال گوشش کنم، مگه تو
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 دهیلبهام ماس   ی که شروع به خوندن کرد، پوزخند رو   خواننده

به قسمت    دنیحرکت صداش رو دنبال کردم و با رس   یشد. ب

رو کردم.  احساس  رو  قلبم  تند  ضربان  آهنگ،   ی جلو  ایاوج 

و   بود  بسته  نقش  هام  شب  کیچشم  آلبوم   هیآهنگ،  به 

ا ب  نیخاطرات، قصد داشت  به خاطرم  رو  ماه    ک ی!  ارهیچند 

مسخره کردن گذاشته بود و نه   ی برام نه جا  هگیآهنگ، که د

بود،   دهیچی اتاقم پ  ی عشق تو  ی بو   دن،یدرست نفس کش   ی جا

دستش گرفته بود و قصد داشت،    ی که ضربان قلبم رو تو  ییبو

 !کنه مونمیکه کردم پش یاز قضاوت

[07.12.20 02:45] 

 204پارت #

ظهر بود که باالخره تونستم دل از خواب بکنم. من و    کینزد

و اگه   مینخورده، تا خود صبح، حرف زد  نیتخم بلدرچ   ایرو

که در مقابل زمان    میحرف داشت  نقدری باز ا  گرفتیخوابمون نم

خونده بودم    نستای ا  ی از پست ها  یکی  ی تو  ادمهی.  میاریکم ن
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ا حرف  ی رابطه  توش  و   ی برا  یکه  نداره  روح  نباشه،  گفتن 

 .میبود ینوع رابطه مستنث نیاز ا ا یخداروشکر که... من و رو

به    ینیبه بدن گرفته م دادم و زهرا س   یغرغر مامان، تکون  با

 .دست، صبحونه م رو به اتاق آورد

 .یداداش ر یظهر بخ-

اعتنا به   یبه روش انداختم و ب  یبازم نگاه  مهی ن  ی چشم ها  با

همون حالت نشسته م، قصد داشت تشک رو    ی که تو  یمامان

 :باسنم برداره، رو به زهرا گفتم ری از ز

 کجاست؟ ریتوله، ام ر ی ظهر توام بخ-

 :رو به دست مامان داد و در جوابم گفت بالشتم

 .دوستاش شی رفته تا سرکوچه پ-

ا  تک ح  ی خنده  و  سمت   نیکردم  به  رفتن  و  شدن  بلند 

 :لب گفتم  ریز ،ییدستشو

 .باز  قیرف ی ا-
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و ح  سروصورتم  برگشتم  اتاق  به  برداشتن    نیرو که شستم، 

شدن   نیبه ظرف کره زدم. تا آنال  یشارژ، ناخنک  ی از تو  میگوش

حاال    نکهیا  الیگرفتم و خوردم و بعد، با خ  ی چند لقمه ا  ا،یرو

رو کنار گذاشتم. مشغول خوردن    میگوش  شه،ی نم  داریحاالها ب

صحبت    نا یا  انشدم و همزمان با مام   رهنگامم ید  ی صبحونه  

 .کردم یم

 م یکه گوش  گذشتیروزمره مون م  ی از مکالمه ها  ی ا  قهیدق  ده

منتظر رفتن   است،یرو  نکهیو من با فکر به ا  دی به خودش لرز

به    ینگاه  میمامان شدم و بعد رفتنش، در اتاقم رو بستم و ن

د  ال یانداختم. خ  میگوش با  نابود    دنیخامم  اسم محمد رضا 

 .مکث، تماس رو وصل کردم یشد و با کم

 جانم داداش؟ -

 .طنتیو پر از ش  ی بود، پر انرژ شهیمثل هم  صداش
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نم  ییکجا- خر؟  ا  دونستمی کره  دختره  چس    ی نطوریاون 

 .کنهیم تیچس

 .حرفش زدم  ی به رو  ی پوزخند

 ؟ یچرخیکجاها م ؟یآخه، خوب یچه چس-

 ،ی کوهنورد  میخواستم بهت بگم صبح بر  شبید  چ،یمن ه-

ندار حالشو  عصر  ی گفتم  کردم،  دار  ی کنسل    م یبر  ی حال 

 رون؟ یب

  نکه یبر ا  یمبن  ا،یبا رو  شبمیقرار د  ی ادآوریکردم و با    یمکث

 :مردد گفتم م،یحرف بزن ی ریتصو

 کجا داداش؟  ؟یچه ساعت-

 :و معترضانه گفت دیبه صداش بخش  ی ا دهیکش  لحن

مگه تو؟!   ی بچه مدرسه ا  ،ی نبود  ی نطوریبابا، تو که قبال  ا  ی ا-

 .نمتیب یسجاد م ی تو کافه   ی عصر
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مخالفت کردن بده، تماس رو قطع   ی برا  یفرصت  نکهیا  بدون

 .کرد و من رو به حال خودم گذاشت

حرف بزنه   تونهیم  یچه ساعت  قا ینداشتم که دق  ی خبر  ایرو  از

روز    کیبه    ی ریموکل کردن تماس تصو  ی کردنش برا  یو راض

ف  گه،ید و فقط خدا م  لیکار حضرت  بهم رحم   تونستیبود 

 !کنه

[07.12.20 02:45] 

 205پارت #

رو م  یساعت  چند انتظارش  باد   دمیکشیکه  و  برق  با سرعت 

رو   ایچند ساعت تونسته بودم رو  نیا  ی گذشت و من فقط تو

ب زود  که  کنم  برم  رم یم  رونیمتقاعد  هرچند    گردم،ی و 

محمد    ی و بخصوص که رو  ستین  یته دلش راض  دونستمیم

آلرژ  هم  نم  ی رضا  بهرحال  اما  حس    تونستمیداشت،  به 

 گفت یدن محمد رضا نه بگم، احساسم بهم مید  ی برا  میکنجکاو

  ست ین  یقبل  ی دارهایمثل د  داری د  ن یکار مهم داره و ا  کیقطعا   
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 ی داشت برا  ایاز رو  ی زینکنه... باز چ  ترسوند،یمن رو م  ن یو هم

  دن یکابوس هام قصد سر رس  یخ ی رو کردن؟! نکنه فصل سرد و  

 !داشتن؟

رفتن    ی که بود، خودم رو آماده    ی ریهر ذهن مشوش و درگ   با

قربون   سیچند تا و  ا،یرو  ی رفع دلخور  ی راه، برا  نیکردم و ب 

م فرستادم،  براش  راض  دونستمیصدقه  برگشتنم  نگهش    یتا 

 .بود یمن کاف ی برا  نیو هم داره یم

نداشت   ی چندان فاصله ا  مونی شگ یهم   ی خونه تا کافه    ریمس

 ی که محمدرضا تو  یبه همون ساعت  کینزد  ل،ی دل  نیو به هم

  ی تک زنگ  دنیبه محض رس   دم،یگفته بود به کافه رس  امشیپ

احوالپرس و  سالم  از  بعد  و  زدم  ها  یبهش  بچه  کافه،   ی با 

 .اومد رونیکافه ب یپ ی آ ی که از سمت و دمی محمدرضا رو د

 .بهش دادم یدست دنش،ی نگاهش کردم و با رس  متعجب

 شک؟ یا یکنی م  کاریاون پشت مشت ها چ -
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 .دیزد و دستم رو به همون سمت کش ی لبخند  مرموزانه

 .محمد ی اریدر ن ی باز  یخوب خوب، وحش ی کارا-

ب  جیگ و  کردم  نگاهش  گنگ  کش  یو  دنبالش  به   ده ی حرف، 

و من رو به جلو   ستادیا  یپ  ی آ  ی قسمت و  ی شدم. دم ورود 

 .فرستاد

 .آشنات کنم  المیبا ع خوامیبرو، م-

دوست   دنی نگاهش چرخوندم و با د  ری رو به سمت مس  سرم

که چند بار عکسش رو نشونم داده بود، مردد   با،یدخترش د

 :گفتم

 !یچ یعنی  نکارایآشنا؟ ا-

م  دی رو کش  دستم به سمت   ک ی و    با یکه د  ی زی و هردومون 

و   میستادیبعد مقابلشون ا  یکم  م،ینشسته بود رفت  گهی دختر د

 .هاشون بلند شدند ی هردو از صندل

 .سالم آقا محمد-
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توجه به دختر    یگفتم و ب  یفی سالم ضع  با،یجواب سالم د  در

ام   شی کنار م  دوارانهیکه  چشم    کرد،ینگاهم  رضا  محمد  به 

و اون دختر،   بای به د رهی به روم زد و خ یقیدوختم، لبخند عم

 :گفت ی زیبا لحن تمسخر آم

 !الدائم جمعمون نگلیداداشم محمد، س کنم،یم یمعرف-

 ی : خر، االغ/ترکشکیا*

[09.12.20 02:45] 

 206پارت #

د  هرچند ها  دنیبا  حدس  فکر   ییدخترها  اما  بودم  زده 

مالحظه باشه. چپ چپ نگاهش کردم    یحد ب  ن یدر ا  کردمینم

 :تعلل گفتم یو ب

 !چرا؟ یگیچرند م-

 .سر شونه م گذاشت  ی رو  ینگاهم کرد و با خنده، دست  متعجب

 .هم شوخ طبعن یلیبله، خ-
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نشستند و   یصندل  ی محمد رضا رو  ی بعد دخترها با اشاره    و

که شک نداشتم بشدت درشت و زشت شده   ییمن با چشم ها

 .شدم  رهی بودند، بهش خ

 بچه م من مگه؟ نجا؟ی چه خبره ا-

دوست دختر   دی که در معرض د  یو تا قسمت  د یرو کش   دستم

  اج یخلوت احت  نیمن رو کشوند، من هم به ا  می و دوستش نباش

 .فاده رو کردم پناهگاه کمال است  نیاز ا  ،یداشتم و با هول دادن

 ؟یکن یم یچه غلط  ی دار تهیحال-

تا اعماقِ وجود چشم هام فرو    ی نیزهرآگ  ر یمثل ت  پوزخندش

 .رفت

خال  کاریچ  مه،یحال- خونه  تو  خوبه  ننداختمت،    یکردم؟ 

بگذرون خوش  باهم  چمی آوردمت  دختره    هی.  اسکلو   ی اون 

 !؟ی خوایم
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به   ی که حق مادر  ی مشت شده م رو به احترام عمه ا  دست

 :گردنم داشت کنترل کردم و با حرص گفتم

  ی کم دار   کنم؟ی تو دخالت م  ی رابطه    ی به تو چه؟ مگه من تو-

 !؟ی زد ی زیتو؟ چ

به دستم انداخت و با مکث همون دست مشت شده از    ینگاه

آرامش رو انتخاب    شهی رو گرفت و مثل هم  تمی حرص و عصبان

 .کرد

ب  یلیخ- به   ،ی نطوریا  عستیضا  یلیخ  م،ینیبش   میبر  ای خب، 

پُز شعور   یآبرومو نبر. کل  ،ی درآورد  ی باز  یوحش  یکاف  ی اندازه  

کنار هم،    میهست  کساعت یساعت    میدادم، ن  باید   شی نداشتتو پ

 !ا؟ یبود اسمش؟ خواب و رو  یهمون دختره... چ  شی بعد برو پ

ب  دستم از دستش  د  دمیکش   رونی رو  رو  گهی و  اون    ی داشت 

 .اومد یسگم باال م

 !خودم خفت کنم؟ ای یشیخفه م-
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خودش کرد، نفس    ر ینگفت و در عوض مچ دستم رو اس  ی زیچ

سخت  میعصب   ی ها م  یبه  آمد  و  ح  کردندیرفت  که،   فیو 

 .جوابش رو بدم دیکه با ی اونطور تونستمینم

زود   م،ینیساعت بش  مین  میبر  ا یوا کن ممد، ب  تو یسگ  ی اخما-

 .میگردیبرم

جاش در    ی که تو  ی نگاهش کردم و به خودم و باور  نیخشمگ

نابود م  ی حال  دادم،  شدن  آروم  فرصت  بگم    خواستمیبود 

  م ی بهونه از کافه ج  نیخودش بره و منتظر اومدنم باشه و با هم

 .دی بزنم، که انگار فکرم رو خوند و من رو به دنبال خودش کش

 .دمید ایبودمت، که به لطف بعض دهیند ی نطور یتا حاال ا-

که فرزندشون به اجبار اون ها رو    یپول  یب  ی به مادرها   هیشب

باز بازار اسباب    ده یبه دنبالش کش   کشونن،یها م  ی به سمت 

اون دختر به خودم، به خودم   ی   رهینگاه خ  دنیشدم و با د

 ذاشتم،یخراب شده نم  نیا  ی لعنت فرستادم. کاش پام رو تو
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رو به  نذار  امیمن  بودم  داده  قول  بودم،  داده    ی کس  م قول 

که هستم، همه   یه، قول داده بودم هر چم بش  رهی خ  ی نطوریا

امشب خدا    ی  انگار  اما...  و بس  باشه  اون  نگاه  وجودم سهم 

 !قصد نداشت پشت من و قولم باشه

 ی ها نشستم، صندل  یاز صندل  یکی  ی اجبار محمد رضا، رو  به

و به اون دختر، دور باشه! همشون   ک یکه به محمد رضا نزد  ی ا

 ی تهش به الس زدن منته  دونستمیبودند که م  یغرق مکالمات

  ل یبود، به پاست   اتشیو محتو  زی م  ی و به رو  نیی . سرم پاشهیم

بابت  نتظارش کافه، به ا س یسرو  ی رو  ایرو ی مورد عالقه  ی ها

 .مونیر یتماس تصو نی برگشتنم به خونه، به ذوق اول

 !نیساکت-

همون دختر بود،   ی صدا  د،یرسیکه به گوشم م   ی کناز  ی صدا

 .اسمش رو هم بدونم خواستی دلم نم یکه حت یکس ی صدا

 .اوهوم-
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 کی که قصد داره نزد  دمیدیم  یچشم   ریبود اما ز  زیبه م  نگاهم

 .تر بشه

 شده؟ ی زیچ ؟ی کالفه ا نقدیچرا ا-

با مخ من سازگار نبود، سرم رو    ی ادینوع باز کردن بحث، ز  نیا

و خ  د  ییبه محمدرضا  رهیباال گرفتم  رو   بای که رسما  داشت 

 :گفتم زد،یم  سیل

 !به خودم مربوطه-

چند   ی گفت و ساکت شد، البته فقط برا  یضی پرغ  "آهان   "

 .هیثان

د- که  همونطور  و  سالمه  نوزده  ست،  فرزانه  من   با ی اسم 

 ...دونهیم

 !؟ینگ یچی ه شهیم-

داشتند.    دنیبه لرز  یبی عج  لیکه م  ییمن بودم با دست ها  نیا

 انت یخ  ا یدارم به رو  کردمیاحساس م  دمیشنیکه م  ی هر کلمه ا
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کارکنمیم نم  ی حت  کردم،ینم  ی .    ن یا  یول  کردمینگاهشم 

لعنت ع  ی احساس  نبود،  بردار  آرامش   نیدست  داشت  خوره 

 .دیمک  یوجدانم رو م

 خوام ی که به زور آوردنت، منم اصال  نم  یهست  ییبه آدما  هیشب-

 ...غرورم

 :بلند شدم و حرص آلود گفتم  یصندل ی رو از

 !بنداز  گهید  یک یهستم، برو خودتو به    یگیکه م  ینیهم  قاّیدق-

اعتراض کوبنده    ییاعتنا با    باید  ی به  و محمد رضا نکردم و 

 ت ی با عصبان  ی زدم. طور  رونیشتاب زده، از کافه ب  ییقدم ها

برم محمدرضا  داشتم یقدم  انگار  ت  ییکه  قصد   کهیت   کهیکه 

 !کهیوصال نزد ی کردنش رو دارم خونه ست و لحظه 

و    ستادمیکه باالخره دم در ا  د ی طول نکش  شتریب  قهیدق  چند

ا  نکهیا  یب ها  ی توجه  تماس  گوش  ی به  وارد   میممتد  کنم، 

 .ساختمون شدم 
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رفتم و برگشتم. داشتم    نگیآسانسور و پارک  ریمس   ن یبار ب  چند

محمد رضا، از خراب شدن اعتمادم، از    ی از بچه باز  سوختم،یم

قطعا  دق    بردیم   ییبو  هیقض  نی! اگه از اایترس مطلع شدن رو

 .کردیم

و با   دمیکش  رونیب  بمیج  ی رو از تو  میگوش  شون،یو پر  کالفه

 ی لب نثار خودم کردم. ب  ریز  یفحش   ا،یچند تماس از رو  دنید

لحظه منتظر وصل شدن   نیوقفه شماره ش رو گرفتم و تا آخر

بار با جواب   نی تماس موندم، مجدد شماره ش رو گرفتم و ا

برا رو  تمام حس ه  ی دادنش، صداش  با  بد    ی امقابله کردن 

 .وجودم به کمکم فرستاد

 !هان؟ ی جواب نداد ی سالم عشق من، کجا بود-

حسود و حساس من!   ی ایزدم، رو  تشیسحسا  ی به رو  ی تلخند

سر صدام آورده، با    یی حماقت محمد رضا چه بال  دونستمینم

آروم شدن خودم،   ی کنم و برا  ی حال بازم نتونستم خوددار   نیا

 :گفتم
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 !همه کسم؟ ی. خوبرونیخوبم دردت بجونم، ب-

رو   امیتونست، من رو  یبلند بلند بخنده اما نم  خواست ی م  دلش

 .شناختمیخوب م

ا  شدهیچ  ،ی وا- د  هی  ؟ی مهربون شد  نقدریتو    ،یگی م  گهیبار 

 .دم یصدا قطع و وصل شد درست نشن

 !پررو  کثافتِ

 !پررو خانوم ،ی که ذوق کرد ی دیشن-

 .خودش رو نشونم داد ی آورد و اون رو نییصداش رو پا  تُن

چند   نایمامان ا  ؟یچ  یعنیهفت    یفهمیساعت هفته محمد، م -

نه    ؟یچ  یعنیبگو    ؟یچ  یعنی  نیست برگشتن خونه، ا  قهیدق

 !بگو

اتفاقات    دم یکش  میشونی پ   ی رو  یدست تمام    ر یاخ   کساعت یو 

 .چشم هام رژه رفت  ی جلو
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خانومم،    میزنیقربونت برم، فردا حرف م   لیتعط  ی ریتصو  یعنی-

 !اشکال نداره

دهنش    ی که دست و پا  فیاما ح  زدیصداش داد م  ی تو  حرص

 .بسته بود

 !خب، اگه جوابتو دادم فردا  یلیعه؟ اشکال نداره؟ خ-

  س یو  ی ادآوریرو به در دوختم و با زل زدن به قفل و    نگاهم

رو به قلب مظلومم دوختم.    زمی باز کردن در، نگاه ترحم آم  ی ها

حد دوست داشته    نیرو، در ا  یکیمن    کردیفکرش رو م  یک

 !باشم؟

  ه یبهم هجوم آورد و شب   ز،یهمه چ  یب  انتیاون حس خ  دوباره 

ا  یکه گناه  یبه مجرم از  و  جرم    ی صحنه    ی تو  نکهینکرده 

 :دمیحضور داشته، گله منده، پر بغض نال

 !ا یدوستت دارم رو یلیخ-
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ج  یکی داشتم    انتظار  اون  هم  ی ها  غی از  رو    شی شگ یبنفش 

بهتر کردن اوضاع، گند   ی بکشه اما ساکت شد، داشتم به جا

 .زدم یم

 !شده؟یمحمد؟ چ-

عوض کردم، دوستش    ایخودم رو با رو  ی لحظه جا  ک ی  ی برا

برا رو  برا  ی اون  و  قرار  با    ییآشنا  ی فراموش کردن من، سر 

فکر کردن بهش هم حالم رو بد   یببره و... حت  ی ا  گهیکس د

از من    ایرو  ی عرضه    وفتهیب  یاتفاق  ن ی. هرچند اگه همچکردیم

من... موندم،   یل و  مونهیهم اونجا نم   قه یدق  کی  ی و حت  شتره یب

 ؟ی! بخاطر ک؟یکنارشون نشستم، تحملشون کردم، بخاطر چ 

رو  تونستمینم بدم  بشه،   ایاجازه  مطلع  امشب  اتفاق  از 

اعتماد قشنگش بهم، آرامش خاطرش خراب بشه،   خواستمینم

 !لحظه هم که شده، از من ناراحت بشه  کی ی برا  خواستمینم

 !محمد؟ با توام -
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فرستادم و محمد خل و چل درونم   رون یب  یرو به آروم  نفسم

 .کردم داریرو از خواب غفلت ب

 جون دلم؟-

منو    ،یکنیابراز عالقه نم  ی نطوری ا  چوقتی تو ه  شده؟ یچ  گمیم-

  ز ی ه  رونیراستشو بگو؟ ب  شده؟ی دوست دارم، چ  یتا بگ  یکشیم

 !آره؟ ی درآورد ی باز

گر  ع یسر  نکه یا  از بود  شده  اگه   هیحساس  بود.  گرفته  م 

شدیفهمیم م  یزبون  نیری...  ازم  رو  که   ی زیچ  گرفت،ی هاش 

 .جونش برام ارزش داشت ی اندازه 

دلم خواست بهت بگم، حاال چون تو    ی نجوری هم  وونه،ینه د-

ب نم  یهست  ی شعور یخانوم  عقلت  ب  یبگ  رسهیبه   شتر یمن 

 !منه؟  ری سرورم، تقص

 .باز ساکت بود و مشکوک تر از قبل   یول  د،یخندیم   دیبا  مسلما 

 !یبگ ی خوایشده، نم ی زیچ هی-
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 .پله ها بلند شدم ی از رو کالفه

 .نشده دردت بجونم یچیه گمیبابا، م ی ا-

فرستادن نفس حبس شدش اومد و بعد همون   رونیب  ی صدا

 .شد یشگ یهم  ی ایرو

 !ی سرم هوو آورد دمیهوف، خداروشکر، ترس-

شهرو رو سر من و هووت    نیا  تونم؟ینه خانومم، مگه من م-

 .گهید  یکنیخراب م 

 .لحنش غوطه ور شد  ی تو نی دلنش  یخشم

  رم ی خب، منم م  ی لینه؟ خ  یگرفتی م  یتونستیاگه م  یعنیعه؟  -

 ...هی

 :گفتم یپله ها نشست و عصب ی  لهیبا حرص دور م دستم

مملکتو رو سرت    نیا  یکن  ی کار   ی بخوا  ا،یرو  ستمایمن تو ن-

 .کنمیخراب م 
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لبها  دیغش خند   غش ب  ی و  برا  یمن   یب  یدنیخند  ی اجازه 

خنده ش    کیشده بودم، با    یل یصدا، کش اومدند. چه زن ذل

 .رفتیم  ادمی زی همه چ

م- دلم  تنم    نمت یبب  خوادی هم  به  مو  فکر کردنم بهش  با  اما 

 .شهیم خیس

  ی رو تکرار کردم و جا   گفتمیبهش م  دا یکه جد  ی دیجد  لقب

 ی و کل  دیناراحت بشه خند  ،ی لوس امروز  ی مثل دخترها  نکهیا

  ن ی ا  ی جا  چینداشت! ه  هیشب  گه،یبود د  ایهم استقبال کرد. رو

ا  ا،یدن کرد و من چقدر خوشحال   دای پ  شه یدختر نم  نیمثل 

 !دختر، مال منه نیا نکه یبودم بابت ا

 " ایرو "

 ده یده بار د  ی مورد عالقه م که باال  الیسر  یانی پا  تراژیاز ت   نگاه

به چهره   با حسرت  سمر و مهند چشم    ی بودمش گرفتم و 

ا با  مامان شن  نکهیدوختم.  زبون  از  بودم عشقشون   دهیبارها 
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چرا ته دلم عشقشون رو دوست   دونمیاشتباه و پوچه، اما نم

  نشستم یم  شهی م  یتهش چ  دونستمیم  نکهیداشتم، هر بار با ا

 :گفتم ی خودم مو با  دمشیدیو م

 " !مهند واقعا  عاشقش بود اما... نشد " 

افکارم پاره    ی باعث شد رشته    ا،یشدن شبکه توسط دن  عوض

رو به  نگاهم  و  نخورده    ی موزها   ی بشه    زی م   ی رو  ی دست 

 :زدم و تشرزنان گفتم  ایدن ی به رو ی پوزخند  وفته،یب

کرد  نقدریا- موز  د  ی موز  نم  گهیکه  بهش    الت ی خ  زنم،یلب 

 راحت شد حاج خانوم؟

و    گرفت یداشت با زبونم انس م   گه یمحمد د  ی ... لقب ها یلعنت

بد بدش رو    ی زهای زبونم رو کنترل کنم تا چ  تونستم یکاش م

 !نگه

نشست  ی خودیب- نزن،  کرد   لمیف  یحرف  رفته    ادتی  ی نگاه 

 !ی بخور
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کنان خواستار   ازهیکه خم  یچپ نگاهش کردم و به مامان  چپ

بود    ایشدم، کنترل دست دن  رهیبود خ  ونیزیخاموش کردن تلو

در    نه،یرو بب   شیفرهنگ   یعلم  ی ها  لمیو احتماال  قصد داشت ف

باال انداختم و بلند شدم و به سمت اتاقم    ی جواب مامان شونه ا

 .قدم برداشتم

  ی و ذوق زده رو  دم یکش   رونیب   زیشارژم رو از پر  ی تو  یگوش

که امشب    ی ، نتم رو روشن کردم و به محمدتخت ولو شدم

د پ  ریشامشون  شام  بود  رفته  و  بود  در    امیآماده شده  دادم. 

 ی شدم. سر   نستاگراممینبودش از فرصت استفاده کردم و وارد ا

د با  و  زدم  هام  درخواست  درخواست  ی فرناز  دنیبه  رو    مکه 

چند    نیا  یعنی زل زدم.    یقبول کرده بود هاج و واج به گوش

 خواد یدل نم  یعنیفالوم کرده    ی! وقت کرد؟یم م  ه یروز داشت تنب 

 !قهر باشه؟

پ  عیباز، سر  یشین  با و بهش  رو قبول کردم    ام ی درخواستش 

 .دادم
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 " سالااام "

پروفا  ی ا  ه یثان  چند تا چراغ  اما    لش یمنتظر موندم  سبز بشه 

  رون ی ب  رکتشیاز دا   زونیآو  ییبود و با لب ها   دهیفا  یانتظارم ب

حلقه و قلب قرمز قشنگم بود   کریکه است  ومیبه ب  یاومدم. نگاه

 .مثل تازه عروس ها غرق لذت شدم دنشیانداختم و با د

ال  ی تو با  و  رفتم  ها  پست  پست    کیقسمت  از    یکیکردن 

  ی استور  نینشست. اول   ها   ی استور  ی هام، نگاهم رو  یهمکالس

بود و    میبهزاد که دوست مجاز  ی ها  جیاز فن پ   یکیمتعلق به  

 دنشید ی که حوصله  یو کثافت شعوریب ی محمدرضا شی دوم

 .رو هم نداشتم

 د یکاور آهنگ جد  دنیکردم و با د  کیکل  ثیحد  ی استور  ی رو

ب بود، دمیکش   یآه  اریاخت  یبهزاد،  تنگ  براش  دلم  چقدر   .

پست گذاشتن ها تنگ بود.    نی شوق و ذوقم ح   ی چقدر دلم برا

 ،ی بعد  ی بره استور  خواستم یصفحه بود و نم  ی انگشتم هنوز رو 

دوباره صداش رو بشنوم، بعد از مدت ها... اگه   خواستیدلم م
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محمد رو    چوقتیاون نبود، من... ه  ی اون نبود، اگه آهنگ ها

 !... نداشتنش بخدا که منصفانه نبودکردمینم دایپ

محمدرضا مهمون چشم هام   ی رمق شد و استور   یب  انگشتم

 ی توان باز شد و دستم ب  نیآن چشم هام تا آخر  کیشد. در  

رو نشست.    ی اراده  لعنت  کیقلبم  سرویبومرنگ  از  و    س ی... 

خودش و دو تا دست دخترونه، دو   ی کافه، از دست ها  ونیقل

 !کاشت شده ی تا! دو تا دست با ناخن ها

محمد رو به سمت    ر یشروع به هشدار دادن و تصو  یعصب  مغزم

  ش ی چشم هام پرتاب کرد. امروز... امروز غروب محمد رفت پ

رضا...   بودن؟  یعنیمحمد  هم  با  ایعنی...  با    ی عنیبود؟    نای... 

سراغم اومد و من با   ی عدب  ی محمد بهم دروغ گفت؟! استور

به   شتمجون چشم هام رو پاک کردم و برگ  مهی حرص، اشک ن

  ا یمحمدم با ک   نم ی خوب بب  نم،ی محمدرضا، تا خوب بب  ی استور

 !بوده، محمد من کجا رفته بود؟ 
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پاور رو محکم    ی که چند بار دکمه    ی اونقدر  د،یلرزیم   دستام

.  رمی شات بگ  نی اسکر  شیفشار دادم تا باالخره تونستم از استور

ب و  شدم  تلگرامم  و    یوارد  فرستادم  براش  رو  عکس  وقفه 

 .نوشتم شهیمظلومانه تر از هم

 " !یبهم دروغ گفت  "

 یجواب  چیه  قهیدق  کیبه    کیخورد و نزد   کی ت  عیسر  اممیپ

آدم   کیم کردن  م کنه؟! آرو   هی نداشت. مونده بود چطور توج

 !ستین ی احمقِ ساده که کار چندان دشوار

شرف عمدا     یب  نیا  دم،یم  حیدردت بجونم بذار برات توض  "

 " !گذاشته

 !دم یفهمیامشب رو نم کیحداقل  گفت،یم ی چ دمیفهمینم

آشنا    گهید  یکی با    گه،ید  یکیکنار    یرفت  ،یبهم دروغ گفت "

 " آره محمد؟ ،یعذاب وجدان داشت نیواسه هم  ،ی شد
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و مجدد   مردیکه هر لحظه م  ی اعماق وجودم بخاطر اعتماد   از

 .مفصل بودم ی عزادار کی ی ناراحت و آماده برا  شد،یزنده م

م " نگفتم چون  بهت  نه،   ،یشیم  ی نجوریهم   دونستمیبخدا 

ما بهم بخوره، تو که منو   نیاز قصد گذاشته ب  زی همه چ  یاون ب

 " !کردنم؟  انتیمن آدم خ   ،ایرو یشناسیم

گوشه    یاشک  قطره  از  مس  ی که  پ  ری چشمم  رو   ش ی گوشم 

 .کرد که به سوال مسخره ش جواب بدم  ارمی گرفت، هش

هست  " که  گفتن  دروغ  ن  ،یآدم   نتون یب  یچ  ستیمعلوم 

نگفت من  به  چرا  رفت  ؟ یگذشته،  بهم   ی چرا  عشقت  محمد؟ 

 " !بود؟ نیهم

که قلبم    یاعتنا به جواب  یساکت شد و من ب  ه یچند ثان  ی برا

شن  ا  دنشیخواستار  به  اول  نستایبود،  در  حرکت    ن یرفتم، 

 ی محمدرضا رو بالک کردم و بعد محمد رو آنفالو کردم. کار
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برا بع  ی که کردم  اما کار  د یخودم هم  که محمد هم    ی بود، 

 .بودن هم گذر کرده بود دی کرده بود، از بع

محمد رو به رو شدم،   امیشتم و با چند پاراده به تلگرام برگ  یب

 .نداشتند ی ادیآروم کردنم زور ز ی که برا ییها  امیبا پ

 ی نکردم، وقت  ی من کار   ،یزمیبه جون خودت که همه چ  ایرو "

  ششون،یپ  نمیبش  قهیمجبور شدم چند دق  شده،ی چ  دمیرفتم د

محمد    نیمن دهن ا  "،    "زدم.     یکردم نه حرف  ی بخدا نه کار

رو سرو م  کنم،یم  سی رضا  نباش،  ناراحت  فقط  که   یدونیتو 

 " ؟ی! کجا رفتا؟یرو "،  "طاقت ندارم. 

شده بودم که بابا تازه فوت کرده بود، همون   یبه دوران  هیشب

  ر ی سبک شدن، همون قدر دلگ   ی رغبت برا  یقدر پر از غصه و ب

 !و ساکت، همون قدر ناباور و مبهوت

رو به    یاومدم و با خاموش کردن نتم، گوش  رون یتلگرام ب  از

جلب توجه    ی من هم برا   شیحال خودش رها کردم. ماه ها پ 
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از دست ندادنش دروغ گفته بودم، ترس اون   ی محمد، برا  ی 

از   ییبو  چوقتی که ه  دونستمیبا ترس من فرق داشت، من م 

... من  کردیفکرش رو م   دیاما محمد... با  ره بیدروغم نم  قتِیحق

م د   دمی فهمیباالخره  هر چه  هم   دم ی فهمیم  رتریو  بود،  بدتر 

 !خودش ی من و هم برا ی برا

رمق دستم رو به   یافتاد، ب  دنیتخت به لرز  ی که رو   میگوش

  ت یبه اسمش که با م مالک  یسمتش بردم و برش داشتم. نگاه

ب  رهیذخ و  انداختم  بودم  کرده  تماسش،    یش  دادن  جواب 

 .رو کنار گذاشتم یگوش

با  خواستیبودم که دلم نم یحال عصب نیو در ع  ریدلگ  انقدر

که   ی بزنم. سرم از حجم فشار  یخودم حرف  ی حت  چکس،یه

م  تحمل  ترک  کردیداشت  حال  خونه    دنیدر  و  غرق    ی بود 

خونه و  رفتن به آشپز  ی برا  یمن راه  دادیسکوت هم نشون م

 .برداشتن مسکن هم ندارم
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  ی پهلو اون پهلو شدم و در آخر ب  ن یجام ا  ی تو  ی ا  قهیدق  چند

از محمد    امیرفتم، دو تماس و چند پ  میطاقت به سراغ گوش

من وجود نداشت. امشب  ی ذوق خوندنشون تو  گهیداشتم و د

ن بود.    یمیمحمد  سوزونده  خودش  دست  با  رو  باورهام  از 

تو   ی محمد بازجو  طیشرا  ی که  باهام    کردیم   ییبرعکس،  و 

م  کی مثل    ستدر رفتار  ناراحت   کرد،یسنگ  داشت  توقع 

 !نباشم؟

[15.12.20 02:30] 

 211پارت #

ب  درد اوج  در  اعتمادم  من  درد  نبود،  شدن  ناراحت   ی من 

م  ی اعتماد خ  دونستمیبود.  اهل  نکر  انت یمحمد   ست،یدن 

نگاهم خرج اون دخترها نکرده    م ین  کی  دیشا  دونستم یم  یحت

نم اما  م  تونهی... مدونستمیباشه،  بگه،  ساکت    تونهیبهم دروغ 

 بطل  طیشرا  نی ا  ی تو  تونهیبهم نگه، م  ی زیچ  قتیشه و از حق
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اتفاق   ن یکه ا  یبرعکس و زمان  ط یشرا  ی درک کردن بکنه و تو

 !رحم بشه و عذابم بده یب وفته،یمن ب ی به فرض برا

 خواستم یکه م  یمن   کرد،یم  وونهی ها من رو د  نیکردن به ا  فکر

مواجه    نمونیب  یفرق باهاش  لحظه  هر  ناخواه  خواه  و  نباشه 

اشدمیم به  کردن  فکر  کنار    نکهی.  غر  کی محمد   به یدختر 

ذهنش    ی مشام اون دختر رفته، تو  ی خاصش تو  ی نشسته، بو

کرد. فکر کردن   یم   وونهیراجب محمد من فکر کرده من رو د

دور    ی آدم ها  ی کرده بودم که همه    یمن چه گناه  نکهیبه ا

که دوستش دارم رو دارن،   یبرم، قصد جدا کردن من از کس

م  رو  روحم  جونِ  لحظه  ن  گرفتیهر  تن  کنان  قهقهه    مه یو 

 !کردی جوش رو رها م 

  ن ی کم آورد و ا  یگوش  ی   برهیو   ی افکارم در برابر صدا  ی صدا

  دادم ی جواب م  ر ی گرفتم جوابش رو بدم. هر چقدر د  میبار، تصم 

دوست داشتن محمد قابل انکار    دم،یکشیعذاب م  شتریخودم ب



Page | 843 
 

نم  ی نبود و گند کار  ا  تونستیمحمد رضا هم  کمش    ی ذره 

 !ال  بودم، اما متنفر و دلسرد اص یبودم، شاک ریکنه، دلگ 

 ا؟ یرو  ی دیجواب منو نم گهیحاال د-

بودنش،    ی توجه به کفر  یفرستادم و ب  رونیرو با صدا به ب  نفسم

 :آروم گفتم

 .کارتو بگو-

 .یاز پشت گوش  یاومد، حت یسوختنش م ی بو

االن قبر    نیهم  کنمیم  ی کار  هی  ی دار  ا؟یرو  یگیم  یکارمو؟ چ-

 .محمد رضا رو بکنم ها

چشم هام، با    ی کردم و با نقش بستن اون عکس جلو  یمکث

 :حرص گفتم

 .بکن ی خوایم ی به درک، هرکار-

 !حرف نزن ی نطوری! با من اایرو-
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بودند و  دهیتازه خواب ایحرف بزنم، مامان و دن  اد یز  تونستمینم

 .هر آن ممکن بود صدام به گوششون برسه

 !شب خوش زنم،یخب، پس کال  حرف نم یلیخ-

اوج گرفته ش گم   ی در مقابل صدا  ش،ی عصب  ی نفس ها   ی صدا

 .شد

حرف    ی نطوریم االن، با من ا  وونهید  یکاف  ی به اندازه    ایرو-

 .دمیرد م یدونینزن، م

 .زدم  ی پوزخند صدادار اریاخت یب

 !قربون صدقه ت برم بابت کار قشنگت؟ ی آهان، انتظار دار-

 .کرد  قی به صداش تزر ی کرد و متواضعانه آرامش یمکث

  ه یتنب  دیبا  وونویاز اونور اون ح  ه؟یمن چ  ریآخه المصب تقص-

ا از  ا  نوری کنم،  از  تو رو بکشم،    ه یخودمو آروم کنم،    نوریناز 

اونجا، سرجمع ده دق  یغلط هم نموندم    قهی کرد منو کشوند 

 !باهام؟ یکنیم ی نطوریبخدا، چرا ا
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و قلب جسورم   "!  ؟یخب که چ  "  کرد یسرتقانه تکرار م   مغزم

بزنه!    "  گفتیدر جوابش مهم   بذار حرف  ب  "عه  تا   نی،  دو 

سکوت، راه   نیا  دونستم یو نمخودخواه معلق بودم    ی   وونهید

 .کنه یمظلوم شدن محمد باز م ی رو برا

و شلوارک    شرتیبا ت  ی نجوریبود هم   شتیدلم پ  نقدیبخدا ا-

آدم   ی دیتوام که امون نم  زنم،ی دارم سگ لرز م  رون،ی اومدم ب

 !یبدتر از من یحرف بزنه، ناراحتم بش

[28.12.20 02:17] 

 212پارت #

با    خواستیمظلوم شده بود و م  نکهی از حرص ا  خواستی م  دلم

 .سرش رو بکنم ی ترفند ببخشمش، تک تک موها نیا

نم  یگیم  نارویا- بسوزه؟  دلم  هم سوزهیکه  ها  حاال  حاال   !

 ؟ی ندار ی کار سوزه،ینم

 .صداش کرد یچاشن ی نشد و لحن بامزه ا دیناام
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خب، بعد مُردم   یلی! خ گه؟یکوچه باشم د  ی تا صبح تو  یعنی-

بعد محمد رو   دی اول منو تو قبر بنداز  یمردم بگ  ی جلو  ی این

 ؟ ی دیها، فهم

حد و   یدر مقابل جسارت ب  دادی کش اومده م نشون م  ی لبها

  محمد متوجه   خواستی حصر محمد کم آوردند و اصال  دلم نم

 .ضعف بشه نیا ی 

خواستگارت، ناخناشم کاشته    ش یپ  ی بر  یتونی هم م  ایبمون،  -

 !تازه، هه

اومد    رونیب  شی شوخ طبع  ی   هیاز ال  یبار اون بود که کم  نیا

 :گفت ی و جد

امشب همش تو فکر تو بودم؟ اصال    یکنی! باور م؟یناخن چ -

کنم تا بهت ثابت بشه   کاریرو... چ  ارو ی  دمیند  یدرست و حساب

 نکردم؟ یاشتباه
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نرس  یمکث با  و  نت  دنیکردم  برا  ،ی ا  جه یبه   نکه ی ا  ی صرفا  

 :رو نشون بدم گفتم تمی عصبان

 .االن نی هم شعورتو،یب  ی پسر عمه  نی بالکش کن ا-

 :بهونه بتراشه، اما گفت ایداشتم مخالفت کنه  توقع

 منو؟  یبخشیم یعنی  ن؟یچشم، هم-

و قلبم عجول    خواست یاز حد، مغزم زمان م  ادیبودم، ز  دودل

 .طاقت یبود و ب

 !فکر کنم دیبا-

 :و متعجب گفت مغموم

  ی آشت  دم،یانجام م  ی بگ  ی من که گفتم هرکار  ا یرو  ؟یفکر کن-

 .توله گهیکن د

 :فرستادم و مصرانه ادامه دادم رونیب ینچ
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  ا یکجا و با ک   یاول بدون  ی ریبگ  ادیچند روز بهم زنگ نزن، تا  -

مطمئنم اگه من بودم سرمو از تنم جدا   ،ی بعد بر ی ری م ی دار

من با تو فرق دارم و از    یبگ  ی خوایاالن م  دونمیم  ،ی کردیم

 !یشیم  هیکه هست، تنب نهیهم یحرفا ول نیا

 .تر مبدل شد  نیبه غمگ نیکرد، از غمگ   رییتغ  لحنش

من برم باال   ،یاوک  یخبر باش  یدو سه روز ازم ب  اد یاگه دلت م-

 .پس

 .شدم  رهی رو شروع کرد و من ماتم زده، بهش خ  شی عزادار  قلبم

 .ری مواظب خودت باش، شب بخ-

تماس رو قطع   ی خداحافظ  یزمزمه کرد و ب  یف یضع  "توام   "

که    یتخت رها کردم و مثل کس  ی رمق رو  یرو ب   یکرد. گوش

مقابل زل زدم.   وار یاومده باشه، به د  رونیب  یتازه از شوک اتفاق

 تونستم یحاال هم به غلط کردن افتاده بودم، چطور م  نیمن هم

 !تونست؟یم... محمد چیرو تحمل کنم، اصال  من ه شی دور
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  ی در همون حال گذشت و بعد نگاهم به روش  ی لحظه ا  چند

تاد، قلبم  که صفحه ش در حال خاموش شدن بود اف  یگوش

انتظار داشت صفحه خاموش نشه و محمد دوباره زنگ بزنه و 

ا رو شروع نکرده تمومش کنم، اما... هم من و   ی دور  نیمن 

 !حرف ها بود نیمحمد مغرور تر از ا میدونستیهم قلبم، م

جام تکون خوردم و با خودم حرف   ی تو  نقدریا  قه یچند دق  ی تو

روز چند  کردم  احساس  که  بودم   ی زدم  اتمامش  منتظر  که 

م مغزم  زندون  از  من  و  پ   تونمیگذشته  انگار    داینجات  کنم، 

صفحه   ی رو  امشیاحساس رو داشت، چرا که پ   ن یمحمد هم ا

  ی حساب م،یکه کرده بود ینشست و من و قلبم رو بابت قضاوت

 .کرد خیتوب

تو رو نشنوم جهنمه برام، پس دعا   ی ه من صداک ی اون روز "

 " .ادیو فردا ن  رمیکن بم

م  ،یدلتنگ   نیع   در بودم.  شده  هم  فاز    خواستمیسنگدل 

  "خدا نکنه    "  کی  یو حت  رمی مغرور و عاقل رو بگ  ی دخترها
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  جه ی نت  نیرابطه به ا  نیا  ی هم در جوابش نفرستم، اما بارها تو

نم  ده یرس که  بخاطر    تونمیبودم  حداقل  باشم،  اونها  مثل 

 !احساسم

 " .ریخدانکنه، زبونت رو گاز بگ  "

که قلبم به  ی زی به دستور مغزم نکردند و چ ییاعتنا انگشتهام

  ع ی گوششون رسونده بود رو نوشتند، من هم از خدا خواسته سر

 .هم جواب گرفتم عی فرستادم و سر

 " .ی االن هم ببخش نی هم ،یکنم ببخش کاریچ "

بار دلم هم    نی ا  یعنیآخرش رو جواب ندم،    امیدادم پ  حیترج

  یاز ناز کردن من هم تو  ییرد پا  دیبود. به هر حال با  یراض

 .شدیرابطه ثبت م نیا

د جواب بده. تو چرا صدوهشتاد درجه رفتارت عوض    ا؟یرو "

 " !دوست ندارم من ارویرو   نیشد آخه، ا
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هفته جوابش رو   کیرو خاموش کنم و تا    ینبود گوش  حقش

ب من  از  دادنش  انجام  اما  بود،  که  خ  یندم؟بخدا   ی لیعرضه 

 .بود  دیبع یلیخ

 " !تو محمد ی دار ییچه رو ،ی به درک که دوست ندار "

  کی از    فیگ  کی  هیفرستاد و بعد از چند ثان  ی خنده ا   کریاست

 .پسر بچه که در حال زار زدن بود

 " ایکنم رو کاریکنم، بگو چ هیگر ایبخندم  دونمینم"

از قهر کردن   یچه شکل  نیهم خندم گرفته بود. آخه ا  خودم

 !کردم؟یبود که داشتم باهاش چت م 

بخواب  یتونیم " اون دختر  به  فکر  با خواستگار   یتونیم  ،یبا 

قشنگ پسر عمتو   ی ایاستور  یتونیم  ،یآشنا ش  شتریپلنگت ب

  گه،ید  ی زایچ  ی لیو ... خ  یخاطره کن  د یتجد  یتونی م  ،ینیبب

 " !شب خوش ،ی ری نص ی آقا
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که نشون از کمتر شدن حرصم بود، از    ییلبخند دندون نما  با

ب  ی صفحه   گوش  رونیچت  پرواز  حالت  و  فعال   یاومدم  رو 

از جانب محمد بابت   المیبخوابم، هم خ  تونستمیکردم. حاال م 

که   ییکردنش راحت بود و هم از جانب محمد رضا  جلز و ولز

 .افتاد  یتوسط محمد به غلط کردن م ی بزود

[28.12.20 02:17] 

 213پارت #

تا ساعت دوازده بخوابم کمال    تونستمیکه م  ی روز  نیآخر  از

 جاد یاتاق ا  ی عمدا  تو  ایکه دن  ییاستفاده رو کردم و با سروصدا

ها  کرد،یم فحش    مهین  ی چشم  کردم.  باز  کامل  رو  بازم 

نثارش کردم و بعد از کلنجار رفتن با خودم سر    ی خواهرانه ا

شدن کنار    ندشدن، پتو رو به قصد بل  داریو ب  دن یمجدد خواب

 .زدم

رفت و من با   رون یکه کرمش رو سروسامون داد از اتاق ب  ایدن

که کنار بالشتم بود انداختم. لبخند    یبه گوش  یخباثت نگاه
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  شب یاعتراف کرد مثل د  شدیو م   خورد یار لبهام جم نماز کن 

دو   یکیناراحت نبودم. حالت پرواز رو خاموش کردم و بعد از  

  ی رو برا  لبخندمتماس از دست رفته از محمد    ی ها  امیپ  قهیدق

 .کردند قیتر شدن تشو یطوالن

باال  ی ها  امیپ هم  خودنما  ی تلگرام  منِ   ییصفحه  و  کردند 

و کنجکاو رو به دنبال خودشون کشوندند. حدود ده    صیحر

  قه یچند دق   ی که برا   دشیبازد  دنیاز محمد داشتم و با د  ام یپ

 .دمیبود، آروم خند شیپ ی 

من فقط حرص خوردن محمد نبود، من خواهان    ی   خواسته

ا  ادیز  ی توجه    ادمیبه    نکهیاز حد محمد هم بودم، خواهان 

چقدر دوستم داره و براش مهمم، موفق هم شده بودم و  ارهیب

بردن    ادیاز    تی و محکم بود که قابل  ی انقدر قو  تیموفق  نیا

 .رو داشت   شبیاتفاقات د
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ز  از پر جنب و    یبه دختر رقاص  ی ادیافکارم که شباهت  که 

 داشت، فاصله گرفتم   کردیم  هی تخل  ی و انرژ  دی رقص  یجوش م

 .دو کلمه براش نوشتم یکیو در حد 

 " ریسالم، صبح بخ "

به خودم بدم   یتکون   خواستیمامان که غرغرکنان ازم م  ی صدا

برا حداقل  اندام  ی و  عرض  ب   یناهار  کرد  وادارم    ال ی خیکنم، 

اتاق   تیاذ از  کردن شکمم  پر  قصد  به  و  بشم  محمد  کردن 

 .خارج بشم

پز و خورشت    ا یدن  ی پلو  یبشقاب پر از باقال  کی با خوردن    ناهار 

  ن ینداشت، به قشنگ تر  ری که دستپخت مامان بود و نظ  یمرغ

و مامان، به    ایسروکله زدن با دن  یشکلش گذشت و بعد از کم

به   ی حموم، به اتاقم برگشتم. نگاه  ی آماده شدن برا  ی بهونه  

د  میگوش با  و  مح  دنیانداختم  از  تماس   ی بخندل   مد،دو 

 :لب با خودم گفتم ریزدم و ز یطانیش
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 !دق کردنت هم قشنگه-

  یادامه بدم و هم حساب  نیریش  ی باز  نیبه ا  خواستی دلم م  هم

و مامان باهاش    ایبا وجود دن  تونستمیدلتنگ صداش بودم. نم

کنم که صداش رو بشنوم،   ی هم کار  تونستمیحرف بزنم اما م 

 .کنه من ببخشمش ی هم اون کار

سرم تکون دادم   ی فکر تو ی برا دییبه تأ ی ها، سر وونهید مثل

پ فرستادن  با  شک   تشیعصبان  شیآت  ی رو  یآب  ،یامیو  که 

 .ختمینداشتم در حال فوران کردنه، ر 

بود " زده  م   ؟ی زنگ    ی کن  کاریچ  ی بگ  یخواستی البد 

 " ببخشمت؟

 .دادیخندم گرفته بود. چقدر بد بودن مزه م  اممیخودم هم از پ  

 " ...دن یبخش ی شرط دارم برا هی "

پروفا  چراغ  کنار  آنال  لش یسبز  از  خبر  م  نیکه    داد ی شدنش 

  قهیدق  کی  کیباعث شد ذوق زده منتظر جوابش بمونم، نزد
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.  کردیو پاک م  نوشتیم  یبود، انگار ه  پیشد که در حال تا

قطعاّ    کردم،یرو تصور م  افشیقو    دمیخندی م  زیر   زیتمام مدت ر

قرم   ده یاز حد رس  اد یز  ی گوجه    کی به    هیشب بود،  و   زشده 

 !دنیترک ی آماده 

 !و تو   مونمیتا انجام بدم و بعدش من م  یفقط بگو چ  ؟یچ"

" 

... مگه یمضطرب شدم، نکنه انجامش نده؟ ول  ی لحظه ا  ی برا

اتونست؟یم م  ی نطوری!  ادامه  قهرم  به  هم  از  دادمیمن  پر   .

 .انداختم و نوشتم امشی به پ یاعتماد به نفس نگاه

  ،یکه تو حرف بزن  خوام یباهات حرف بزنم، م  تونمیچون نم "

هم   م  ک یاون  صدا   ی تو  ی ری ساعت،    ک ی  ت،یگوش  ی ضبط 

م حرف  باهام  م  ،یزنی ساعت  م  صدقه  عذر    ،ی ریقربون  ازم 

تا   ،یبگ  دیبا  یخالصه همه چ   ،یکشینازمو م  ،یکنیم  یخواه

 "  !ستیساعت، کمتر باشه قبول ن کیمن ببخشمت. کامل 
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متعجب پشت سر همش از خنده روده برم کرده    ی کرهایاست

 .نمیرو بب افشیق تونستمیبود، کاش م

ساعت من   کی! عنتر خانوم  ؟ی تو رحم دار  ا؟یرو  کساعتی "

 " !بزنم آخه؟ یچه حرف

خنده    ی دهنم رو گرفته بودم که مبادا صدا  ی دست جلو  کی  با

م در جواب محمد    گه یم بلندتر از حد ممکن بشه و با دست د

 .نوشتم

 " بکنمش دو ساعت؟ هوم؟ هینظرت چ  "

 ی بودن اوضاع پ  ی زود به خطر یلیخ  خواستمی که م  همونطور

 .برد

 " .خوبه  هیساعت ک ی نینه، نه. غلط کردم. هم  "

که    ی کریکنم، خودش همراه با است  پیتا  ی زی چ  نکهیاز ا  قبل

 .فرستاد  امیبود پ زونیلبهاش آو

 " !لپاتو از جاش بکنم خوادی دلم م ی بگم؟ وا ید آخه چ "
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نبود و    کمیکرده بود که محمد نزد  ی ادیدر حقم لطف ز  خدا

 .دیرسیمواقع دستش بهم نم نطوریا

فعال  کار دارم، روز    دم،یجواب م  ی فرستاد  ستویهر وقت و "

 " .خوش

شک در حال   یدر حال غش کردن از خنده بودم و اون ب   من

پ  ینگاه  ،یسوختگ  میترم  ی برا  ی گشتن پماد آخرش    امیبه 

توجه بهش،   یعالمت سوال و تعجب بود انداختم و ب  یکه با کل

  ک ی کل   نستاگرامیاعالنات مربوط به ا  ی از تلگرام خارج شدم. رو

د با  و  ن  ی ها  ام یپ  دنیکردم  با  استقبال    یشیفرناز،  به  باز 

 .رفتم  رکتشیدا

 ی خاطره تو  یکل  ش،یمعمول  یخوندن سالم و احوال پرس  با

من و اون، دو تا خل   کردیفکرش رو م  یسرم جون گرفت. ک

 !م؟یوفتیروز ب نیکالس، به ا ی و چل ها

 " فرناز؟ چه خبر؟ یخوب "
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مظلوم نما هم براش فرستادم   ینظر غرورم، دو تا اموج   برخالف

صفحه   از  ب  ی و  نگاه  رون ی چتمون  پروفا  ی اومدم،    لش یبه 

 یشدم که نشون یکردن روش، وارد قسمت کی انداختم و با کل 

از    ی تی الینبود. ها " Best friend " تیالیاز ها بود  که پر 

ها ق  ی عکس  و  نبود  نبود...  حاال...  و  خودش  و  من    لبمن 

م هام  از چشم  کنه   خواستیناباورانه  نگاه  کنه،  نگاه  با دقت 

 !خط زده شی من رو از زندگ قمیرف نیچطور بهتر

رو در همون حالت رها   یمامان به اتاق، گوش  ی ورود ناگهان  با

 .رو بهش سپردم  میکردم و نگاه سوال

نم- د  ی بر  یخواست یمگه  برو  پاشو  شا  گه،ی حموم؟   دیشب 

 .نجایا اد یب تییدا

شکش،   ختنیاعتنا به برانگ  یفرستادم و ب  رونیب  ی کالفه ا  پوف

 :گفتم

 ؟ی دیچرا خبرشو م  گهی د نجاست،یکه هرروز ا ییدا-
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 .باز رها کرد  مهینثارم کرد و در رو ن ظیغل  ی غره ا چشم

 !تو؟ ی تا حاال با اون در افتاد یتو رو تنگ کرده؟ از ک  ی جا-

بعد   ی تشرش به خودم اومدم و به سمت کمدم رفتم تا برا  با

 .حموم لباس کنار بذارم

 .کردم مامان جان، نزن منو یشوخ-

ب  نشیخشمگ   نگاه اتاق  از  و  گرفت  ازم  سر   رونی رو   ی رفت. 

تخت، به    ی تکون دادم و با گذاشتن لباس ها رو  میبدبخت   ی برا

 .هال حرکت کردم  ی سمت حموم تو 

[31.12.20 02:13] 

 215ارت پ#

توش    کساعتی حموم ساعت همراهم بود که کمتر از    ی تو  انگار

اومدم. لباس هام رو به تن کردم و    رونیب  عیموندم و بعد سر

استرس   کیموهام رو هم عجوالنه خشک و نمش رو گرفتم.  

تمام وجودم رو احاطه کرده بود و ضربان قلبم هم هر    نیریش
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  ی حتما  تو  گفتمی طرف با خودم م  کیاز    گرفت،یآن شدت م

طرف  کی عمل پوشونده و از  ی به شرطم جامه   کساعتی نیا

م محمد    ک یاز    یلیخ   کردم یفکر  تا  دارند  وجود  ها  ساعت 

 !کارش رو انجام بده

به سمت گوش  همونطور دلهره  و  د  میبا شک  با  و   دن یرفتم 

جام   ی فرستاده، تو یلیمحمد فا دادیاعالن تلگرام که نشون م

  ی خشک کردن کامل موهام، رو   الیخی و ب  دمی پر  نیی و پاباال

  ار یاخت   یکردم و ب  کی کل  امشیپ  ی تخت نشستم. پر ذوق رو

رو   لیبراش فرستادم. فا  یچشم قلب  کریصفحه پر از است  کی

خواستم    نکهیبود دانلود کردم و به محض ا  یتی که پنجاه مگابا

 .دارم ی به هندزفر ازی اومد ن ادمیگوشش کنم 

  م ی برد، هندزفر  یکه قلبم رو به موت م  ی اندازه ا  یب  جانیه  با

برداشتم و با وصلش کردنش،    وار یتخت و د  نی رو از سوراخ ب

 .رو پخش کردم  لیفا
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پرحرصش، هم   دهیکش  سالم رو  سیاول و  نیو  رو    ی لبخند 

رو    یکیحس متفاوت بود، انگار    کیصداش    ی لبهام نشوند. تو

 !ی ری ازش اعتراف بگ ی خوایو م یبه زور گرفت

فقط    ا؟یرو  گهی که کار دارم فعال، روز خوش؟! روز خوش د -

 یکرج، بخدا م  ام یامروز ب  تونستمیخدا بهت رحم کرد من نم

م بعد  کن!  ولش  هوف...  ها...  سه   ی بشنو  نویا  ی خوایاومدم 

  ی قرارمون قربون صدقه بود نه غر زدن، ول  یغر بزن  د یساعت با

 !بدون دارم برات خانوم

  ذاشتم،یدست م  نمیس  ی قفسه    ی و رو  دمیخندی م  دهیبر  دهیرب

  ی جنبه باز  یب  نیاومد. ا  یم  رونیقلبم، داشت از جاش ب  یلعنت

 !بود دیها ازش بع

د  یدونیم- م  شبی از  تو؟  بدون  کردم   ی دونینم  ؟یدونیدق 

م اگه  ا  یدونستیبخدا،  سرو  ی شرطا  ن یاز  کن    سی دهن 

  یلیخ   ؟یتوله سگ  یلیبگم بهت؟ بگم خ   یحاال چ  ،یذاشتینم
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پامو  روزیغلط کردم د یلیبگم خ ؟ی اریحرص منو خوب در م 

 گذاشتم؟! هان؟  رونیاز خونه ب

ا  چقدر که  م  نیخوب  بود،  شده  هاش ضبط   تونستم یحرف 

  ن ی بارها گوشش کنم، هر وقت که بخوام، هروقت که بخوام. ا

 !بود ا یدن ی آزاد نیقشنگ تر ی آزاد

  ی گفتیم  ی زدیم   غیج  ،یحرف بزن  یتونستیآخ اگه االن توام م-

 !تشکرم کنم ازت؟  ی خوای نه پس، نگو، م

حکم    زشیر  ی خنده    ی صدا خنده ش  و  طوفان   کیاومد 

شده بودم   یآرامش صداش رو داشت. چه مسخ ونیم نیریش

بود...   م  یکیمن، چقدر خوب  د  زد یفقط حرف   یم  ی گریو 

 !دیشن

من    ی کرد  کاری زبون من؟ تو چ  نیریبگم ش  یبگم؟ چ  یچ-

دار   نقدریا که  االن  آخ...  هان؟  دارم   ا یشنویم  نویا  ی دوستت 
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ه  شتین که  بازه  متر  ذل  ی دار  چ،یسه  زن  منم   لیبه  بودن 

 !بودن من خنده داره   ریبخند، بخند که اس. ی خندیم

لبهام    ق یچشم هام، در برابر لبخند عم  ی اشک شوق تو  قدرت

 .چند برابر بود

از اون روز- اونطور  ی از کدوم روز شروع کنم؟   ی دیپر  ی که 

اول  بارون  نم  نم  از  ز  نیبغلم؟  از  نگاه    یرکیز  ر یقرارمون؟ 

 ات؟ یباز وونهیکردنات؟ از د

  از ین  ی فرستاد، انگار اون هم بدجور  ونر یب  یگرفت و آه  ینفس

 .طرفه داشت کی ی مکالمه   نیبه ا

 اد،یعشق به من نم  کردمیقلبم از سنگه، فکر م  کردمیفکر م-

م چ  کردمیفکر  و    زیهمه  فکر    یکیمسخره  ست،  روزه  دو 

 هیمثل بق  یکنیثابت م  ،ی ریم  ی ذاریم  ،یشیخسته م  کردمیم

 !ی نبود یول ،ی ا
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دادم، چقدر    ی شتر یرو پاک کردم و به لبخندم جون ب  اشکم

. عشق من چقدر خوب بلد بود آرومم کنه،  زدی خوب حرف م

بهمون گذشته،    یبوده و چ  یچ  شبید  دونستمینم  یحت  گهید

 .شکل ممکن نیاالن زنده م، به قشنگ تر دونستم یفقط م

کمتر    ابونیخ  اد یز  ی صبر کرد تا سر و صدا  ه یچند ثان  ی برا

 :گفت ،یطوالن یبشه و بعد از مکث

کم    یلیروزها خ   نیا  ه؟یآدما چ  ی   هیفرق من با بق  یدونیم-

بشه که اونم دوستش داشته باشه،   ی آدم عاشق کس  ادیم  ش یپ

 م،یهمه جوون دپرس و افسرده دار  نیکه ا  نهی اصال  واسه هم

 م ی ... من با وجود تو، با همشون فرق دارم، من... عاشق کسیول

طرفه رو   دوحس خودم، عاشقمه! من طعم عشق    ی که اندازه  

چش  دم،یچش ا  دنیبنظرم  تر  نیطعم  قشنگ  عشق،    نینوع 

 !استی دن ی تجربه 

 عشق مرا خواهد کشت نیآخر ا “
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 “  .دید یداغ مرا خواه عاقبت

 " ی ر ی مش دونیفر "

م  بیعج بنو  خواستی دلم  حالم  گر    نی ا  سم،یاز  و  لرزش 

کنم و سال ها بعد،   یخال  ی برگه ا  ی اندازه رو رو  یب  یگرفتگ

  ف ی اون روز توص  ی رو تو  ی ریکه همه پ   ی درست همون روز

روز  کنند،یم همه    ی همون  پ  رزنیپ  ی که  و   ی مردها  ریها 

به خاطرات خوب و بدشون فکر    ،یصندل  ی ذهنمون نشسته رو

از فرزند و    غیدر  یحت  دیکه تنهان و شا  ی روز  همون  کنن،یم

رو باز کنم و   میزندگ  زیون روز... دفتر خاطره انگهمسرند، هم

 ی زی داره لبخند حسرت آم  انی که توش جر  یحس و حال   ی برا

 .بزنم

ساعت گذشته بود و من داشتم دوباره   ک یخودم که اومدم    به

گرفت   یکه دستم رو م  ییصدا  دادم،یمحمد رو گوش م  سیو

به شب   هیشب  ییایدن  برد،یم  االتمی خ  زیشگفت انگ  ی ایو به دن
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خفته    ی بایکه ز  ی شدن دختر  داریب  ا ی  ندرالی عاشق شدن س

 .لقب داشت

که من و محمد   یشدن بودند، تصورات  یخواهان واقع  تصوراتم

من براش    ،داد ی خونه، کنار هم و مال هم نشون م کی  ی رو تو

م  ی ا  یماکارون رو  داشت  دوست  ح  یکه  اون،  و   ن یپختم 

ا بچگونه  لباس  م    ی برا   ی دوختن  صدقه  قربون  مون،  بچه 

 !رفتیم

منته  االت یخ هم  یمن   شد،یم  ز یسحرانگ   نیسرزم  نی به 

  ی اتاق خواب  یاز محمد بود. حت  ینشون  شیی که هرجا  ینی سرزم

بزرگ اما من قاب  از عکس شب    ی که در واقع وجود نداشت 

 مُهر   نیسرزم  نیرو توش نصب کرده بودم هم، به ا  مونیعروس

م   باتریز ازدی شدن  ساکن  من  به    نیسرزم   نی.  و  بودم  شده 

 .ازش رو هم نخواهم داشت  زی قصد گر ن،یقی

به خودش   میگوش  ه،یاز ثان  ی محمد قطع شد و در کسر  ی صدا

کسدی لرز مثل  ش  ی.  خواب  از  س  داری ب  ینیریکه   م یشده، 
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  ی اسم محمد، رو   دنیجدا کردم و با د  یرو از گوش  ی هندزفر

کننده،    ری بود و متح  بیکه داشتم عج  یتخت نشستم. آرامش

رو همون  بودم  م  ییایشده  محمد  دوستش    خواستیکه  و 

 .داشت

 جانم؟-

داشتم دق    ی چه کرد با دلت؟ وا  ییآقا  ی دی. دنه ی هم  ش،یآخ-

 .ا یرو  کردمیم

 .کنترلش ناموفق بودم  ی گرفته بود و تو خندم

 .خوب تونست خرم کنه ییآره، آقا-

 :صداش کرد یچاشن ی ا دهیکش  لحن

حرفت؟ خر کردن کار توئه نه   نیا  یچ  یعنی  شعور یبابا، ب  ی ا-

 .گولت بزنم که خوامینم ته،ی واقع گمیم  یمن، من هرچ

همراه با رگه    سش،یلحظات آخر و  ی قول و قرارها  ی ادآوری  با

 :از خنده گفتم ییها
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نم- گولم  چ  ؟یزنیکه  و  پفک  و  لواشک  همه  اون    پس یپس 

 بود؟ یالک کنم،یو بل م کنمی و ال م خرمیم

که درست به هدف پرتاب کرده بودم، خندش    ی ریت   ریتاث   از

 .شد ک یشل رونیبه ب

 س ی نگفتم که، مثل تو خس  یالک  خرم،یخب م  ،یکثافت  یلیخ-

 !ی بوس بهم نداد هیکه، پنج ماه گذشته  ستمین

 .شکل ن یبود، حرص دادن من به هم ش یشگ یهم کار

 !من بوست ندادم؟-

 ی تو  تمیتوجه به وضع  یبلند و معترضانه ش باعث شد، ب  نچ

 .بزنم ایخونه، دلم رو به در

 لپاتو باد کن ا،یب-

ب  ش،یناگهان  مکث وجودم رخنه   ی تو  ی شتریباعث شد ذوق 

 .کنه

 .نشدم مون یبدو تا پش-
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ظهر تا غروب فوتبال    کی  ی که اجازه    ییبه پسر بچه ها  هیشب

کردن تو دل کوچه بهشون داده شده، خوشحال شد و    ی باز

 :واقعا  انگار لپهاشو باد کرد و با همون حالت بامزه گفت

 !نشده یبدو تا بادشون خال-

  یی توان، بوس براش فرستادم، صدا  نیگرفتم و تا آخر  ینفس

 ک یج   کی که مدام ج  یو مثل گنجشک  د یرسیازش به گوشم نم

آخر سر که نفس کم   فرستادم،یپشت هم براش بوس م  کنهیم

 .شد  تشیرضا  ی کننده  انیپر از خنده ش نما  ی آوردم صدا

 !ی بسه... خفه شد وونهیبسه... د-

بار    نی. محمد امیساکت شد  هویو با هم،    میدیخند  هردومون

 .گذاشت شی پا پ نمون،یشکستن سکوت ب ی برا

 !شد؟یچ-

زل زدم، به کوچه   رونیو به ب  دمیاتاقم کش  ی پرده    ی رو  یدست

 .بود  دهیمن و محمد رو با هم د  ش،یچند وقت پ   نیکه هم  ی ا
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 ...بهت بگم که خواستمیفقط م  ،یچیه-

 ؟یکه چ-

گاه  مثل که  روان  یخودش  رسما    ثانه یخب   کرد،یم  میاوقات 

 :گفتم

 .ولش ،یچیه-

 .شد ی جد لحنش

 .نمیعه، بگو بب-

 .زدم   ی پوزخند

 ،یگینم  شویبق  ی گیجمله رو م   نیکه هم  ییجواب وقتا  نمیا-

 .شو حدس بزن ه یبق نیحاال بش

بدون    ی ریمیم  ،یوونمید  یبگ  ی خوای که، م  خوادیحدس نم-

 .گهید یرمی من، خالصه اس
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  فتهیگوله پررو و خودش  کیکه مشخص بود، محمد اول    نطوریا

 .بوده بعد دست و پا در آورده

 .وقت محمد هیسقف روت  زهینر-

 :گفت یال یخ یکمال ب در

 .کنم یعوض م تییجامو با اون دا  زهینه عشقم، بخواد بر-

 .تکون دادم ی سر متاسف

بال- و  عمه    ییدا   ی درد  پسر  اون  سره  تو  بخوره  ،  ی من   ...

 !من به قهرم ادامه بدم؟ ای ی د یحسابشو رس

 .از خاطرش رفت دیکل ام به

تو    نمش،یبیامروز بعد از کار م  ا،یرو  الیخی... توروخدا بی وا-

 کنم. باشه؟ کارشیچ  دونمیقهر نباش من خودم م

  ا یخورد و دن  ییکه خواستم لب تکون بدم، در اتاق صدا  نیهم

مثل   صورت    کیدرست  متعجبم  نگاه  شد.  اتاق  وارد  گاو 
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تماس رو قطع کنم، به   نکهیمشکوکش رو رصد کرد و بدون ا

 .لبهاش زل زدم

 تو؟ یزنی حرف م یبا ک-

و   دی استرس بهم غلبه کنه، محمد به دادم رس  نکهیاز ا  قبل

شد که تماس رو قطع کرد و من   ایحضور دن  ی انگار متوجه  

بار واقعا    نیجلو اومد و ا  یدمق  ا یآوردم. دن  نییرو پا  یهم گوش

 .من حق داشت که بهم شک کنه ی ها ی باز عیضا دنیبا د

 ا؟ یبود رو یک گمیم-

 .واکنش نشون دادند دمیشد ی از خودم، اخم ها زودتر

 جواب پس بدم؟   ی زی چ  ن یواسه همچ  دیبود؟ با  یک  یچ  یعنی-

 :تکون داد ی رو با حرص آشکار سرش

تا وقت- ا  یآره،  بود که   ی. کی جواب پس بد   دیبا  ی که بچه 

به قهرم ادامه   یگفت ی باهاش و م  ی کردیباهاش عشقم عشقم م

 !دم؟یم
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وادار کرد و من    دنیغالب به تنم دست هام رو به لرز  اضطرابِ

 .بلندم داشتم ی مصمم قصد پنهون کردنشون رو با صدا

 اد یمن بدم م  یفهم یچرا نم  ته،یشگیهم که کار هم  یفالگوش-

 کار؟  نیاز ا

 :دستم زل زد  ی تو یداد و به گوش لمیتحو ی صدادار  پوزخند 

  دم یپرس  ی! چ؟ی حرف بزن  دیآدم با  نیکه ع   یفهمیتو چرا نم -

  ی دار  ی نطوریهست ا   ی زیچ  هیبود، البد    یکالم بگو ک  هیمگه؟  

 !هندوستان کرده نه؟  ادی لتیباز ف ،یوفتیپس م

شکن  دنبال دندون  که    یجواب  لحن    کهویبودم  از  دست 

 :و همزمان با ورود مامان به اتاق، گفت دی معترضش کش

  ی ول  ،یگفتیراحت م  ه یک  دیپرسی م  دیشک ندارم اگه االن ام -

  ن ی آخه، فاز ا  می ستی . ما آدم نیگ یبه ما نم  یعنی  ،یگیبه من نم

دب گرفت  ا یرستانیبچه  نم  یرو  درکت  ول  می کنیکه  فالن   یو 
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شعورشون   یهستن نصف سن و سال تورو دارن ول  ایلیبدون، خ

 !پس مشکل از توئه، نه ما شتره،یاز تو ب

ب  ییرو گفت و با چشم ها  نیا اتاق  از  از اشک،    رون ی نم دار 

من نشست و   ی مامان به رو   ی و ماتم زده    یرفت. نگاه ناراض 

لحن دن  نی غمگ   یبا  از  خوشحال  ا،ی تر  نابود  م یتمام  به    ی رو 

 .دیکش

 !خسته شدم از دستت، خسته -

بودم   یو واژه ها برام گنگ بودند. انگار که بچه دبستان کلمات

معنا به  هنوز  بعض  ی و  نبودم.   یکامل  واقف  جمالت  از 

از ک ؟یخستگ از بچه ش؟!    ؟ی!  با  کیاز من؟  چقدر    دیمادر 

 کارش یه من چمگ   اره؟یجمله رو به زبون ب  نی بشه که ا  تیاذ

با   بار   کی کرده بودم که هر چند روز    کارشونی کرده بودم؟ چ

 افتادند؟  یم  میسوزن زهرآلود زبونشون، به جونِ تن زخم
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گلوم    ی که تو  یکه به دست مامان بسته شد، همراه با بغض  در

تخت افتادم. نگاهم   ی و نترکه، رو  نهینش  ییبلکه جا  رفتی راه م

 کیمحمد افتاد و جوابم فقط    ی نگران  ی حاو  امک یپ  ی به رو

 .بود امیپ  ی تلخند به رو

از کجاست،   یآدم  گنی م  شهیهم اشتباهش  بدونه منشاء  که 

در حال    یموج چه اشتباه  ی تو  دونهیکه نم  یچند قدم از آدم 

بود؟    یاز اشتباه چ  ی من عار  ف یغرق شدنه، جلوتره اما... تکل

کردن    هیتنب  ی برا  یبود که هر روز چوب  یاشتباه چ  یمن بگناه  

  ر یاعتراف به اشتباه کردن؟! تقص  ی برا  ی پشت سرم بود و اجبار

 "بچه  "بود که خانواده م من رو با وجود هفده سال  یمن چ

م صورت  کردندیخطاب  خ  یدر  چ  یلیکه  خوب    زهایاز  رو 

بچه    "بود که مجازاتم    ی!  گناه من چکنمیو حس م  فهممیم

نفهم  " و  بود  شدن  چدن؟ی خطاب  نت  ی!  که  ش    جهی بود 

 !مادرم بود؟ یو خستگ یدرموندگ
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ب  تا اتاق  از  مد  ومدمین  رونیشب  رو  حالم  بهتر شدن    ون یو 

دلدار  ی محمد توانش  تمام  با  که  از   میبودم  برام  بود.  داده 

و    زدی حرف م  ایمامان و دن  یمنطق  یاحترام به بزرگتر و نگران

به احترامه،    دیمق   دا یکه شد  یدر مقابل کس   تونستمیمن هم نم

ش رو داشتم    صله نه حال و حو  یعنیکنم،    یاحترام  یبهشون ب

 .و نه جرئتش رو 

کرد از الک محزون بودن   میکه بود باالخره راض  یهر روش  با

از ته    اد یم  دنمی آخر هفته به د  نکه یو در آخر با قول ا  امی در ب

قدر  به  کرد.  خوشحالم  که   ی دل  بود  شده  عوض  حالم 

کنم و قارچ رو تفت بدم،    سیخ  ایحال سو  نیاز هم  خواستمیم

درست کنم اما با    ی رازی بذارم و ساالد ش  ینیزم  ب یس  گیته د

  ش یی نایهفته مونده تمام ذوقم در جا ب  کیهنوز    نکهیا  ی ادآوری

 .رو از دست داد
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مبن  دیترد ام  یمامان  اومدن  قاطع  دیبر  ام  دیرس  تیبه   د ی و 

آورد که شب رو هم برام کوفت   یرو م  فشیخان داشت تشر

روزانه ش دست خواهر و خواهرزاده    ی که وعده    ی کنه، کار

 .ماهر و مجربش بود

در حال    دیکه ام  دیرسیهال به گوشم م  ی مامان از تو  ی صدا

با  دنهیرس تغ  دیو  و  کم  تمیوضع  ی تو  ی رییبلند شم    ی بدم. 

ا و  کردم  مرتب  رو  خاطرات   نیتختم  کردن  پاک  بدون  بار 

بهش،    دیو با اطالع دادن اومدن ام  یگوش  ی قشنگم با محمد تو

 .کردم میقا فمیک  ی رو تو میگوش

انداختم و با برداشتن   ی ا  زهیانگ  یبه خودم نگاه ب  نهییآ  ی تو

  راهنم یشونه، مشغول مرتب کردن موهام و بستنشون شدم. پ

اطم   رو بافت  نانیجهت  د  یبا  با  و  کردم  کمرنگ    دنیعوض 

زدم. چه   ی تمندیدستم، لبخند رضا  ی زخم ها رو  ی شدن جا

بهونه   من  و  بود  زمستون  که  بود  خوب    یبرا  یخوب  ی قدر 
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ها  دنیوشپ با  نیآست   ی لباس  حتما   وگرنه  داشتم    د یبلند 

 .کردمی آماده م ش یپ ش ی مراسمم رو خودم پ ی خرما

  ی ایتوجه به دن  یهال نشستم و ب  ی مبل تو  ی بعد، رو  یکم

از   یکیرو روشن کردم. کانال ها رو    ونی زیاخمالود، تلو پس 

م  ی گرید زمان  کردم یعوض  درست  به    یو    لم یف  کیکه 

آ  دم،یخوب رس  یینمایس مامان    فونیزنگ  اومد.  به صدا در 

با    ادیکه براشون خواستگار م  ی ا  دهیترش  ی به دخترها  هیشب

  ی که سع یعبوس ی با چهره  ای رفت و دن فونیسمت آ بهذوق 

. من ستادیا  ی حالتش داشت بلند شد و کنار در ورود  ریی در تغ

انگار پادشاه قصد   شدیم  دهیکه د  نطوری! اشدم؟ی بلند م  دیهم با

 .ورود به خونمون رو داشت

ه خودم دادم و  ب  یدر ظاهر شد به ناچار تکون  ی که جلو  دیام

ب هردومون  شدم،  روبوس  لیم  یبلند  رغبت  و   میکرد  یو 

تلخ    ی دور  نی. امیمبل رو نسبت به هم انتخاب کرد  نیدورتر

 ی ب  د،یام  ی برا  هی تنب  نی. بهتردادیبهم م  یبود، اما حس خوب
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شک    ا ام  کرد،یظاهر اون هم محلم نم   ی تو  دیبود و شا   یمحل

کردن،    ی دلسوز  یکم  نیدر ع  نیو ا  سوزهینداشتم از درون م

 .کردیخوشحالم م

به   ییچا  ا یهم ازش شد، دن  ی اد یکه استقبال ز  یاز شام  بعد

رو    ز یم   ی رو  ی ها   یدست  ش یشد و بعد پ   ییرای دست وارد پذ

از ش  ی برا کردن  ام  ی ا  ینیریپر  به سمت    دیکه  بود،  آورده 

که به شکل    ی دیام  ی حواله    ی دار  یآشپزخونه برد. نگاه معن

ا خ  ی مرموزانه  برا  رهیبهم  و  کردم  بود   شتر یب  ی شده 

 :رو به مامان گفتم وزوندنش،س

 کجاست مامان؟ ینبات-

بهش گذاشت و رو به من با   کینزد  یعسل  ی رو رو   دیام  ی چا

 :تعجب گفت

 .ی خور ی م ینیریش  شهیچرا؟ تو که هم یوا؟ نبات-

 :لپم گذاشتم و گفتم ی رو یدست
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 .کنهی دندونم درد م-

 :به لبهاش داد و با تمسخر گفت یهم تکون دیام

شمال رو کرده    ی ها  یدلش هوس نبات  دیولش کن خواهر، شا-

 .فرستهیبار عمه ش براش م  هی یکه سال

خاطرم   چپ از  دادنش  کل، حرص  به  و  کردم  نگاهش  چپ 

 .رفت

. کنهیکه م  کنهیم  ادمونی  رید  ریعمه م د  ؟یانداخت  کهیاالن ت-

 ه؟یمشکل

 .به روم زد و با نگاهش به مامانم اشاره کرد ی غره ا چشم

قربونت برم، چه خوبه همه مثل تو رو عمه   یشی م  یچرا عصب-

 .شون حساس باشن

کم    ی جواب گذاشتمش و خودم به آشپزخونه رفتم تا برا  یب

رو نبات  دی ام  ی کردن  که شده،  مورد    ییها  یهم  که چندان 

 .بخورم  ی عالقه م نبود رو همراه با چا
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کالم  یساعت  مین جنگ  ام  ی از  و  سر  دی من  لطف   الیبه 

از    یکه مامان درست مثل حال بعضمحبوبمون گذشته بود  

پاراز  ی روزها مون،  ام  ت یماهواره  به  رو  و  و    دیانداخت  کرد 

 :دیپرس

 ؟ی ای کنار ب ی سر اجازه با مظفر یتونست-

تکون    ی ش انداخت و سر  گهید  ی پا  ی پاش رو رو  کی   دیام

 .داد

  ی ما باشه، فرد هم برا  ی زوج برا  ی آره خداروشکر، قراره روزها-

 .خانوما

 :سکوتش رو شکست و مشتاقانه گفت ی روضه  ایدن

دا- مبارکه  خوب،  روزها  ییچه  ماهم  پس  فرد    ی جان. 

 .میمهمونت

  ن یانداختم و هم  ایبه دن  ینگاه  ضی کرد و من پرغ  ی تشکر  دیام

 :کنم، مامان گفت یضدحال زدن اقدام ی که خواستم برا 
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 م،یما که با هم تعارف ندار  ه؟یراجب اون قض  یگرفت   متویتصم-

 .شنی تازه بچه ها هم خوشحال م

زد و نگاه منظور دارش رو به من دوخت.   یقی لبخند عم   دیام

 !داشت؟ ی باز چه درد

 مامان؟ یراجب چ-

  ه ی و مامان باز کردن قض  دیرس  میکنجکاو  ادیزودتر به فر  ایدن

نگاهش با کمال خباثت به   ریکه مس  ی دیسپرد. ام  دیرو به ام

 .شدیم ی من منته ی رو

اجاره  - از  شدم  منصرف  گفت   ی راستش  گلم  خواهر  خونه، 

ب  ییروزها دارم  کالس  کرج  تا    امیکه  دو  شما  مزاحم  و 

پررو  ی خوشگال کمال  با  منم  بشم،    شنهاد یپ  نیا  یی خودم 

 .بود نیهم بخاطر هم ین یریش کنم،یقشنگ رو قبول م

کلمه بدبخت شدن رو احساس کردم، من با   ی واقع  ی معنا  به

ام م  د یوجود  صحبت  محمد  با  چطور    کردم؟یچطور  اصال  
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دست هاش   دنیو کوب  ایدن  یذوق زدگ  ونیم  نی ! ادمش؟یدیم

 .ترم کرد شونیشور و شوق، پر ادیاز حجم ز گهیبه هم د

تنها  یلیخ  ی وا- از  ماهم  م  ییخوبه،  مزاحمتمیای در  چه    ی . 

 !آخه

نگ  دیام مامان  رضاو  و  عشق  از  پر  سو  ی تمندیاه   ا یدن  ی به 

نگاهشون رو به سمت   ریانداختند و هردوشون همزمان، مس

  ک ی شده بودند که منتظر    ییبه آدم ها  هیمن عوض کردند. شب

درک   یکم عقل و ب  ی از جانب منِ بچه    یخشک و خال  دیتائ

 .بودند

 یمکث، با خوشحال   یهم قالب کردم و با کم  ی هام تو  دست

 :گفتم ی ا یتصنع

ا- که    ی پول اجاره بد  یخواستیم   یالک  شه،ینم  ن یبهتر تر از 

 !؟یچ
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  ی ادیچشم هاش ز  ی نبود، تو  دی از اون نگاه پرعشق ام  ی خبر

 اد یمکان خلوت و زمان ز  کیحرف بود، از اون حرف ها که به  

 .دارند ازین

 .دلم ی زایعز دی هست یخوبه که راض-

 :لبش رو با لگدمال کردن نظرات ما، تر کرد و گفت  مامان

 !د یام هیحرفا چ  نینباشن. ا یراض کننیغلط م-

 ن یادامه ندادن به ا  ی داد و برا  تیرضا  ی به زدن تلخند  دیام

در حال پخش کشوند،    الیمکالمه رو به سمت سر  ر یبحث، مس

بهونه   به  و  استفاده کردم  از فرصت  و جور   ی من هم  جمع 

 .فردا، به اتاق برگشتم ی مدرسه م برا لیکردن وسا

محمد به خونه    دنی برم و از رس  مینداشتم به سراغ گوش  یرغبت

و    خواستیرو م  شهیسرحال هم  ی ایمطمئن بشم، محمدم رو

 .خودش استوار بمونه  ی به معنا  ی شگیقسمت نبود هم   ی انگار
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تک  نیزم  ی رو زانو  هیو  و  نشستم  تخت،  به  بغل   ی زده  غم 

کنه و حاال    یما زندگ  شی پ  دیآرزوم بود ام  ی روز   کیگرفتم.  

شا نبودم.  خوشحال  هم  دیاصال   مثل  م  شه یاگه    کرد،یدرکم 

بغلش کنم و از غمم   تونستمیم  ستادیا  یاگه مقابلم نم  دیشا

نکنه   همه،... که نکنه مامان بفیاسترس لعنت   نی براش بگم، از ا

 !گهید ی و هزار نکنه  نه یبب  هیبشنوه، نکنه همسا ایدن

باتالق من رو    ک یخودم و افکارم که درست مثل    ی تو  ی انقدر

م خودشون  سمت  نفهم  ری اس  کشوندندیبه  که  چه   دمیبودم 

 د یام  ی صدا  دنی وارد اتاقم شده. سرم رو همزمان با شن  یکس

ب  و  پا  یباال گرفتم  نذار  ن ییحرف  بود  قرار    ک ی م کوچآوردم. 

  مکن،حالت م  ن یتر  اریاخت  یبهم کنه و حاال در ب  یشک  نیتر

 .دادم ی کار رو انجام م نیداشتم ا

خبر مرگمو بهت دادن  از بس که    کنه یفکر م  ننت یبب   یهرک-

 !ی ناراحت
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رو دوست   د ی. من امکردیکردن بهش هم حالم رو بد م  فکر

 .داشتم

 !خدانکنه-

 :و چهار زانو مقابلم نشست و زمزمه وار گفت  یکم   ی فاصله    با

. خنده  یکه خدانکنه هم نگ  ی دی نرس   ی خوبه، هنوز به مرحله ا-

 .خداروشکر کنم دیبا یداره ول

 :چپ نگاهش کردم چپ

ام- نگو  پرت  و  خون  د،یچرت  همچ  ستمین  تیدشمن   ن یکه 

 .ی ازم دار  ی تصور

 .زد  ی پوزخند

 .یم کن کهیت که یت ی خوای انگار م یکنینگاه م  ی جور هی یول-

آدم    کیمن    کردندی. چرا همه فکر مدیگلوم جوش  ی تو  بغض

  !رحم و احمقم؟ یب
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 .ست ین نطوریا-

رو جلو آورد و با گرفتن چونه م، وادارم کرد باهاش    دستش

 .چشم تو چشم بشم

 !هست-

گذاشتم.   میشونی پ  ی رو  نکردم و دو تا دست هام رو   ییاعتنا

 .و جنگ و جدل شی همه تشو نیخسته بودم، از ا 

  د یبا  هیتنب  یدراز شده و کل  گهیمتر د  شیزبونت ش  نکهیبا ا-

نم  یبش دلم  باز  ا  نمت،یبب  ی نطور یا  ادیاما  من    نقدر یبودن 

 !کنه؟ یم تتیاذ

 .شد دیشدن ام ی ش کفر  جهی ندادم و نت یهم جواب باز

 !با توام بچه جون-

که    کردمیکه تقال م  نیح  نیآورد و هم   نییهام رو پا   دست

به کارم    ی و کار  ارمیب   رونیدست هام رو از چنگ دست هاش ب
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لباسم باال    نیچطور آست  دمینداشته باشه و تنهام بذاره، نفهم

 .دستم نشست ی به رو دی رفت و نگاه ام

تا آخر  نیآست  عیسر پا  نیرو    ی ب  گهید  یول  دمیکش  نییحد 

 .خوند دینافذ ام ی چشم ها  ی از تو شدیرو م نیبود، ا دهیفا

 !دستتو نمیبب-

 :لرزون از اضطراب گفتم  یو با لحن  دمیهام رو عقب کش  دست

 .تنها باشم خوامیلطفا ، م رونیبرو ب-

در کسر  ی رو  یپلک و  گذاشت  ثان   ی هم  رو    ه،یاز  هام  دست 

رو باال زد و با چشم    نمیتوان آست  نیشکار کرد، با حرص تا آخر

 :منقطع گفت یپر از بهت و لحن ییها

 !ه؟یچ نای... انیا-

و    ی قو  شه یکه هم  ی دیام  ی . دست هادیلرز  ی هاش م  دست

 .محکم بود

 با خودت؟ ی کرد  کاریبا توام؟! چ ه؟یچ نایا-
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هراس داشتم و هم دوست داشتم بگم،   قتیاز گفتن حق  هم

م  دلم  بم  ی برا  خواستیهم  م  رمی بغضش  هم  با   خواستمیو 

در دهنم    ی زیچ   کیاما...    "شاهکار خودته!    "کمال نفرت بگم  

و پررنگم    نیریبه خاطرات ش  هی شب  ی زی رو دو قفله کرده بود، چ

 .دیبا ام

رو  دست لرزش  همون  با  رو  کش   ی هاش  هام  با   دیزخم  و 

 :فتگ ی ناباور

 ،یبا خودت کن  نکارویا  یتونینم  ،یبد باش  نقدریا  یتونیتو نم-

 !مگه نه؟ نمی ب یدارم خواب م

  ی سرم به گردش درآوردم و به نف  ی توان داشتم تو  ی چ  هر

 ه یکه داشت شب  ی با رنگ غم  شی عسل  ی تکونش دادم. چشم ها

 .شده بود ر یو دلگ  اهیتماما  س ی ا ارهیبه س

 !؟یبخاطر ک ؟یبا خودت؟ بخاطر چ ی کرد کاریچ-
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مدرک   دستم مثل  ن  یرو درست  و درک  فهم  قابل   ست،یکه 

 .داشتیچشم هاش گرفته بود و دست از انکار برنم ی جلو

  ی حال و روز افتاد  نیبه ا  ی. تو کشهیباورم نم  کنم،یباور نم-

 !ا؟یرو

به   یکه خواستم تکون نینگاه گله مندش شدم و هم  ی   رهیخ

من رو به آغوش    عیسر  دیلبهام بدم، مامان وارد اتاق شد و ام

مامان در امان بمونم. دستم رو   اریهش  ی تا از چشم ها  دیکش

 .رو داشت که پنهونش کنه شی با دستش گرفت و تمام سع

 د ی ذاریبچه تنگ شده، شما هم که نم  نیا  ی دلم برا   ب یعج-

 .باهاش تنها بمونم

 :به هردومون انداخت یجلو اومد و نگاه یکم مامان

ب- برم پس،    یلیخ  ،ی بخور  وهیم  کمی  ی ایوا، گفتم  خب من 

 .پررو نشم ی و خواهرزاده  یی دا نیمزاحم ا
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 مه یکرد و مامان همراه با نگاه ن  ی به ناچار تک خنده ا  دیام

هم من   د یرفت. به محض رفتنش، ام  رونیمشکوکش از اتاق ب

 :به دستم زمزمه کرد هر یرو از تنش جدا کرد و خ

 ی و قراره، به چه حق  ی دوست  نی ته ته غلطت هم   کردمیفکر م-

 !؟ی سر خودت آورد   ییبال نیهمچ 

بار خودم هم   نیطلبکارِ خودخواه شد. ا  دیباز هم... همون ام  و

 .نبود  یتحرک یبه ب یزبونم راض  خواستم،یاگه م

مثل   نکهیا  ی جا  ،یکه تو غرور و قلبمو شکست  یبه همون حق-

محمد ازم   ی کرد  ی کار  ،ی بهم پشت کرد  یکنارم باش  شهیهم

 .جدا بشه

شوک بود، مثل   ی بود اما انگار تو  ی حرف هام تکرار  نکهیا  با

ا نزد  ی بچه  از  ثان  ک یکه  چند  پدرشه.  مرگ   ی ا  ه یشاهد 

همونطور مات و مبهوت نگاهم کرد و دستش رو نوازش وار  

 :دیصورتم کش  ی رو
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  ی خوایچرا نم  ذاشت،یاون اگه واقعا  دوستت داشت تنهات نم-

 نو؟یا یبفهم

 .کردم  بغض

 !ی تو مجبورش کرد-

 .زد ی زی تنفرآم پوزخند 

 !مجبور نشه تونستیم-

بهتر    ی به جا  زیجلوتر همه چ  می رفتی م  یشدم. چرا هر چ  الل

 !شد؟یسابق نم دیام  د،یچرا ام  شد؟یشدن، بدتر م

 دارم؟ یاالن چه احساس یدونیم-

 :گفتم یپوست ریز یاقی نگاهش کردم و با اشت مردد

 !عذاب وجدان؟-

 :جواب داد ی با تلخند  همراه 

 .آره-
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  ن یا  دن یبه شن  قتا  یاوج غم، لبخند زدم. حق   ی چرا تو   دونمینم

چند   نیریخواب ش  کی  زیداشتم اما انگار همه چ  اجیجمله احت

 .بود ی ا هیثان

من    د یو شا  ی که با خودت کرد  ی کار احمقانه ا  نینه بخاطر ا-

ا با  تو  باشم،  مقصر  داد  نیتوش  نشون  ضع  ی کار    ف ی چقدر 

  .و من خبر نداشتم ی بود

سرزنش  رانی و  دیام  ی ها  سرزنش  هر  از  تر  ب  یکننده   ی بود، 

  ی نمک رو  هیو هر چند ثان  کردی فوذ مرحمانه تا عمق وجودت ن

 .دی پاش یزخمت م

پ- ماه  چند  مشی بخاطر  کاش  آدم  ذاشتمی!  همون  که   یبا 

منم    ،ی اون موقع خودت محتاط بود  ،ی ادامه بد  ی انتخاب کرد

مثل من قبولت    د،ی ترسیاگه اومدم جلو بخاطر مامانت بود، م

 !یوفتیحال و روز ب نیبه ا دی ترسینداشت، م

 .و نگاه کوبنده ش رو به سمتم نشونه گرفت  دیبه دندون گز   لب
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چون   زد،یم  بیکثافت بهت آس   نیکمتر از ا  یل یاون پسر خ-

 دونمیچت شده، نم  دونمی. نمی کور و کر نبود   نقدریاونموقع ا

درد م  ی هر چ  یول  ی دار   ی چه  آترسمیهست،  از  ت   ندهی... 

 !ایرو  ترسمیم

 !ییترس، استرس، جدا ی داشت. بو ی بد ی هاش بو حرف

 .مظلوم وجودم شدم  ی ایکه دست به دامن رو  شد یچ  دونمینم

درصد   کی تا بهت ثابت کنم محمد    ی فرصت بد  هیکاش بهم  -

آس بهم  ع  هیسروش    رسونه،ینم  ب یهم  تمام  بود   اری آشغال 

 ...واسه خواست،یاون... اون منو واسه خودم نم د،یام

 :چشم بست و در همون حالت گفت محکم

 نم یبی رو بهت زده. دارم م  بیآس  نیشتریب  یکه ک  نمی بیدارم م -

مادرت،   شی که داشتم پ  ییهمه ادعا  نیبا ا  رم یبم   خواد یو دلم م 

 ...چارهیاون ب

 .باز کرد و نگاهش که توام با اشک بود رو به من سپرد  چشم
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  ی کن یم  کاریبا خودت چ  ی اگه بفهمه تو االن دار  چارهیاون ب-

 نو؟یا یفهمیم  کنه،یسکته م

 .اراده هق زدم یانداختم و ب نییرو پا سرم

 ؟ یجز عاشق هیگناه من چ   ؟یپس من چ-

  ی . از رودیصورتش کش  ی رو  یزد و بعد دست   ی صدادار   پوزخند 

 .رو بهم دوخت شی بلند شد و نگاه پرمعن نیزم

 ی حت ست،یبه عشق ن هیسن و سال شب نیا ی تو یحس چیه-

 !ستیدوست داشتن هم ن

تمسخرش   دنیکوب   ی برا  ینگاهش کردم و دنبال جواب  دیناام

قدم  که  لحن  یگشتم  با  و  برداشت  در  سمت  و   یبه  قاطع 

 :گفت رمنتظرهیغ

. مثل پدر  هیمثل بق  شمیم  نم،ی ازت بب   یاشتباه  نیتر  کیکوچ-

برادرا هم  نیا  ی و  از  هم  یینای زمونه،    ات یهمکالس  شهیکه 

م  کردنیم  شونوی بدبخت  فیتعر بهشون  منو  پز  تو  ! ی دادیو 
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تفر  م یو س  یگوش و   ل،یتعط  ی ا  گهی و هر کوفت د  حیکارت 

  شتر ی ب  ذارمینم  ی ول  شم یم  یبگ  ی کابوس شبات، هر سگ  شمیم

 !به خودت و خانوادت ی گند بزن نیا زا

* * * * * * 

انداخته بودم دو   ی به قابلمه    یکه نگاه  ی بار  نیآخر  از غذا 

 ی جذاب تو  اتی هم نگذشته بود و داشتم دوباره محتو  قهیدق

م عج  کردم،ی قابلمه چک  حاالتم    یبی وسواس  و  بودم  گرفته 

 .بود ز یمامان هم تعجب برانگ ی برا

رو- شده  برداشت   نقدریا  ا؟یچت  رو  قابلمه  دم    ینذاشت  یدر 

 !با هم مگه؟  دی دار ی آشپز ی بکشه، مسابقه 

 .و با مکث لب باز کردم لیرو به سمتش ما سرم

مسخرم    نهیبش  دیسه ساعت با  ،یشناس  یبابا تو فرناز رو نم-

پوزشو    یماکارون  نیبا ا  نیهمچ   خوامیاز غذا، م  رهی بگ  رادیکنه ا

 .به خاک بمالم
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 ی راز ی شد و ساالد ش  انیچهره ش نما  ی از لبخند تو  ی ا  هاله

 .ختیر  ی ظرف در دار  ی که حاصل زحمت خودم بود رو تو  ی ا

ام- امروز م  دیکاش  ا  رسوندت،ی بود  چطور    لیهمه وسا  نیبا 

 .ی تا اون سر شهر بر ی خوایم

  ی دورهم   کیفرناز و داشتن    دنید  رون،یرفتنم به ب  ی   بهونه

ماکارون  یطوالن کردن  درست  مشغول  صبح  از  و   یبود. 

لحظه هم دست از کار کردن برنداشتم.   کیمخلفاتش بودم و  

هماهنگ کرده بودم که امروز    ی سیبا فرناز هم در کمال رودروا

پ کردن  شی مثال   باور  باشه،  داشته  رو  هوام  و  اما    بودن  یاونم 

جمع  ی با لب ها کر یاست کیر کردنش قبول کرد و ته ته غرغ 

 .شده از حرص بود

از ته دل خوشحال    نکهیرو از ظرف ساالد گرفتم و با ا  نگاهم

 :گفتم ست،ین داشیدو روز پ  یکیتا  دیبودم ام
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کاش بود، راحت تر    یظرفه، ول  کهیمادر من همش دو تا ت -

 .دمیرسیم

بار چندم بود که داشت  ی نشده بود و از صبح برا یراض کامل

 .دادیهشدار م

  ک ی نزد  ی پارکا  نی هم  د،ینکن  یطونیش   ا،یبهت گفتم رو  یچ-

  د،یخودمو برسونم، بلند بلندم نخند  عیشد من سر  ی زی چ  دیبر

 ع،یسر  شهیهوا هم که سر م  ه،ی که وضع پارکا چجور  یدونیم

 .ی ایم  ی ری گیآژانس م  ی شام خورد  ،یخونشون نمون  ادیشبم ز

 :گفتم  ی فارغ از شرمسار  یتکون دادم و با لحن  د ییرو به تأ  سرم

 .چشم، چشم، چشم. نگران نباش عشقم-

 :راحت شد که گفت الشیخ  یکم انگار

ز- هست.  غذا  به  حواسم  من  شو،  آماده  کم  کم  هم    اد یبرو 

 .خونهی داره درس م ایسروصدا نکن دن 
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ب  یپرمعن و  کردم  پ  یحرف  چیه  ی نگاهش  رو  اتاقم    ش ی راه 

 یگرفتم، در اتاقم رو برعکس تذکر مامان محکم بستم تا کم 

 یدرس خوندن تو  ی چقدر رو  دونستم یکنم. م  وونهیرو د  ایدن

 .بشه  تیاذ یساکت حساسه و حقش بود کم ی فضا

  ازده ی  ی عقربه رو  دنیاتاق انداختم و با د  ی به ساعت تو  ینگاه

و   رسهی ساعت دوازده ماسترس گرفتم. محمد بهم گفته بود  

رو از شارژ درآوردم و با    یگوش  عیمن هنوز آماده نبودم. سر

 .رفتم   شمیآرا زیبه سراغ م  ،یپخش کردن آهنگ

  نیدقت بود به دست هام منتقل کردم تا قشنگ تر  یچ  هر

ع  شی آرا در  بدم.  انجام  رو  خوب  نیعمرم  بابت   یحال حس 

با    کردمیبودم. احساس م  نیمحمد داشتم و هم غمگ  دنید

قرار هم به   نیقرارمون خواهد بود. هم  نیآخر  نیا  دیاومدن ام

باشگاه بود وگرنه مثل    لیوسا  د یخر  ی بودنش برا  ری لطف درگ

ا  نیع  شهیهم به  م  دهیخونه چسب  نیخوره  رو  من  و    ی بود 

  گذشت یم  ی هفته ا  کیکه اعالم جنگ بود    ی. از اون شب دییپا
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اعصاب بود، اصال  انگار    یهفته مشکوک و ب  نیا  ی و واقعا  تو

ام و    شهیهم  ی برا  دیاون  بود  کرده    گه ید  دیام  کیترکم 

 .شده بود نشیگزیجا

[13.01.21 02:24] 

 224پارت #

از خط چشم هام رو کوتاه   یکی بود که    ری فکرم درگ  ی اونقدر

آ  یبا حالت  دم،یبلند کش   یلیرو خ   ی گریو د به  نگاه    نه ییزار 

دست   قهیکردم و تندتر به جون صورتم افتادم. بعد از چند دق

که تا حاال   یراهنی پ  نیکردن برداشتم و خوشگل تر  شیاز آرا

به تن نکرده بودمش رو انتخاب کردم. موهام رو از صبح با اتو 

نمونده بود جز برداشتن   یباق  ی ز ی چ  گه یصاف کرده بودم و د

 .بودم دهیمحمد خر ی که برا  ی ا هیهد

تنم مثل    دنش،یبر رس  یاز طرف محمد مبن  امیپ   افتیدر  با

استرس  شهیهم با  به عرق کردن کردم.   یگر گرفت و شروع 

که    ییآشکار و خونه خراب کن، اول اسنپ گرفتم و آدرس جا
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  دن یمحمد بود رو دادم و بعد به سمت آشپزخونه رفتم و با د

دست م  ی ا   ی ساک  نشون  چ  دادیکه  نگاه آماده ست    ز ی همه 

 .به مامان انداختم ی زیکرآم تش

 .ی آخ من قربونت برم که آماده ش کرد-

 .به وجد اومده بود میزد، انگار اون هم از خوشحال ی لبخند

خواست  تیماکارون- که  گذاشتم  نمکدونم  نداشت،    د ی نمک 

گور   د،یبزن  شتریب و  گم  چنگاالمو  و  قاشق  باشه  حواستون 

 .نینکن

گونه ش، ساک   ی رو  یگفتم و با نشوندن بوس   ی ا   دهیکش  چشم

 رونیکه خواستم از آشپزخونه ب  نیرو به دست گرفتم و هم 

 .اومد رونیاز اتاقش ب ایبرم، دن

 مگه؟  نیاوه اوه... اردو دار-

 .کنم، حداقل بخاطر محمد  ی نبود لجباز وقتش
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نبا- براحسود  لطفا ،  بخور  ی ش  گذاشتم،  هم    فشو یک  دیشما 

 .دیببر

 :زد و گفت  ی پوزخند

 !ی دیبه خوردش م یفرناز که هردفعه ماکارون چارهیب-

 رون یشکل ب  نیبود، من و فرناز اغلب با هم به هم  ایبا دن  حق

 .پختم یم یهم اگه نوبت من بود، ماکارون شهی و هم   میرفتیم

 .رسه یاالن اسنپ مخودتو مسخره کن، من برم -

تکون داد و مامان تا دم در بدرقه م کرد و ول    ی لبخند سر  با

 .کن ماجرا هم نبود

خونه هوا    دیزود بر  ا،یرو  یشد زنگ بزن  ی زیچ  د،یمراقب باش-

 .مادر  ایسرده، زود برگرد

آسانسور خودم   ی گفتم و با زدن دکمه  یبار کالفه چشم نیا

مادرانه ش نجات دادم. خداروشکر که   ی ها  حتی رو از شر نص

اونقدر بهم  فرناز    ی هنوز  با  بذاره  که  داشت  روز    کی اعتماد 
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که حکم محمدم رو داشت   یالیکامل رو بگذرونم، البته فرناز خ 

ا از  واقعا   خسته    شدمیم  رهر روز داشتم دروغگوت  نکهی و من 

 .بودم

پالست   نگی پارک  وارد ا  ی تو  کیکه شدم،  رو گوشه   ی دستم 

و صاف   یآفتاب  با یتقر  ی هوا  دنی گذاشتم و با باز کردن در و د

زدم. خداروشکر که امروز هوا خوب بود و    ییلبخند دندون نما

 .میقرار نبود به خودمون بلرز گهی و محمد دمن 

گوش  با خوردن  رس  میزنگ  همزمان  که   ینیماش  دنیو 

شب تو  هی اطالعاتش  وسا  ی برنامه    ی به  بود،  رو   لمیاسنپ 

مامان که   ی برا  یشدم. دست  نی بعد سوار ماش  یبرداشتم و کم

 ی امیآشپزخونه منتظرم بود تکون دادم و با دادن پ  ی از پنجره  

 .بفرستم رونیبه محمد، باالخره تونستم نفسم رو آسوده ب

 " .شمیم  ادهیدم کوچه پ گهید  ی  قهیده دق "
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به مقصد، هزار بار مُردم و زنده شدم. هربار پشت   دنیرس  تا

دنبالم باشند. چقدر    دیام  ایکه نکنه مامان    کردمیسرم رو نگاه م

 .بد بود که عادت کرده بودم از خانواده م بترسم

رو به سمت  هیکرا ستاد،یمدنظرم ا ی که مقابل کوچه  نیماش

برداشتن وسا با  و  از ماش   لیراننده گرفتم  شدم.    ادهیپ  نی ها 

با    لیوسا رو  د  کیها  دست  با  و  گرفتم  کم  گه یدستم    ی م 

 .اجق وجقم رو سروسامون دادم ی موها

  ن یکه از ماش  ینبود به محمد زنگ بزنم، با توجه به اطالعات   ازین

رو شناختم. با روشن    نیاول کوچه هم ماش  نی داده بود از هم

  یشی نمطمئنم کرد و من با    شتریتو روز روشن ب  ی کردن چراغ

حرکت کردم. چقدر پشت   نیتند به سمت ماش  ی باز و قدم ها

  شه یو هم   ودخودش ب نیاومد، کاش ماش  یرول بودن بهش م

 !دغدغه  یراحت و ب  دمش،یدی م نطوریهم
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لرزش مشهود دست هام خواستم در رو باز کنم که خودش   با

  ق یعم   ی براق و لبخند  ی در سمتم رو باز کرد و با چشم ها

 :بهم خوش آمد گفت

 .نیماش ی به به، خانوم ما خونه رو آورده تو-

در رو درست ببندم،   نکه یپام گذاشتم و بدون ا  ری ها رو ز  ساک

 .شدم دهیاجازه به آغوشش کش یب

 .که توله نمتیبب  نجایا ایب-

نوازش    محکم رو  گردنم  هاش  نفس  هرم  و  بود  کرده  بغلم 

 .تنش بود ی . چقدر دلم تنگ بوکردیم

نم- م   شهیباورم  برات    نمتی بیدارم  دلم  ذره شده   هیمحمد، 

 .بود

با کش  دیکش  عقب از حرف  دنیو  کرد  وادارم  زدم    یلپم،  که 

 .بشم مونیپش
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  غ یبغلم؟ چرا ج  ی دیپرذره؟ هان؟ چرا مثل روز اول ن  هیفقط  -

 نه؟ ی دوستم ندار  گهی هان؟ د ؟ی نزد

 .لب زدم  طنتیو با ش  دمیکش ششیته ر ی رو یدست

 .االغ   ی دو تا فرق دارن با هم آقا  ن یدوستت ندارم، عاشقتم، ا-

انگار نه انگار ممکنه    م،یبود  ی ا  گه ید  ی ایدن  ی انگار تو  هردومون

 .و بد بشه  نهیحالت بب  نیا ی ما رو تو یکس

به چشم هام    رهیصورتم چرخوند و خ  ی دور تو  کیرو    نگاهش

 :گفت

 ته یرژ قرمزو، الک قرمزو، عروس  ،ی زد  پیت  ،ی مو صاف کرد-

 حاج خانوم؟

 :گفتم اریاخت یش کردم و ب نهیس ی حواله  یمشت

و عطر خوش بو و کاپشن   دهی سشوار کش   ی خودتو بگو، مو-

 ه؟ی و... خبر دیجد  ن یو ماش دیجد

 .دستش گرفت ی کرد و دستم رو تو ی خنده ا تک
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ا  ،ی دیهم نشده رس  قهیمن موندم دو دق- همو    نهمهیچطور 

 !م یزد دید

  ی زینگاهش کردم، که انگار چ   قی عم  ی حرف و با لبخند  یب

 .افتاد  ادشی

پرا  دیجد  نیماش  یگ یم  نمی همچ- قبال   االن   دیانگار  داشتم 

 .رفتم تو مخش تا داد بهم  روز ی از د قمه،یواسه رف  ،یبوگات

که براش   ی به دستش انداختم، دستبند  یزدم و نگاه  ی لبخند

 .دستش بود ی گرفته بودم تو 

 .محمد میرینَم ؟ ی بلد یرانندگ  یحاال مطمئن-

 .زد ی پر غرور  پوزخند 

ا- تا  نبودم چطور  بلد  پا  نجا یاگه  بچه  ما  بعدشم    ن ییاومدم؟ 

 .خوبه خانوم  مونیرانندگ   یول  م ینداشته باش  نی ماش   دیشهرا شا

 .چپ نگاهش کردم چپ

 !اوهو-
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 .پام افتاد ر یتکون داد و نگاهش به ساک ز ی سر دیتاک با

 ناهارمون؟ ی پخته برا یخانوم چ-

 :گفتم ی دستم گرفتم و با لحن بچگونه ا  ی رو تو ساک

 .یماکالون-

عقب افتاد، ماتم برد.    ی که برگشتم و نگاهم به صندل  نیهم   و

ن ب  مه یدهنم  قصد  قلبم  و  هم  رونیباز  از   ی حفره    نیزدن 

صدا  کیکوچ داشت.  تو  ی خنده    ی رو  گوشم   ی محمد 

فضا  دیچی پیم با چ  ییو من فقط محو  مورد    ی زهایبودم که 

همرنگش،    ونیعالقم پر شده بود. چند شاخه گل رز قرمز با پاپ 

م  ینیر ی ش  عبه ج  کی ا   زدم یکه حدس  کل  ی خامه  و   یباشه 

زده بودم که   جانیو پفک و لواشک بزرگ. اونقدر ه  پسیچ

فقط تونستم رغبت کنم و سرم رو به سمت محمد برگردونم، 

  ش یزندگ   ی آرزو  نینگاهش غرق لذت بود، انگار که... به بزرگتر

 .بود دهیرس
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 ؟ ی کرد کاری... چیمحمد... چ-

 :و با خنده گفت   دیرو به سمت خودش کش من

بب  یوقت   دونستمیم- که   یشیم  جیخنگ و گ  نقدری ا  ینی منو 

چ  یدونینم برت  برا  هیدور  همشون  خبره،  چه  توئه،   ی و 

 .که کمه د یببخش

اندازه دم گوشش داد   یب  یرو محکم فشار دادم و با شوق  تنش 

 :زدم

 !من عاشقتم ی وا-

گرفت،   کی  عیسر فاصله  و  رسوند  گوشش  به  رو  دستش 

 .صورتش جمع و به شدت بامزه شده بود

 .کثافت، گمشو اونور ی کَرم کرد-

ها دوختم   یتوجه به تشرش، نگاه ذوق زده م رو به خوراک  یب

 :اراده گفتم  یو ب
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خوشگالرو    نیمن ا  ن،یخدا گال رو بب  ی از کجا شروع کنم؟ وا-

 ببرم خونه؟ ی چجور

 :تکون داد و گفت ی سر  یالیخیب با

 .نگران نباش م،یکنیم شیکار هی-

 .از راه دور براش فرستادم  ینگاهش کردم و بوس پرعشق

 .محمد و آل محمد یعشقم، اللهم صل عل میبر-

ا  چشم ماش  ظیغل  ی غره  همزمان  و  کرد  روشن   نینثارم  رو 

 .کرد

بدون آب رو داره، هم    ییبوس از راه حکم خوردنِ ساقه طال-

 .کنهیهم آدمو خفه م ده،یبه آدم مزه م

از    گفت،یآقا برام دکلمه م  رم،ی خندم رو بگ  ی جلو  تونستمینم

 .نوع طنزش

 .بهت دمیم کمیتو برو حاال، بوس از نزد-
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آروم  ی نگاه  ثانهیخب به  بعد  و  انداخت  لبم  و  ها  لپ  از    یبه 

 .کوچه خارج شد 

 .م یکن فی و تعر مینیبب-

قرارمون منته  ی ریمس  طول برغان بود   یبه حوال  یکه طبق 

راه از همه    ی گذشت. تو  میکردی که فکرش رو م  ی زی زودتر از چ

. میبا هم خوند  ی و حت  میآهنگ گوش کرد  م،ی حرف زد  زیچ

محتاط تر،   کمی  م،ینبود  شی و محمد چند وقت پ  ایبه رو  هیشب

 !عاقل تر، عاشق تر

توش بهم خوش گذشته بود که   ی و گرما  نیماش  ی تو  انقدر

نم رو  ادهیپ  خواست یدلم  و  اما  نمیبش   نیزم  ی شم  مردم   .

آرامش بخش    ط یهوا و مح   نیبه ا  ی ادیبرعکس من تنبل، ز

  ی رو مهمون جاده ها   کی تراف  ی داشتند که روز جمعه ا  ازین

خوب داشتم،    ی خاطره    شهیبرغان کرده بودند. از برغان هم 

ام   ی ارچند ب ا  دیبا  و    میاومده بود  ک ین  ک یها پ  ن یو مامان 

 .رو تجربه کنم می زندگ  کین کی پ نیامروز قرار بود قشنگ تر
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  ی و فرع  یخاک  ی ها  ابونی از خ  یکیمحمد، وارد    شنهادیپ  به

اونجا نبود و مهم تر از همه، کل   یو خداروشکر که کس  میشد

که تمام    یینما بودم، نما  نیبود. من عاشق ا  دمونید  ی کرج تو

که اگه شب بشه   ی شهر  د،یکشیشهرم رو به رخ چشم هام م 

 .کنهیم هی فضا هد نیبه ا یقشنگ ییبایقطعا  با نورش ز 

  اده یپ   نی محمد، من هم از ماش  یوصف نشدن  ی انرژ  دنیبا د

وسا و  تو  لیشدم  رو  ا  ی هام  از  گرفتم،  غذا    نکهیدست  جز 

ناراحت بودم    یحساب   ارم یبهمراه خودم    ی ا  گهی د  زی نتونستم چ

ب محمد  نگاه    یو  رفت.  عقب  صندوق  سمت  به  بهم،  توجه 

د با  و  کرد  دنبالش  کوچ  ری ز  دنیدلخورم  پتو   ک یانداز  و 

 .دمیکش یغیمحابا ج یتو دستش ب ی و فالکس چا یفرتمسا

 !ی من قربونت برم که فکر همه جاشو کرد  ،ی وا-

  یی از جا  یزد و با تکون دادن سرش، قسمت  ی متکبرانه ا  لبخند

 .رو نشونم داد میکه توقف کرده بود
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 اونجا چطوره؟ -

که بهش اشاره کرده بود انداختم   یکنجکاوم رو به سمت  نگاه

 :بودنش به ارتفاع گفتم کی نزد دنیو با د

 ست؟ یخطرناک ن ی ادیز-

دستش پر بود، ساک رو از دستم گرفت    نکهیاومد و با ا  کمینزد

 .و منتظر حرکت کردن من شد

با  - م  هیمنو  قورت  م  ی د یحرکت  ارتفاع  از   ا یب  ؟یترسیبعد 

 .نمیبب

معنا  ترس وقت  ییچه  حت  ی داشت  بود؟  کنارم  اگه    یمحمد 

م  یاتفاق پ   یهم  محمد  هم  شمیافتاد،    ی ایرو  ی برا  نی بود، 

 .بود یوجودم کاف

 .غرغرو ی باشه آقا-

کش  ی ا  قهیدق  چند ز  دیطول  کرد  راندازیتا  پهن  به    میرو  و 

  دیظهر بود و خورش نکهی. با امی داد یها هم سروسامون لیوسا
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ارمغان کرده بود اما هوا سوز    ن یرو به زم  شی کمال بخشندگ

 .هم سرد بود  نیخودش رو داشت و زم یزمستون

 ست؟ یسردت ن-

داشتم و  ن  ییتنم بود احساس سرما  ی که تو  ییلطف پالتو  به

تو آدم  بودم.  خوشحال  اون  از  تر  باشه،    ی مهم  که  بهشت 

دل    ی دربهشت تو  خیمثل خوردن    کنه،یرو تحمل م  شیسرد

 !زمستون

 .یینه آقا-

 .شونم انداخت ی شد و دستش رو کامل رو کمینزد یکم

 !وقت سردت نشه  هیکه  کنمیحاال من بغلت م-

 .کش اومدند ریاجازه مثل خم یخرذوق و ب لبهام

 .هیا غهیسردته چه ص گهید  رم یم یبگو بدون بغل کردنت م-

 .د یخند بلندبلند
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 .تو یهست  یعجب کثافت-

کردم و به چشم هاش زل زدم.   لیرو به سمتش متما  سرم

 !خوشحال بود، درست مثل من 

 ست؟یگشنه ت ن-

 :آبروش رو باال فرستاد و گفت ی تا کی

 غه یگشنته چه ص  گه،یمسموت کنم د  ی اول کار  خوامیبگو م-

 !هیا

از بازوش    زیر  یشگونین  ،ی رو جلو بردم و در کمال دلسوز  دستم

 .گرفتم

 !محمد کشمت یم ؟یشی که مسموم م-

صدا  نیا بود   ی بار  بخش  لذت  چقدر  بود،  بلندتر  خنده ش 

 ی خنده    ی دلقک ها چرا از صدا  دمیفهمیخندوندنش، تازه م

 .شنیها غرق لذت م یتماشاچ

 !خانوم قاتل نم،یبکُش بب-
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کنم؟   کاریباهاش چ  خواستمیلحظه کم آوردم. واقعا  م  کی  ی برا

  ی چشم ها   ی   ره یخ   ی ا  ه یاومد؟! چند ثان  یاصال  مگه دلم م

 ی تو  ی به شدت جذاب  ی منتظرش شدم و بعد با زدن جرقه  

 .سرم، زمزمه کردم

 !مقتول ی چشم، آقا-

نگاه  سرم و  بردم  لب هاش دوختم، خودمم  رو جلو  به  رو  م 

 دنیذهنم بود اما ارزش چش   ی که تو  ی از انجام کار  دمی ترسیم

 .لذتش رو داشت 

به عقل جن هم   یحت  کرد،یم  دادیچشم هاش ب  ی تو  ی ری غافلگ

ول  ا یح  یب  نقدری ا  ای رو  د یرسینم خودش بود!   ری ... تقصیبشه 

که خواست   نیصورتم رو کامل مماس صورتش کردم و هم 

 :و قهقهه کنان گفتم دمیبه لب هاش بده، عقب کش یتکون

 !امرزیوقت ناهاره خداب-
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اول ماتش برده بود و بعد که به خودش اومد، با  ی  هیثان چند

 :دیحرص غر

 .کشمتی... من می ... وای وا-

  نیماش  کیتا نزد  دم،یی بلند شدم و پابرهنه دو  ف ی خف  یغیج  با

افتاده    ریبه من گ  هیشب  یتیراه با وضع  نیرفتم و محمد که ب

 :شد و نفس نفس زنان گفت میبود، تسل

 !نش یخدا بب  ی ندارم وزه، ا تیکار ای... بایب-

... چقدر  ی. لعنتدیترکیبودم که لپ هام داشت م  دهی خند  انقدر

نبود؟    ی روز  چی به ه  هی امروز شب. چرا  خوردیقشنگ حرص م 

 !نه؟یر ی خواب ش کیها همش  نیا کردمیچرا فکر م 

  کشیبا اصرار محمد، به اعترافش اعتماد کردم و نزد  باالخره

از حرص    ییاینداشت اما چشم هاش... دن  میشدم، در اصل کار

م خدا  فقط  و  بود  خشم  م  دونستی و  چطور   خواد ی محمد 

 .کنه  شی خال
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 میانداز، نشست   ری ز  ی   گهی مون با طرف داز پاک کردن پاها  بعد

  با  یتقر  ی گرفتم و قابلمه    افهی و من درست مثل سرآشپزها ق

 وه یآوردم. مامان برامون م  رونی متوسط و ظرف و ظروف رو ب

لحظه لبخندم    کی   ی چرا برا  دونمیهم کنار گذاشته بود و نم

 .متوجه ش شد عی گم و گور شد و محمد هم سر

 خانومم؟ شدیچ-

 !من و فرناز  ی ... برایعنیگذاشته،  وهیبرامون م-

  ک ی کوچ  ی پرت کردن حواسم، نوشابه ها  ی زد و برا  ی تلخند

 .دیکش رونی رو از ساک ب

بهش دروغ   ی جان دلم، ببخش که بخاطر من مجبور شد  ی ا-

 !یبگ

چپ نگاهش کردم و بعد نمکدون و ظرف ساالد رو هم   چپ

 .آوردم رونیب

 .اشکالنداره، تو ناراحت نشو حاال-
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عوض کردن فضا، دستش رو به سمت  ی تکون داد و برا ی سر

 .من، برش داشت ی دادهایدر قابلمه برد و برخالف داد و ب 

 !ی رو خودت درست کرد  یماکارون نیو که ااوه... نگ-

[16.01.21 15:30] 

 229پارت #

  یی نها  مهین  ی که به مرحله    ییبه سرآشپزها  هی م رو شب  افهیق

 :کردم و پر غرور گفتم دند،یرس  ی آشپز یمسابقات جهان

نگاه    گه،ینه پس، مامانم درست کرده. خب من درست کردم د-

 .داره ییچه بو

ب  دیدرخش   ی هاش م  چشم با دستش    یمهلت  نکهیا  ی و  بده، 

  یی رو برداشت و مثل وقت ها  یماکارون  ی چند تا از رشته ها

 .خوردش زنمشون،ی که خودم رو گاز ناخنک م

 .آخ... چه داغه نم،یبب زی زود بر-
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به    هیشب   ی زیبشقاب شدم و چ  ی تو  یماکارون  ختنیر  مشغول

 .کوه براش درست کردم 

 .رمیبم ؟یسوخت-

 .خدانکنهعه، -

درشت شده ش   ی چشم ها  دنی رو به دستش دادم و د  بشقاب

 .بزنم ی پروا قهقهه ا یباعث شد ب

 .میبخور ییباهم دوتا  ایب ن،ی ا ادهیز یلیخ-

  طونش یش  ی چشم ها  ی حواله    ی دار  ی نگاه معن  هیچند ثان  ی برا

 .چپ زدم  یعل  ی کردم و من هم مثل اون، خودم رو به کوچه  

 .خب یلیخ-

 ک یموند تا در ساالد رو باز کنم و سس و نوشابه هم نزد  منتظر

کم هم  خودم  ببرم،  خ  یتر  و  نشستم  تر  بهش    رهیمهربون 

 :گفتم

 ومد؟یخوشت ن گه،یخب بخور د-
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 .فرستاد رونیب ینچ

 نیا  فهممیمن نم  اول تو، اون هم به روش خودمون.  شه،ینم-

 هان؟ ،ی که چ ی دو تا بشقاب آورد ه،ی چ  هایباز یقرت

 .خنده نگاهش کردم  با

 .خب، غر نزن حاال، بده قاشقتو یلیخ-

 یقاشق از ماکارون  کی  عیبه دستم داد و من هم سر  مشتاقانه

االن   یخونه خوشمزه تر بود، ول  ی دهن گذاشتم. تو  ی رو تو

ب  نبود.  اونقدر خوشمزه  کل  یانگار...  اصال ،  بود  و   یمزه  نمک 

 !زده بودم اما انگار نه انگار هیفلفل و ادو

 .بده من االی-

قاپ  عیسر با ولع   ن یو مشغول خوردن شد، همچ  دی از دستم 

 !واقعا  خوشمزه ست  کرد یکه آدم فکر م خورد یم

 بد مزه ست نه؟ یلیخ-
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م  ی محمد آروم  م  دییجو  یکه  م  خورد،یو  تند  و   خوردی تند 

غذام بد    نقدریا  ی عنیخوردنش کرده بود.    ی   مهیساالد هم ضم 

 ن؟ ییکه زود بره پا  خوردیو ساالد م  دییجو  یمزه بود که تند م

ا- انتظار نداشتم دستپختت    ،یخوشمزگ  نیوا؟ به  واقعا  ازت 

 .خوب باشه نقدریا

 .نگاهش کردم مستاصل

 !یگی دروغ م ی دار-

 :کرد و با دهن پرش گفت یاخم

 هو؟یخوشمزه ست بخدا، چت شد  گمیعه، م-

م  انگار راست  بود؟   گفت،یداشت  شده  مرگم  چه  من  پس 

م تر  کردمیاحساس  ا  یماکارون  نیبدمزه  پختم،  رو    ن یعمرم 

 .کردیداشت اشتهام رو هم کور م   یوسواس لعنت
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دهنم   ی چند قاشق خودش تو  د،یکه حال داغونم رو د محمد

ور و اون ور حرف زد تا باالخره حواسم   نیاز ا  نقدریاگذاشت و  

 .پرت حرفش شد

 خوشمزه ست کثافت؟  نقدریغذاهات ا ی همه -

 .و واقعا  خوشش اومده بود زدمی که من توهم م نیمثل ا نه،

 .شهیخوب م یلیخ  امی همه که نه، فقط ماکارون-

 .قاشق از ظرف ساالد برداشت کیهاش پر بود و  لپ

 ؟ی عنی یدرست کن یاونوقت تو قراره هر وعده واسم ماکارون-

 :زدم و با ذوق گفتم ی لبخند

 .آره یدوستش داشته باش ی نطور یاگه هم-

 :بامزه گفت یکرد و با لحن  ی زی ر ی  خنده

انگل خونه، چهار تا   شهیم  میپ  یکل پ  ی نطوریخب عشقم ا-

 !قشنگ  ریبگ ادی گهی د زیچ
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 شعور یبشر چرا انقدر ب  نیحرصم گرفته بود و هم خنده، ا  هم

 !بود؟

[16.01.21 15:30] 

 230پارت #

 .خنده م بشم کیمانع شل نتونستم

 .محمد میخوری غذا م م یواقعا  که، دار-

 .برداشت ی ا  ینی زم بیس گ یقابلمه رو باز کرد و ته د در

 ؟ی گفتم خانوم. ساالدم خودت درست کرد قتویحق-

 .باز شد شمی ن دوباره

 .آره-

به سمت دهنم گرفت، اگه    یقاشق پر از ماکارون   کی  مجددا 

 .چند قاشق غذا رو بخورم   نیهم  رفتی م  ادم یمحمد نبود قطعا   

 .ی کردیدرست م شتریخوبه، کاش ب یلیخ-
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 :به ظرف بندازم گفتم ی نگاه نکهیا یب

 ...ن یآوردم، بب  ختمیهمشو ر-

موند و  یباق مهی از ساالد، حرفم نصف و ن یظرف خال دنید با

آب ساالد   دنیکه به قصد سر کش  یمحمد و ظرف  دنیبهتم با د

 .شد شتریب برد،یباال م

دونستم    یکه نم  د یساالد رو سر کش  ی ته مونده    ی جور  کی

اولمون،   ی نشون بدم، نه به اون قرارها  یچه عکس العمل  دیبا

 .خوردی غذا م ی نطوری نه به االن که ا

 ؟یمحمد خوب-

 ی به خال  ی زیبه بشقابش که چ  یرو باال آورد و نگاه  دستش

 .نمونده بود انداخت یشدنش باق

 ...یلی... خشیآخ  م،یعال-

تمام موند و من مات و    مهیکه زد ن  یحرفش با آروغ  ی   ادامه

 .دممبهوت بهش زل ز
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خوب بود،   یلیبگم که خ   خواستمیخانومم... آره، م  دیببخش-

 .دستت درد نکنه

 !ادب یچشمم روشن، ب شم؟یپ  یزنیآروغم م -

 .دهنم انداخت   ی پر از غذا رو به سمتم گرفت و به زور تو  قاشق

هوو    ی ... خودت دوست دارنیبزنم؟ بب   ی ک  شی تو نزنم پ  ش یپ-

 !یداشته باش

از  دیبُعد جد کیبار خنده م از حرص بود، محمد هر روز  نیا

م نشونم  رو  با  دونستمینم   داد،یخودش  بابت  خوشحال    دیاز 

 .ناراحت  ایباشم، 

جز من    ی سرم، بعدشم کدوم خر  ی اریهوو ب  یکنیتو غلط م-

 شه؟ یزنت م

 :باره جمع شد و اخمالود گفت کی ش به  خنده

 .تو سرت ها زنمیراجب خودت درست صحبت کن م-
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داشتن  ی جد دوست  هم  و  بود  ترسناک  هم  چه    ،یشدنش 

که   ییزهایداشت عشق، دوست داشتن چ  یبی پارادوکس عج

 !ترسناکن 

 ...محمد گمینشو. م یخب حاال، عصب یلیخ-

 .نوشابه رو باز کرد و اول به طرف من گرفت  در

 جان محمد؟ -

 .ازش خوردم و با مکث لب باز کردم یقلپ

 !مامانت؟ ایدستپخت من  -

 .به روم انداخت و پاهاش رو دراز کرد ی ا ثانهیخب  نگاه

 .بخورم بعد ناهار، که بگم کدوم بهتره  ی داره چه دسر  یبستگ-

رو    لیخوردن نوشابه شد و من هم همزمان که وسا  مشغول

 :گفتم کردم یجمع م
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خب االن من دسر    د،یخوریمشما، دسرم    دیوا؟ چه باکالس-

 .درست نکردم که

 .نوشابه برداشت و سرش رو جلو آورد دنیاز سر کش  دست

 .خوردنن عشقم  ی آماده  شهیدسرا، هم یبعض-

انداختم و نگاه مشکوکم رو به    لیبه وسا  یجی گ  نگاه اطرافم 

 .محمد سوق دادم طونیش ی چشم ها

 !؟یوا! مثال  چ-

 .دیچشم هاش هم خند یخورد و حت ینیلب هاش چ  کنار

 !مثال ... لبات-

[23.01.21 03:26] 

 231پارت #

مهمون ابروهام    ی ساختگ  یکردم و اخم  یمکث  هیچند ثان  ی برا

 .شد
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 .کاسه کوزه تو جمع کن داداچ ی پررو نشو، ناهارتو خورد-

با چشم هاش    ی ابروش رو باال فرستاد و به طرز بامزه ا  ی تا  کی

 .دیبرام خط و نشون کش

 !آقاتون بودم که  شیپ ی  قهیچند دق  نی داداچ؟! تا هم-

 !آوردم؟ یدر مقابلش کم م  دا یم گرفته بود، چرا جد خنده

 .نه االن خواست،ی بود که دلت دسر مسر نم ی اون واسه وقت-

رو چند بار تکون داد و نگاهش رو به اطرافمون دوخت،   سرش

  ن ی چرا با ا  دمی فهمینم  شد،یم  رهی داشت بهم چ  یبیترس عج 

ها لب  طعم  داشتم  دوست  بچشم،   نشیری ش  ی که  رو 

ا   لیدل  دی شا  دم،ی ترسیم دارم کس  نیترسم  دلهره  سر    یبود 

 !و آبروم به کل نابود بشه نهی بب یبرسه، کس

شد،    کمیداد و کامال  نزد  یرو با دستش تکون  نمونیب  لیوسا

 .و نگاهم به ناچار فرار کرد م یرخ به رخ شد
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که دلمو    نمتی همه راه اومدم بب  نیاز دستم؟ ا  یکنیکه فرار م-

 !دلم تنگ شده خب ؟یبشکن  ی نطوریا

م  یرکیز  ریز م  کردمینگاهش  دلم  وضع  خواستیو   تیبه 

که محمد    نیبود که هم  ی زارمون بخندم، اوضاع مملکت طور

ا   یو گهگاه  خواست یمن رو واسه خودم م ها   طنتیش  نیاز 

  ...ازش متشکر هم باشم، نه مثل سروش که دیبا کردیم

 !با توام خانوم خانوما-

  ر یی مردونه ش لمس شد، افکارم تغ  ی که توسط دست ها  دستم

با    ریمس و  موقع    ی ادآوریدادند  تار  ی ری ت  ،ی زیچبه    یکیدر 

 .پرتاب کردم

برا نمیبب- نبود  کوشش؟   ؟ی من شلوار بدوز  ی ... تو مگه قرار 

 !یی پررو یلی! به خدا که خ؟ی خوای حاال دسرم م

 :زد ی مغرورانه به خودش گرفت و پوزخند حرص درار یحالت



Page | 932 
 

تا منم   ی دی. اول بگو دسر مرینبود؟ نخ  ادمی  ی فکر کرد   ه؟یچ-

 .شلوارتو بدم بهت

 .دمیکش یفیخف غی شلوارم، ج دنی فرط ذوق د از

 .نمی بب  اری خب... باشه، حاال تو برو ب ،ی وا ؟یواقعن-

از رو   بعد بلند شد و به سمت   نیزم  ی از خاطر جمع شدن 

شلوار    دنیرفت، سرم رو برگردوندم و تماما  به انتظار د  نیماش

تو تو  ی نشستم.  رو  خودم  داشتم  تصور    ی ذهنم  شلوار  اون 

تا پاره بشه و   دمشیپوش  یم  نقدریکه قطعا  ا  ی شلوار   کردم،یم

 !محمد دوباره مجبور بشه برام بدوزه 

  ی زیهم بود و چ   اه یکه س  یکی کوچ   با ی تقر  کی با پالست  محمد

د ها  ینم  ده یداخلش  با چشم  و  برگشت  از    ی شد  درخشان 

  ی   هیهد  نیشوق و ذوق، رو به روم نشست. داشتم قشنگ تر

دست هام    فیباعث لرزش خف   نیو هم  گرفتمیرو م  میزندگ

 .بود



Page | 933 
 

 .مردم از انتظار   گه،یبده من د-

 .فرستاد رونیب ینچ

 .چشماتو ببند اول-

چشم هام رو بستم، قلبم رسما    عیفرستادم و سر  رونیب  یپوف

خاطر لب هام   نی زدن از دهنم رو داشت و به هم  رونیقصد ب

 .رو محکم بهم چسبوندم

هر لحظه چشم   کرد یم  کمیداشت تحر  کیپالست  ی و صدا  سر

و درشتش امون    زیر  ی دهایهام رو باز کنم اما محمد با تهد

جلز و    دنید  هی . باالخره بعد از چند ثان دادیکار رو بهم نم  نیا

 :داد و گفت تی ولز کردنم، رضا

 !حاال باز کن -

محمد، با   ی دست ها  ی رنگ تو  یو صورت  میضخ  با یتقر  شلوار

  ط یاز سکوت مح  کردیقرمز رنگش داشت وادارم م  ی قلب ها

 .بنفش بکشم یغیسوءاستفاده کنم و ج
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 !... خدا... نگاش کنی وا-

کردم.   شی چند بار وارس  دهایبد  دیدستش گرفتم و مثل ند  از

خشتکش چند بار   ی کج و معوض بود اما جا یپاچه هاش کم 

طور بود،  م  ی دوخته  توش  هم  بمب  خشتکش   دیترکیکه 

 .دی د ینم یبیآس

درشت شده م رو معطوف محمد کردم و   ی چشم ها  حواس

 :گفتم

 .قشنگه  یلیخ  ی وا ش؟ی واقعا  خودت دوخت-

 :تکون داد و گفت ی لبخند سر با

 .آره خرگوش کور من-

  ه ی که شب   ی پارچه ا  کهیت  کهویبه روش انداختم که    ی مبهم  نگاه

 تونستمینم  یچشم هام گرفت، حت  ی بود رو جلو  یبه شورتک

 !من  ی دوخته بود؟ خدا  یبه زبونم بدم. محمد واسم چ  یتکون
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 ی نیبی نم  ی ا  گهی د  ز یچ   گهید  ین ی بیم   ی زیچ  هی که    ییاز اونجا-

کنم، شورتک محمد دوزه، ضد هر گونه   یبهت معرف  شونمیا

هرچقدر فکر کردم    یبزرگ باشه، ول  کمی  دیگاز معده ست، شا

 .شهی م هیبزرگ باشه بهتره، هوا هم تصف دمید

به قهقهه زدن داشتم. شورتک محمد   یبی عج  ل یباز و م  دهنم

تر دوخته شده بود و   فیظر  یلیساز من، ست شلوارم بود. خ

 .کردیرو به غش کردن دعوت مر آن من ه 

 !ییآخه تو چقدر پررو ؟یتو واقعا  دوخت  نویمحمد، ا ی وا-

 :زد رونیب ششین ی ها دندون

  ی ارزششو داشت، باالخره کار منم تو  یشد ول  س یدهنم سرو-

 .خورد  ی درد هیبه  میزندگ

محکم    دم،یها بغلش پر  وونهیو مثل د   شدیچ  دم ینفهم  گهید

 :فشارش دادم و دم گوشش گفتم

 !آخ من عاشقتم-
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ابراز عالقه م بزنه، عقب    یکه خواست حرف  نیهم در جواب 

  ک یشدم و در    رهیبه لب هاش خ  شه،یو پررو تر از هم  دم یکش

 کار یچ  دیبا  دونستی. هاج و واج مونده بود و نمدمشیآن بوس

ه بوس  هضم  ا  یجانی کنه،  که   نقدریمن  بخدا  بود؟  سخت 

  رفت،یدلش م  ی دادینشون م  یحاصل زحمتش رو به هرکس

پر از قلب، با رنگ    ی دوخته بود، اون هم با پارچه ا  من  ی برا

 .دخترهاست ی ا یکه دن یصورت

مشتاقانه جلو اومد و شروع   د،یزده و منتظر د  جانی رو که ه  من

بوس تو  دنیبه  هام کرد،  لب هاش    نیب  ن یری ش  ی ایدن  ی لب 

بسته شده م رژه   ی چشم ها  ی شلوار جلو   ریغرق شدم و تصو

که   نیمحمد بازه و هم   ی چشم ها  گفت یم  یحس  ک ی.  رفتیم

رو د  یتکون بسته شدن چشم هاش  دادم  هام    دم،یبه چشم 

موهاش به   ی و انگشتام رو تو  دم یزنان عقب کش  نفسنفس  

 .گردش درآوردم 

 .دهایچقدر راحت دسر به دستت رس-
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از عشق   زیلبر  یینشوند و با چشم ها  مینینوک ب  ی رو  یبوس

 :زمزمه کرد

 !خوامی زودم تموم شد، بازم م یلیخ-

رو  ی ب  هیثان  چند رو  دستش  و  کردم  نگاهش  قلبم   ی حرف 

 .گذاشتم

 .امون بده آخه کمی  سه،یم یداره وا-

ش برد و با گذاشتش   نهیس  ی رو به زور به سمت قفسه    دستم

کرد، تندتر از قلب من    رمیبه قلبش، غافلگ  کینزد  ییجا  ی رو

 .دیتپ یم

 !خواد یبهت بگه دسر م  ادیداره از جاش در م  ن،یبب-

خنده چشم بستم و به محض باز کردن چشم هام، دوباره    با

 ی بار من هم ب  ن یمحمد شدم، ا  ریناپذ  ی ریس  ی شکار لب ها

کردم، هم خوشحال    ش یهمراه   ی تجربه و به طرز خنده دار

تناقض برخالف اسمش    نیو هم ناراحت و ا  ستمیبودم که بلد ن
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  ز یبود، چقدر خوب که همه چ  میدرون  ی ایرو  ی کننده    یراض

چقدر خوب که کنارش خوشحال    گرفتم،ی م  ادیکنار محمد    رو

 !بودم، اون هم از ته دل 

که    ی زی دارند، عشق بهت هرچ  یمتفاوت  ی ایو هوس دن  عشق

و   یگذشت، بخشش، نگران  ده،ی م  هیمه رو هدوجودت ک   ی تو

منت کنارته و تو رو به   یب  ره،یگی ازت نم  ی زیچ  چیدر عوض ه

کرم به جونِ   کی اما هوس... درست مثل    رسونهیمعشوقت م

مکه، غرورت رو    یافته و ذره ذره ارزش وجودت رو م  یتنت م

ادعا    انیو در پا  کنهیاعتمادت رو نابود م  ده،یم  تیباز  شکنه،یم

ه  کنهیم عشقه!  کننده    ا،یدن  ی تو  یعشق  چیاسمش  نابود 

 !هوسه  کنه،یکه آدم ها رو نابود م ی زیچ ست،ین

  اد یز  ری با س  اریشده بودم که ناهار ماست خ   ییبه وقت ها   هیشب

بود   نیدوروبرم، شکمم سنگ  ی خوردم، با وجود هله و هوله ها 

  دنیبه خواب  شتریو محمد هم با قربون صدقه هاش من رو ب 

اکردیم  کی تحر رو  ی . عالرغم عالقه  به گذاشتن سرم    ی که 
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و شن فاصله    دنیپاهاش  از  تکون  ی صداش  داشتم،  به   یکم 

فرصت قشنگ رو از   ن یکه ا  شدیخودم دادم و بلند شدم. نم

 .دست بدم

 خانوم خرسه؟  شدیچ-

  کردم یودند و من تمام تالشم رو مخواب ب  جیهام هنوز گ  چشم

 .شکل ممکن باز نگهشون دارم نیتر  اریکه به هش

 .نوبت توئه ،یچیه-

 .به پاهام کردم ی تکون داد و اشاره ا ی سر نامفهوم

 .نوبت استراحت شماست آقا، زود باش-

تکون داد و سرش    ی نکرد، از خدا خواسته سر  یاعتراض  چیه

ا  ی رو از  حاال  تا  گذاشت،  به   دهیند  هیزاو  نیپام  بودمش، 

 .خصوص چشم هاش رو، مژه هاش... چقدر قشنگ بودند

 !ش یآخ-

 .موهاش فرو بردم ی دستم رو تو اریاخت یب



Page | 940 
 

 ؟ی خسته شده بود نقدریخوبه بهت گفتم، ا-

  ی دلبر  نیدر ع  افش یق   دنیهاش رو به سمتم گرفت و د  چشم

 .کردن، خنده دار بود

 ه یتوام    ایب  ی تعارف نزد  هیمردم از حسرت،    ،ی ا   یچه خستگ-

 .بزن رو پام یچرت

 .سر دادم یپر حرص ی  خنده

 !؟ی د ی االن کجا خواب یتعارف نکردم؟ پس جنابعال-

از من گرفت و به شهر چشم دوخت، ساختمون   نگاهش رو 

دوست   نشونیاز ساکن  یلیخ  دیکه شا  یو بزرگ  کیکوچ  ی ها

 .باشند نجایما و ا ی داشتند االن جا 

 .کنمیم شنیخانومم، شماهم حرف نزن دارم مد ی رو پا-

 .کرد یصورتش تف افشان  ی م بدون خجالت رو خنده

 .آقا  شنیتیمد ؟یچ یچیمد-
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 .خب بابا، همون خانوم معلم-

به گفته    ساکت اجازه دادم  و  کنه،    شنیخودش مد  ی شدم 

موهاش به گردش درآوردم و   ی تو ی دستم رو با سرعت کمتر

د کم  میگوش  دنیبا  نگاه  یکه  داشت،  فاصله  به   یباهامون 

تا   ی محمد رو  دستم  انداختم.  بود  بسته  رو  هاش  که چشم 

رو برداشتم اما تکون خوردنم   یتوان دراز کردم و گوش   نیآخر

 !آقا محمد هم همانا شنیو خراب شدن مد اهمان

 !توله؟ ی خوری چرا وول م-

 :کردم و مضطرب گفتم  میرو قا میگوش

ز  ه ی  ،یچیه- تکون    من ینش   ری سنگ  کردم،  احساس  گاهم 

 .خوردم جا به جا شه

انداخت و دوباره چشم هاش رو   "  یخودت  "  ی به معن  ینگاه

م مژه هاش  اضطراب   د،یلرز  یبست.  مثل  اون هم من  انگار 

  ذاره،ی نم  رمیبگ  لمیازش ف  خوامی اگه بفهمه م  دونستمیداشت. م
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رو روشن کردم و    میدستم گوش  کیبا    عیسر  لیدل  نیهمبه  

 گه یرفتم. با دست د  میگوش  نیصدا کردنش به سراغ دورب  یبا ب

موها نوازش  مشغول  لحظه    ی م  باالخره  و  شدم   ی محمد 

 .رقم خورد لمیضبط کردن ف نیریش

ف  ی تو  قهیدق  ک یبه    کینزد ازش  گرفتم و    لمیهمون حالت 

گوش   نیهم ها  میکه  لب  گذاشتم،  کنار  تکون  ی رو   یمحمد 

 .خوردند

دلت تنگه    رن،ی گ ینم  لمیاز دو تا دونه ابرو و چهار دونه مژه ف -

 !؟یچ  یعنی نکارای بگو دسر بدم، ا

[25.01.21 04:13] 

 234پارت #

 .گونه ش زدم  ی رو یآروم ی حالت چک زدن، ضربه  به

 عنترخان؟ ی د یاز کجا فهم -

 .رو به سمتم چرخوند نگاهش
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گاه    منینش  نیآفر   یچون خودم بزرگت کردم عنترخانوم ول-

 .با ادب باشه نقدری هم دی با یزن زندگ ،ی رو خوب اومد

 .بود شهیتر از هم  نیری امروز، لحنش ش ختیر  یم یزبون چه

ادب و پررو    یکنه؟! مثل تو ب  کاریچ  دیاون وقت مرد خونه با-

 باشه خوبه؟

 .کرد  لیخورد و سرش رو به سمتم متما یتکون

کجاش    نیا  کنه،یم  ل یو دسر م  خوابهی و م  خورهیمرد خونه م -

 ه؟یادب یب

 .دمیصورتش کش ی رو یدست

 !ی ا وونهیبخدا که تو د-

 ی جد  یکرد و بعد سکوتش رو با لحن  یمکث  ه یچند ثان  ی برا

 .شکست بیاما دلفر

 .گهیتوام د ی  وونهید-
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 !لبخند زدن هام هم دست خودم نبود؟  یامروز حت چرا

 .وونتمید شتریمن ب-

 .باال فرستاد  ظیرو با غ  ابروهاش

 .شتریمن ب-

 .فرستادم رونیب ینچ

 .شتریمحمد من ب-

 .اوج گرفت یکم صداش

 .بگو چشم شتریمن ب گمیم-

 .دمیخند ناباور

خل    نقدریا  یک  م؟یکنیبحث م  یسر چ  میما دار  شه،یباورم نم-

 آخه؟  میشد

چند ساعت،    نیا  ی بار تو  نیچندم  ی رو جلو آورد و برا  دستش

 .دیلپم رو محکم کش
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 !گهی توئه د ریتقص-

داشت لمس کردن   یبه جون موهاش افتادم، چه لذت  دوباره

 .موهاش

 !من چرا؟-

 :داد ی دستش گرفت و فشار ی رو تو دستم

 !ی کرد وونمینبودم، تو د ی نطوریمن ا-

 :زده گفتم  ذوق

 !خوبه یلیکه خ  نیخب ا-

انگار    "  یاوهوم  "وار    زمزمه زد،  زل  هام  چشم  به  و  گفت 

ترد  ی ز ی چ  خواستیم و  تو  دی بگه  هم  من   ن یهم  ی داشت. 

دلم مونده   ی که مدت ها تو  یافتاده بودم، سوال  ریگ  تیوضع

و باهاش چشم تو    دمشیکه د  ی بود رو گذاشته بودم تا روز

 .چشم شدم، بپرسم
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قبل  نیا دفعات  مثل  هم  کردبار  صدا  رو  هم  همزمان  . می، 

 !شدنِ روح دو تا جسم  یکیبود،    ن یا  گنیعشق که م  ی معجزه  

 .تو بگو-

 :که غرقش بودم دل کندم و گفتم یصداش از لذت دنیشن با

 !اول تو بگو-

انگشت   خارج نوازش  به  قانع شد و شروع  اما  بود  انتظارم  از 

 .دستم کرد  ی ها

 ؟ی دیبهم م  یقول هی-

 :دمیپرس مشتاقانه

 ؟یچه قول-

 !گفتنش انقدر سخت بود؟ د،یدزد یم نگاه

 !ی... ازم خسته نش چوقتیکه... ه -

 .کردم ی خنده ا تک
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 محمد؟  ی شد وونهیبشم؟ د دیچرا با-

 .رو فشار داد دستم

 !ایبده روقول -

 :گفتم  تیتوام با قاطع ی دیم جمع شد و با ترد خنده

 ییفکرشم خنده داره که من از تو، از تو  یحت  یول  دم،یقول م-

 .خسته بشم رهیکه جونم برات م

 .کش اومد  یلبش کم ی  گوشه

 زنن،یحرفاشون م  ریز  شتریاوقات با قول دادن ب  یآدم ها گاه-

اگه   دونمیازت قول گرفتم چون م  ،ی فرق دار  هیتو با بق  یول

و   یمونیکنارم م  یبدون قول دادن هم ازم خسته ش  ی روز  هی

 !یزن ی قولت نم ریز

 .دمیاز چشم هاش کش  یکی ی شصتم رو رو انگشت

ازت خسته بشم قطعا  تو  ی روز- پس   ستم،ین  ایدن  ن یا  ی که 

 .فکرشم نکن یحت
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 :گفت و بعد ادامه داد  ی ا "خدانکنه  " تشرزنان

 !حاال تو بگو-

فکر کردن به سوالم، تمام صورتم رو لبخند فرا گرفت و لب    با

 .هام با شوق تکون خوردند

باشه و اسمشو    ی چ  ی دوست دار  م،یبچه دار بش  ی روز  هیاگه  -

 م؟ یبذار یچ

 :چند لحظه چشم بست و همزمان با باز کردن، گفت ی برا

انگار خدا    رم،ی گیوسواس م  کنمیچند وقته بهش فکر که م-

خوب باشه.   یلی بگم که خ  یو من موندم چ  سادهیمنتظرم وا

 ی با مژه ها   ا،یتپل مپل  نیدوست دارم بچمون دختر باشه، از ا

دو، چون   ی ایرو  میذاریتو باشه، اسمشم م  هیبلند، لپاشم شب 

مادر بچم    مبه اس  هیشب  تونهیحد نم  نیدر ا  ی ا   گهی اسم د  چیه

 !باشه
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 " محمد "

 ی مونده    یباق  ی مشغول عکس گرفتن از هله و هوله ها  ایرو

چند ساعت فکر کردم.    نیبهش به ا  رهیکنارمون بود و من خ

  ی زیچ  میدیکه اصال  نفهم  میحرف زده بود  زیانقدر از همه چ 

تار و  غروب  باق  یکی به  رو  یهوا  اصرار  به  قرار شد   اینمونده. 

اومد   یم. دلم نم یو بعد حرکت کن  میری باهم عکس بگ  یکم

که انقدر خوشحال بود، اغراق    یدلش رو بشکنم، بخصوص وقت 

  ی خوشحال  نیاز من خوشحال بود، من اما در ع  شترینبود اما ب

 م،یروز کامل کنار هم بود  کیبه    کینزد  شدی هنوز باورم نم

رات،  خاط  ی ادآوریاوقات با  یگاه م،یدیخند م،ی باهم حرف زد

بعد    کرد،یبهم نگاه م  تکه خدا داش  شدیباورم نم  م،یکرد  هیگر

ا داشت  ها  لعنت  نیاز سال  ها  یلبخند  لب  با    زونم یگر  ی رو 

 ی ایمهربونش... رو  ی فرشته    ی   لهیاون هم به وس  داد،یم  یآشت

 !خودم

 .تموم شد، حاال نوبت خودمونه-
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تکون  نش،یدلنش   ی صدا   دن یشن  با و  پ  یبلند شدم    راهنم ی به 

کاپشنم رو    عیسر   لیدل   نیسرد بود و به هم  ی لیدادم، هوا خ

 :رو بهش گفتم  ایدرآوردن حرص رو ی به تن کردم و برا

ازش عکس   ی خوای داره م  یزشت تو چ  ی آقا  نیا  دونمیمن نم-

 !ی ریبگ

من   رند،یگی رو پس م  جشونیکه به زور هو  ییخرگوش ها  مثل

کش خودش  سمت  به  گوش  دیرو  سلف  شیو  حالت  به   یرو 

 .گرفتن گرفت

 !من ی نداره، زشتم دخترته نه آقا یبه تو ربط-

که   ی چند ساعت هم نگذشته بود داشت با دختربچه ا  هنوز 

 ی وونگ یحجم از د  نیا  کرد،یم  ی وجود هم نداشت حسود   یحت

 !تا باور کنه؟ کردمیم فیتعر  یک ی رو برا

 .که ستیدر کار ن ی سگ، فعال  بچه ا د آخه توله -

 .شد رهیخ  نیچپ نگاهم کرد و با حرص به دورب چپ
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 !ی از من دوست دار  شتریاز االن مشخصه اون رو ب  ی ول  ستین-

رو    ا یکه مادرش رو  ی بچه ا  شهیمگه م  کرد،یم   وونمید  داشت

 ذاشت یکثافت مگه م  نیدوست داشت؟! اصال  ا شتریباشه رو ب

م باشه،  داشته  آرامش  م  بادونم یبچه  همش  باهاش   د ی... 

 !کنه ی حسود

لبم رو به سمت    اریاخت  یوجودم شناور شد و ب  ی تو  حرص

 :گازش گرفتم و همزمان گفتم  یرحم  یلپش بردم و با کمال ب

 !نکن ی کثافت خر، حسود-

ف  دردش  و  عکس  از  دست  باز  اما  بود  گرفتن    لمیگرفته 

کنه،   رهی ذخ  شی دلتنگ  ی روزها  ی برا  خواستی م  داشت،یبرنم

با من کردم؟یم  کار یچ  دیمن  ف  ی!  و  عکس  به   ی راض  لمیکه 

 !نبودم

د  دنیشن  با لحن  با  پرت   وونهیاسمم  رو  کننده ش، حواسم 

من به   دیبار کامل بهش چشم دوختم. شا  نیکردم و ا  نیدورب
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  ی بود و باهاش کم  ایکه رو نیقانع نبودم اما هم  لمیعکس و ف

 .آرامش من یعن ی شد یآروم م

که    یالک  ی لب غرغرکردن ها  ر یز  قهیبعد از چند دق  باالخره

فقط و فقط بخاطر حرص دادن و بامزه شدنش بود، در مقابلم 

رو کنار گذاشت و همراه با من مشغول    شیکم آورد و گوش 

جا    ی برا  یو رغبت  ل یم  گه یشد. مثل ظهر د  لیجمع کردن وسا 

  ی هو گهگا  میهردومون ساکت بود  م،ینداشت  ل یوسا  ییبه جا

ب  م،ینداختینگاه پرحرف بهم م  کی رحم بود زمان،   یچقدر 

و    زنهیبگذره از سرعت باد جلو م  ری د  ی هروقت که دوست دار

 ایسوزونه، حال و روز من و رو  یسرعت م  نیا  شی آت  ی تو رو تو

هم داشت  نیهم  خداحافظ   ی تو  میبود،  در   ی ا  یغم  که 

م بود  ا  میسوخت  یانتظارمون  از  زمان خوشحال   ق،اتفا  نیو 

 .نظاره گرمون بود
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طول   یربع  کی  ل یسرعت الک پشت وار ما جمع کردن وسا  با

  ش یرو پ   نیماش  ری مس  زونیآو  یبا صورت  ایرو  یو وقت  دیکش

 .نمشیبب یشکل نیا خواستیگرفت، صداش کردم. دلم نم

 .که نمتیبب  نجایا ایب-

به روش زدم و    ی رمقش به سمتم اومد، لبخند  یب  ی قدم ها  با

سمت همون  به  گرفتنش،  بغل  بود  یبا  نشسته   میکه 

 .کشوندمش

ق- ا  افهیخانومم چرا  زشت شده، دلمو    یلیخ  ه؟یشکل  نیش 

 !اه اه  زنه،یداره م 

رو رو سرش گذاشته بود   نجایکه ا   ش،ی چندساعت پ  برعکس

ن  کش یج ا  ومدیهم در  سکوت، داشت صبر من رو هم   ن یو 

 .کردیم زی لبر

 !خانوم؟ آقا موشه خورده؟ شدهیچ تونیزبون ده متر-

 !شهیدلم برات تنگ م-
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رو هم    ایدن  ی جمله    ن یقشنگ تر  دم،یصداش رو شن   باالخره 

غرور من    کردیم   دایکه اگه ادامه  پ   یاما با بغض، بغض  دم،یشن

 .آورد یرو هم از پا در م 

 .زوده زوده زود شت،یپ  امیبشم، دوباره ممن قربون دلت -

ا  یتکون مقابلم  کامل  و  کمرم    ستاد،یخورد  دور  هاش  دست 

 .کرد ی و صداش دم گوشم دلبر  دیچ یپ

 !میبر خوامینم-

برم و   خواستمیبگم، من خودم هم نم   تونستمی نم   ی زیچ   چیه

 !کار ممکن نیمزخرف تر دادم،یم  دیبهش ام دیبا

من    نمت،یبب  تونمینم  گهید  کنمیمحمد، احساس م  میجور  هی-

 !االن هم دلتنگتم  ن یهم رم،یمیم

ازش   یو هق هق  اوردین  طاقت و  دادم  قورت  رو  بغضم  کرد، 

 .فاصله گرفتم
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عنتر خانوم؟ هفته    میریبم  میخوایدهنت ها، مگه م  ی تو  زنمیم-

 !خوبه؟ ام،ی باز م گهید ی 

کردنش! دستم    هیگر  یبه بچه ها شده بود، حت  هیشب   درست

 ی پاک کردن اشک هاش، با لحن مظلوم  نیرو جلو بردم و ح

 :گفت

 .محمد   کنمی. من دق مشهیهست، نم د یام یخوبه ول-

 ...د یبر پدر ام  ی ا-

 .صدام کرد  هشدارگونه

 !م؟ینر شهی... مگمیمحمد... نگو عه. م-

رو    ییماتم گرفتن، خنده م گرفته بود، حس مامان ها  نیع  در

 .بهشون وابسته ست یلیداشتم که بچشون خ

سرو  یول  شهیم- دهنمون  بعدش  ا  شه،یم  س یقطعا     نو یتو 

 !ا؟ی رو ی خوایم

 .شد ری و اشک هاش مجدد سراز زونیهاش دوباره آو لب
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 !. توروخدامیبمون کمی م،ینر یول خوامینم-

خانواده ش بهش شک کنن،    خواستم ی از خدام بود اما نم  من

 .بشه تی اذ خواستمینم

 !خونه که باز بهت مشکوک شن؟ یبرس رید-

  ک ی رو جلو آورد و نگاه پراشکش رو به موهام دوخت،    دستش

 :دستش گرفت و گفت  ی تار موم رو تو

 !تار موت هی ی فدا-

 ی تو  ا،یمثل رو  یبود، وجود دختر عاشق و پاک  نیری ش  چقدر

 .هی که چند وقته رو به نابود یکیتلخ و تار یزندگ

 !االن توله خانوم خورمتی بخدا که م-

پر از غمش شد و به چشم هام    ی لب ها  نیگزی لبخند جا  یکم

شب نگاهش  زد.  ها  هیزل  وقت  م  ییبه  که    ک ی   خواستیبود 

ع  یاعتراف و  تو  کی  نیکنه  کنه،   ی بمب  پا  به  طوفان  دلم 

م نداشتم،  رو  رو   گهیم  ی زیچ   کی  دونستمیطاقتش  قلبم  تا 
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  ره ی. خشهیشب هام م  ییکه تا مدت ها الال  ی زی چ  کیبلرزونه،  

کردم و    میلرزونم رو پشت لب هام قا  ی به لب هاش، نفس ها

 .باالخره قصد جونم رو کرد  ایرو

دوست    نقدریا  میزندگ  ی رو تو  یکی  کردمیفکر نم  چوقتیه-

... یخنده دار باشه ول  دیدوستت دارم، شا  یلیداشته باشم، خ

 !از مادرت دوستت دارم  شتری... بیحت

[31.01.21 01:39] 

 237پارت #

هنوز   م،یشد  نی که بود باالخره سوار ماش  یهر جون کندن  با

بودم    دهیکه خر  ییکردن گل ها  میقا  ی برا  میحرکت نکرده بود

عزادار دکردیم  ی داشت  با  دلتنگ   یکالفگ  دنی.  درد    ش،یو 

فشار دادن پدال گاز    ی خودم فراموشم شده بود و پاهام هم برا

 .کردند ینم ی همکار
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  ه ی در سکوت نگاهش کردم بلکه آروم بشه، اما شب  قهیدق  چند

 .شدی تر م یچموش هر لحظه وحش  ی گربه  کیبه 

 خانومم؟ میخب... بر-

 :و گفت دیرو باال کش ش ینیب

من   ن،یاز سمت من بزنه به ماش  نیماش  هیکه    شاهللیا  م،یبر-

 .راحت شم  رمیبم

 !تونستم خفه ش کنم  یم کاش

بگ  کنمیبخدا قسم خفت م  ایرو- زبونتو گاز  اریها،  حرفا    نی. 

 آخه؟  هیچ

 :سمتم برگشت و اخمالود گفت به

 .خب  میبر خوامینم-

 :دمیانداختم و با حرص خند نیبه ساعت ماش ینگاه
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  ی بشه غر بشنو  ر یهشت، د  شهی م   میتوله ساعت هفته، تا برس-

 !خوبه؟

در حقش لطف کرد و   چارهیب  د،یرو با حرص کش   فش یک  بند

 .پاره نشد

 !البد یباش شمیپ  خوادیاصال ، دلت نم میبر-

امروز    دونستمی. مدونستمیم  کرد،یم  ی اواخر لجباز  نیا  چقدر

ا  یلیخ داره  که  گذشته  خوش  م   ی نطور یبهش   کنه،یناله 

از دستم بر   ی کار  یعنیکنم،    ی کار  تونستمیو نم   دونستمیم

رو    نیماش  کیکل کل کردن باهاش، موز   ی اومد. به جا  ینم

  ک یمزخرف عماد پناه بردم. موز ی روشن کردم و به آهنگ ها

دستم داد تا غم چشم   ی بهونه ا  ن یداشت و هم  ی شاد  تمیر

ا  ایرو  ی ها با  ببره.  بشوره  بشکن   نکهیرو  نبودم  بلد  رو  شعر 

هنوز   نداختم،یم  ا یرو  ی به چشم ها ینگاه یو هرازگاه زدم یم

ناراحت  بهش،  بودم  گفته  بود،  گرفته  دوست    شی حالش  رو 

 !نداشتم
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به دلم نشست،    ش یکیتا آهنگ عقب جلو کردم و باالخره    چند

 تیموقع  ی هرچند ما تو  ز،ی و خاطره انگ  ی آهنگ نوستالژ  کی

نبود بجا  ی تو  یول  میآهنگ  من  شمال،    ی ذهن  خاطرات 

 .شد یخاطرات برغان ثبت م

مهربون تر     ایرو  د،ی چی پ  نیماش  ی فضا  ی آهنگ که تو  ی صدا

ط هم  من  دوخت،  من  به  رو  نگاهش  و  حرکت   ینشست 

کردم، اگ صدام رو   رای به حم  هی صدام رو نازک و شب  ،یناگهان

دن  د یشنیم از    ی ول  کردیم  یخداحافظ   یخوانندگ  ی ایقطعا  

 !بود و ارزش داشت ایخب... قصد من خوشحال کردن رو

 !که چقدر خاطره ها قشنگــــــه ی وا-

خاص  صدام کشش  با  و  نازک  طول  رونیب  یرو  و   ی فرستادم 

باعث شد خنده کنان نگاهش    ا یرو  ی خنده    ی که صدا   دینکش

 .دادیکنم. راهکارم داشت جواب م

 !بـــــارهیکه عشق و صفا از آسمون م ییاونجا-
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 .جلو زد  چارهی ب ی رای من و حم ی بلندش از صدا ی  قهقهه

 !... عاشقتم... بخون بخونی محمد... وا-

از کجا    قا یدق  دونستمیکه نم  ییو با قر و ادا  دادمیتکون م  سرمو

رو هم   نیخوندم و سرعت ماش  یگرفتم همراه خواننده م  ادی

 !لحظه ها نگذره   نیکم کرده بودم تا حاال حاال ا

قرض و شعر رو به بصورت خودجوش عوض   رای رو از حم  تمیر

 .کردم 

بــــره، اون همه دسر و غذا محاله    ادمیخاطرات برغان محاله  -

 !بــــره ادمیبرغان محاله  ی بره، جاده ها ادمی

و    دیخندیمکث م  یشکمش گذاشته بود و ب  ی دست رو  ایرو

  دن یداشت به رقص  ،ی پراز اشکش از ذوق و شاد  ی چشم ها

 !روز افتادم؟ نیبه ا ی... من کای. خداکردیوادارم م

 !... لپام دردهیکثافت یلی... خی وا-
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رو دوباره    کیرفتنش از خنده نکردم و موز  سهیبه ر  ییاعتنا

 .کردم ادیو صداش رو ز یپل

که چقدر خاطره ها قشنگــه، دلم واسه اون دسرا چه    ی وا-

 !تنگــه

[31.01.21 01:39] 

 238پارت #

که داشت از   ییا یهم خنده م گرفته بود، نگاهم رو به رو  خودم

کردن هاش، نه به   هیافتاد انداختم، نه به اون گر  یم  یصندل

رو بهم    وونهیدو تا د... خدا قشنگ  شی رعادیغ  ی خنده ها  نیا

 .رسونده بود

 ...... محمد بسه... توروخدای وا-

نخورده مست    د،ی خندی م  اریاخت  یو ب  زد یحرف م  ده یبر  دهیبر

 .بود عشق من
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من،    شی پ  ی ری غم بغل بگ  ی . زانو نمی. بخند ببنهیآهان، هم -

 .مثل االن یالزم بش ییدستشو کنمیم ی کار

به سمتم اومد و   ش،یپنهون  ی باد کرده از خنده    ی لپ ها  با

 .گونه م نشوند ی رو  ی بوس آبدار

 بشم من؟ اتیباز وونهید نیا ی فدا-

و    چیپر پ  ی گرفتم و به جاده    ش ی لعنت  ی رو از چشم ها  نگاهم

 .خونه رسوندمشیسالم م  دیخم مقابلم سپردم، با

 .یفدام بش خوادیتو فقط بخند اصال ، نم-

گرفت، رسما  داشت غش    یرو کم کرد و نفس  کیموز  ی صدا

 .کردیم

قشنگ    نقدریا  ی . عشقم چرا نگفته نبود یخوب  یلی... تو خی وا-

 !؟یخونیم

 .کردیخنده زد. کثافت من رو مسخره م  ر یبعدش ز و
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از خنده، مهم   یرفت ینم  سهیر  ی نطور یا  خوندمی اگه قشنگ م-

 .نهیا

  ی صورتش نبود، دستش رو رو  ی از تمسخر تو  ی نشونه ا  گهید

 .کردم  یحصار انگشت هاش زندون  ی پام گذاشت و دستم رو تو

حالمو خوب کنه، خودمم   ی نطوریا  تونهیمثل تو نم  یچکیه-

نم ن  گهید  یول  شهیباورم  هم   ستمیناراحت  بخوام  محمد، 

 !باشم تونمینم

سنگ  کی   انگار همه    نیبار  کاش  برداشتند،  دوشم   ی از 

 .شدیحل م یآسون نیبه ا یمشکالت زندگ 

 یبتونه جز من حالتو خوب کنه، بفهم چ  یکس  کنهیغلط م-

 !لطفا   یگیم

 .زده نگاهم کرد شعف

 .چشم حسود خان-
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 ی زی چ  گهید  یول   میاز خدام بود به داخل شهر نرس  نکهیا  با

 ی و صدا  ادیب  ایبه چشم رو   مینمونده بود و نذاشتم ناراحت  یباق

که از     یمن  ی دست برا   کیبا    ی کردم. رانندگ  اد یآهنگ رو ز

رو داشتم سخت بود، اما    دشی داشتن، فقط قصد خر  نیماش

 شد یرو ول کنم؟ مگه م  امیرو  ی دست نرم و کوچولو  شدیمگه م

 ام؟ ی ب رونیکه توش بودم ب یخودم، از بهشت   ی خودم با پاها

گوش  نیب برا  ا یرو  ی راه  و    نیچندم   ی هم  خورد  زنگ  بار 

با هزار مظلوم رو ز  تی خرگوش خانوم  به مادرش    ختنیبون 

خونه ست، پس هنوز وقت داشتم، وقت   گهیساعت د  کیگفت  

گرفتن دست   ک،ی خنده هاش از نزد  ی داشتم از داشتن صدا

 از عشقش لذت ببرم.  زیهاش و نگاه لبر 

 شتریقشنگش رو ب  ی صدا  م،باهاش حرف بزن  خواست ی دلم م 

رو کال  خاموش کردم و راجب   نی ضبط ماش   نیهم   ی بشنوم، برا

نم  ی قرار ب  رم یبگ  یمرخص   تونمیم  دونستم یکه خودمم   ام یو 

 :دمیپرس دنش،ید
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 بانو؟  دیکنیدرست م  یآقاتون چ ی برا گهید ی خب، هفته -

 ی که حت ی رو همونطور سفت و سخت گرفته بود، طور دستم

 .خودمم جرئت جدا کردنش رو نداشتم

 .آقا  دیشما بگ  یهرچ-

 :که واقعا  عاشقش بودم رو گفتم ییکردم و اسم غذا یمکث

با   اد،یز  ی سرخ کرده    ینی زم  بی بادمجون سرخ کرده و با س-

 .ش با تو  هی. نون و دوغش با من، بقیو با دوغ آبعل  ی نون بربر

 :گفت ده یکش یلحن با

 .چشــم-

گذشت و کم کم    مونیپوست  ری ز  ی ها  یدلتنگ  ی تو  یساعت  مین

با   م،یشیم  کیبه خونشون نزد  می دار  دادندیها نشون م  ابونیخ

نزد   یکم کم    ی فروشگاه  کیتعلل  کم  هم  تا  داشتم  نگه 

 .کنه میقا ی جور  کیو هم اون گل ها رو  می کن یخداحافظ

 کنم؟ کارشیچ  نارو یا ییآقا-
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 زونیدستش گرفته بود و لب هاش کامال  آو  ی ها رو تو  گل

 .شد

 ببرمشون خونه؟  ی چجور-

ساقه هاش رو شکوندم،   یها رو از دستش گرفتم و کم  گل

که ظرف و ظروف ها رو انداخته بود رو چپوندم    یکیپالست  ی تو

 .هاش نکردم دنیکش غی به ج ییو اعتنا

 !محمد شنیکه داغون م ی نطوریا-

 .باال فرستادم ییابرو

رس  شه،ینم  ی چیه- خودت   ی دی فقط  اتاق  ببرش  اول  خونه 

 .و برشون دارگال ر عیرو، سر  کهیپالست

 .تکون داد ی سر یناراض

 .خب یلیخ-

 :آشغال انداختم و گفتم کیبه پالست  ینگاه
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 بخرم برات؟  ی خواینم ی ز ی بندازم دور، چ نارویمن برم ا-

شد.   رهیخ   کیپالست  ی تو  ی تکون داد و به گل ها  یبه نف  ی سر

شدم.    ادهیپ  نیدارش زدم و از ماش   ینگاه معن  ی به رو  ی تلخند

انداختم و    ک ینزد  ی سطل زباله    ی آشغاال رو تو به فروشگاه 

ا دلم    یمکث  نکهیبدون  رفتم.  فروشگاه  داخل  به  بکنم، 

و   شکلوا  دنیبازم چشاش برق بزنه، مخصوصا  با د  خواستیم

 .مورد عالقه ش ی ها  لیپاست

اومدم و    رونیکه از فروشگاه ب  د یطول نکش  شتریب  قهیدق  چند

داده   نیی رو پا  شهیسرد ش  ی هوا  نیا  ی که تو  یی ایرو  دنیبا د

کردم. نکنه   یاخم  زدیم  دیاطرافم رو د  یبود و به طرز هراسون

 !شده بود؟ دی از ام  ی باز خبر

رو که    ی به خودم پسر  کیرو به اطراف چرخوندم و نزد  نگاهم

سرم    شد،یم  ایو رو  نیبه ماش  ینگاهش منته  ری که مس  دمید

 شه،یش  عیباال رفتن سر  دنیچرخوندم و با د  ایرو به سمت رو

 !کردم. چش شده بود؟ یاخم
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از نشستن پشت فرمون   دمی قدم هام سرعت بخش  به و قبل 

نگاه اخمالودم رو به اون پسر دوختم. هنوزم نگاهش به ما بود، 

 عیگفتم که سر  ی بلند "هان  "تکون دادم و  ی سر اریاخت یب

هم   ایمضطرب رو ی صداشد،  ی به خودش اومد و وارد مغازه ا

 !د؟یلرز یچرا صداش م کرد،یم وونمیداشت د

 !گهی د نیبش ای! بشده؟یمحمد؟ چ-

نه    دی پرس  یاز لرزش افتضاح صداش م  دیرو با  نی! اشده؟یچ

 !از من

 نیشدم، ماش   نی گرفتم و سوار ماش   رونی سرد ب  ی از هوا  ینفس

 .آدم رفتار کنم نیکردم ع یرو خاموش کردم و سع

 چته تو؟-

. اون  دمی ترسیمنم داشتم م  زد،یچشم هاش موج م  ی تو  ترس

 !بود؟ یپسر ک
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 ی عصب  نقدر یکه ا  شدهیبپرسم چ  د یمحمد؟ من با  یچ  یعنی-

 .ی شد

 :حرص گفتم با

 به خودت؟ ین یری م ی که دار  شدهیلرزه؟ چ ی صدات چرا م-

ول  ی طور  ک ی  نگاهش دلخور...  ماهر    شیدلخور  یشد،  انقدر 

 .وجودم بخونه ی خشم تو ی برا یقشنگ  یینبود که الال

انداخت   کهیت  یبهت حرف زد؟ ک   یکس  ا؟یرو  شده یچ  گمیم-

 بهت؟

من که  یول د،یفهم یاون نم د،ی لرز یدست هاش هم م یحت

 .کور نبودم

! روشن کن ؟ی کرد   ی فکر  نیبخدا محمد، چرا همچ   یچیه-

 .شده رمید میبر

 .خواستمیو خودمم نم شدمی زدم، داشتم سگ م  ی پوزخند
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که به    شدهیچ  گمینبود، م  رتی د  شیپ  قهیچند دق  نیتا هم-

 !د؟ی کردیبود؟ چرا همو نگاه م یک  اروی نیا ؟ی حال افتاد  نیا

که عقب    رهیلرزونش رو جلو آورد و خواست دستم رو بگ  دست

من  خواستیم  ی کی  دم،یکش نه  کنه،  آروم  رو  که    یخودش 

 .آروم کردن خودم رو هم نداشتم ی عرضه 

داشتم    ن،یباور کن هم  ن،ییرو دادم پا  شهیمن گرمم شد ش-

 .محمد کردمیتو رو نگاه م

چشم هام زل زده    ی تو  گفت،یداشت دروغ م  گفت،یم  دروغ 

 .گفتی بود و دروغ م

م   ی دار- د   ،یگیچرت  م  دمیخودم  نگاه    ،ی کردیدوروبرمو 

 !نه؟ ای یگی پسره رو، م نیا دمیشا

اشک   دنید  ی بغضش نمونده بود، حوصله    دنیبه ترک   ی زیچ

تو رو  اگه گر  تیوضع  نیا  ی هاش  باز خر    کردیم  ه ینداشتم، 

 .شدیجوابم مشخص م یسوال ب فیتکل دیاالن با شدم،یم
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برم از    ای  یگیم  ش؟ی کردینگاه م  ی چرا اونطور  گمیبا توام! م-

 ناموسش بپرسم؟  یخود ب

سر  دستم ا  ع یرو  با  م   ن یگرفت،  رو    ی جلو  خواست یکار  من 

 !ره؟ یبگ

  هو،ی  ی مشکوک شد  خود ینبود، تو چت شده ب  ی چیبخدا ه -

 .نبود ی زیبخدا چ  کردم،یداشتم سمت تورو نگاه م

  چ ی کار رو هم بلد بود؟ جوابش به ه  ن یمن ا  ی ای دروغ؟! رو  قسم

و در    دمینپرس  ی زیچرا چ  دونمیوجه قانع کننده نبود، اما نم

 :عوض گفتم

 !یشناس یبگو مرگ محمد اون پسره رو نم-

 :دی شد و نال  کالفه

امروزو   یکوفت کن  ی خوایمحمد... م  یگیم  یکدوم پسره... چ-

 !رفتارات؟ نینبود، دوباره شروع شد ا یچکی ه  گمیبرام؟! م
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آخه... اون    یول  کردم،یحق با اون بود و من اشتباه فکر م  دیشا

 .زل زده بود  ایمطمئنم به رو کرد،ینگاه م ی جور ک یپسر 

 !برامون شهیکوفت نم گهیبگو مرگ محمد، د-

 :لب گفت ری و ز دیدزد نگاه

 محمد؟  ی شناسمش، تو از خدا باالتر  یبخدا نم  گمیم-

عالئم ها اصال     نی... گرمم بود و ادنیبلع  ی کم داشتم برا  نفس

  ک ی   ایرو  ی قسم مرگ من برا  دونستمینداشتند. م  یخوب  یمعن

 .ست گهی د زیچ

 !بگو مرگ محمد و خالص-

 :و زمزمه وار گفت  دیاز گونه ش چک یاشک قطره

 .بجون محمد-

 :دمیپرس  دیبستم و با تاک  یپلک  پرحرص

 !! کامل بگو؟یبگو به مرگ، بجون محمد چ گمیمن م-
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به   زش یهق هق ر  ی جز صدا  ییسکوت و بعد صدا  ه یثان  چند

. به امروزمون هم گند خورد  می الزم بود  کیتبر  د،یگوشم نرس

 !بود یبار واقعا  مقصر ک  نیا دونمیو نم

 !محمد  یکنیم تمی... اذی دار-

برا  دلم ا  ی رفت  با  مس  نکهیلحنش...  پسر    ر ی هنوز  اون  نگاه 

 یو با کم  دمیکش   یقیچشم هام ساکن بود، نفس عم  ی جلو

 .تعلل، به سمت خودم کشوندمش

 .میزنیراجبش حرف نم گهی نکن... د هیگر-

چند   ی م گذاشت و قلبم درد گرفت. تو  نهیس  ی رو رو  سرش

 .دمیحال خوبش رو به گوه کش هیثان

 .محمد  ی . به من شک دارتو... هنوز..-

کلمه    ن یشک، شک، شک... حالم از ا  ،ی زی تنفرآم  ی جمله    چه

 !خورد یبهم م

 !ایرو یبهم دروغ بگ خوامیشک ندارم، نم -
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 ییلباسم خودنما  ی هم رو  یرو که کم  شینیکرد و آب ب  یمکث

 .کرده بود با دستش پاک کرد

 بهت دروغ گفتم؟  یمن... ک-

  ده یازش ند  ی زی چ  گهیبود، د  نستایکه سر ا  ی بار  کیهمون    جز

خودش رو بهم ثابت کرده بود اما باز... امان از فکر   ایبودم، رو

 .سرم ی تو  ی ها الیو خ

باشه دورت بگردم... اشکاتو پاک کن، آب دماغتم جمع کن  -

 .چرکولک 

غرق اشکش بهم نگاه کرد    ی رو باال گرفت و با چشم ها  سرش

 :و گفت

 !محمد... من دوستت دارم-

 ی زندگ  ی بو  ایبودم، رو  شییهوی  ی اعتراف ها  نی عاشق هم  من

 !دادیم

 .توله خانوم شتریمن ب-
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 .رو جلو بردم و اشک هاش رو پاک کردم دستم

د- شد  داداش   میبر  گه،یتموم  با  تا  مادرت  دست  بسپرمت 

 .وفتادهیکارآگاهش دنبالت ن

خفه شو   "تکون داد. نگاه ازش گرفتم و    ی زد و سر  ی تلخند

 .سرم کردم ی هم نثار سوال تو ی ا "

 " کرد؟ینگاه م  ی چرا اونطور "

 ک ی نزد  ی از کوچه ها  یکیتا داخل    دیطول کش  ی ا  قهیدق  چند

قسمتش پارک   ن یتر  ک یتار  ی رو تو  نیبه خونشون رفتم و ماش 

چرخ  توان  سرم  نه  راض  دنیکردم.  دلم  نه  و  به   یداشت 

 !ر یاتفاقات اخ دنیکردن بود، اون هم با د یخداحافظ

 محمد؟ -

ا  کاش   ی وقت  کردمینبود، احساس ضعف م  یشکل  نی صداش 

 .کردیصدام م ی نطوریا

 جان محمد؟ -
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محلمون شده بود، دلبر    ی ها  یبه بچه مهدکودک   هیشب  افشیق

 .و مظلوم

 ؟یاز دستم ناراحت -

 چپ زدن؟   یعل  ی اومد جز به کوچه    یاز دستم بر م  ی کار  چه

 !چرا ناراحت؟-

آن سرش رو جلو آورد و درست مرز   کی نگاهم کرد و در    مردد

بوس  نیب رو  هام  ع   نیری ش  یبا جسارت  د،یلب  در  حال    نیو 

به لب هام انداخت و بعد به چشم هام    ینگاه.  بیو غر  بیعج

 .شد  رهیخ

 !ازم ناراحت نباش، تولوخدا-

که سرش رو عقب بکشه که با دستم مانعش شدم و منم   اومد

 !ی شتری... البته با شدت و مدت بدمشیبوس

 !ستمین گهید-
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نگاه کنه،   ی چشم هام اونطور  ی تو   شدیهم نبودم، مگه م  واقعا 

و من سر    ارهی، قلبم رو به لرزش در بم کنه  وونهیبا لب هاش د

مزخرف  کی فکر  هزاران  از  مزخرف  نت  یفکر  ش جز    جهیکه 

 !هردومون نبود، ناراحت باشم؟  دنیعذاب کش 

[06.02.21 03:17] 

 241پارت #

 " ایرو "

بودم اما حواسم اصال  به کالس و   خیعاشق درس تار  نکهیا  با

و روز    شی معلم نبود. ذهنم همش به چند روز پ  ی صحبت ها

م بک  فلش  خوشحالزدیقرارمون  به  هامون،    مون،ی.  خنده 

ها برا  یخوب  ی خاطره  ساخت   ی که  شدن   م،یهم  خراب  به 

به... مزاحم اومد و    یکه وسط خوش   یلحظات آخرش...  هام 

 !یروش لعنتمحمدم شد، به... س یراحتباعث نا
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رفت.    ی چشم هام کنار نم  ی هم نگاه پرحرفش از جلو   هنوز 

  م یکه نصف شب برام فرستاده بود هنوز هم عصب   یامیپ  یحت

رو از تک تک کلمات    نی. چقدر جسور و متوقع بود، اکردیم

 .حس کرد  شدیم امشیپ

به    د یب  نیع  ی اومد   یم  رونیچقدر زود جام پر شد، با من ب " 

 " !پس؟ شدیچ ،ی دی لرز یخودت م

ها  ی بد ا  ی آدم  گذرون  خوش  و  باز  فکر   نهی دختر  که  که 

با  کنندیم دخترها  تک  تا   دی تک  باشند، شب  وفادار  بهشون 

به ه و  بزنند  زار  بخاطرشون  نندازند،    ینگاه  ی پسر  چیصبح 

  کنه،یانسان ها جدا م  ی   هیآدم نما ها رو از بق  نیکه ا  ی زیچ

 ی خواسته ها    ن یحد و حصرشونه، هم  یب  یخودخواه   نیهم

 !و خنده دارشون امعقولن

منتظرش باشم تا    شهیمثل هم  خواست؟یم  یاز من چ   سروش

به    ک یسر کوچ  ک یو    ادیخسته شد ب  ی آقا هر وقت از دختر

از انتخابم شرمسار    نقدریا  دیمن بزنه؟! چرا با  ی دل درمونده  
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  ست ین  مونیکه هنوز هم از کرده هاش پش  یباشم؟ از سروش 

 !کردنه یعاشق ی برا یخوب  گریو فقط باز

تک تک حرف هام رو بهش بزنم، اما... به حرمت    خواستی م  دلم

قسم حرمت  به  محمد...  به  ن  یاحساسم  باق  مهیکه   ی تموم 

 ی گرفته بود، سکوت کردم و با ب  یگذاشتمش و زبونم الل مون

سروش، از امتحانِ سخت وجدانم    امیجواب گذاشتن زنگ و پ

 .اومدم رونیسربلند ب

 حواست کجاست؟  اءیض-

به خودم دادم   یتشر مانند خانم معلم، تکون   ی صدا   دنیشن  با

 :و مثل خنگ ها گفتم

 جانم خانوم؟-

رو از    ری ترم شمش  نیکه باهام مهربون بود، ا  شی ترم پ  برخالف

 .رو بسته بود
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و چهار رو بخون، حواستم به کالس باشه    یصد و س  ی صفحه  -

 !گهید ی نه جا

حداقل اگه بود با ادا و اشاره هاش قبل    شد،یفرناز حس م  نبودِ

  ی آورد، ول   یم  رونیب  االتمیفکر و خ  ی ایاز معلم، من رو از دن

هفته   نیافسوس که سرما خورده بود و من مجبور بودم کل ا

 .خودم باشم ی رو تو

خوندن به کلمه   نیندن کردم و ح مکث شروع به خو  یکم  با

کار   دم،یکش  یبا مداد دور اسمش قلب   دم،یمحمد که رس  ی 

من  میشگ یهم هم  یبود.  هام    ز یتم  ی رو  شهیکه  کتاب  بودن 

نشستم و اسم خودم    یروز کامل م  ک ی  د یحساس بودم حاال با

 .کردم یو بم کتاب هام پاک م ریو محمد رو از ز 

دلم تموم شد و   ی و درشت تو  زیر  ی آخر هم با دعاها  کالس

 ی تو  یمخف  بی رو از ج   کیشدن کالس، گوش  یبه محض خال

 یمحمد چند بار بهم گفته بود گوش  نکهیدرآوردم. با ا  فمیک

با خوندن پ با    ی ها  ام یمدرسه نبرم، روشنش کردم و  محمد 
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  ی قربون صدقه که سر صبح برام فرستاده بود خستگ   ی محتوا

 .رفت  رونی ب از تنم

تعلل از کالس و بعد   یانداختم و با کم  بمیج  ی رو تو  یگوش

خلوت   یاز مدرسه خارج شدم. کوچه رو که کم  قهیاز چند دق 

محمد رو گرفتم، تا    ی آوردم و شماره    رونیرو ب  یگوش  دمید

بود و م ناهارش رو خورده  االن قطعا   بزنه.    تونستیبه  حرف 

 .بوق خورد تا باالخره آقا جواب داد ییچند تا

 .جانم خانومم-

 .صداش، سر ذوق اومدم  دنی شن از

 ؟یسالم عشقم، خوب-

 مدرسه؟  ی برد یباز تو گوش-

 .فرستادم رونیب یپوف

 کنم یمن قطع م  دته؟ یاشو خسته نب  یاحوالپرس  ی بابا، جا  ی ا-

 .پس
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 .تقال افتاد به

م- خودمون  بخاطر  کثافت  خب  نه،    رن ی بگ  تویگوش  گم،ینه 

 .م یشیبدبخت م

[06.02.21 03:17] 

 242پارت #

 ی طوالن  با یتقر  ی ر ی به خونمون شدم. مس  یمنته  ابونیخ  وارد 

پ م   شی در  حرف  محمد  با  اگه  اما  زود   زدم،یداشتم  هم 

 !هم قشنگ گذشت،یم

دلم    یاونش کار نداشته باش، حواست هست بهم نگفتتو به  -

 !برات شده؟

 .کرد ی خنده ا تک

 ؟ ی شد  یهم تنگ شده. راض  ادیز  یلیدلم برات تنگ شده، خ-

باعث شد پسر دست فروش  رونیب  شمی ن  ی ها  دندون  ی زد و 

 :گفتم  نییکردم و سر پا یبشه، اخم رهیبهم خ
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که   یدونیتنگ شده، م  لیجوراب ف  ی منم دلم برات اندازه  -

 !چقدره

 :دی اومد و با خنده پرس  رونیبار قهقهه ش ب نیا

 خونه؟ یرسی م گهیچقدر د ؟ییکجا-

 .قهیحدود ده دق گه،ید کمیاوم، -

 :کرد و گفت یمکث

 گه؟ی د ی منقعه بلندت رو سر کرد-

گوش هام   گهیو د  دمیشن  یم  اد یسواالت رو ز  نیروزها ا  نیا

 .شدندی م نیعج دنشونیداشتند با هر روز شن

 .خودم یرت یغ  ی آره، آقا-

 !کوفت، بعدشم آره نه، بله-

 .ارهی. فقط بلد بود حرص من رو در بدمی خند اریاخت یب

 ...به بعد نیاز ا ی خوایم  ،یچ گهیاوه د-



Page | 985 
 

 .موند یتمام باق مهیکه زد، ن ی با داد حرفم

 چرا؟ ی ندازیهِر و ِکر راه م ابون،یخ ی نخند تو-

ها  هیشب دلقک  م  کهویکه    ییبه  برداشته    شه،ی ماسکشون 

 .لبخندم جمع شد

 .که دمیوا محمد؟ بلند نخند-

 !ی بود، به طرز ترسناک یعصب

 ؟ ی دیکال  نخند، فهم ،یهرچ-

  ن یبدب  یاون شب کم  انیبود که بعد از جر  یعیکردم. طب   یمکث

هفته از اون شب گذشته   کی  کی حاال نزد  یبشه ول  روی رگیو گ

 د یجد  ی از اخالق ها  دمی ترسیم  دم،ی ترسیبود و من دوباره م

 .محمد

 ؟ی ندار ی باشه، کار-
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چرا دلم   دونمیحرف بزنم. نم  تونستمیهم نم  خواستمیم  گهید

خوشحالش رو بشنوم، قربون   ی گرفت، من زنگ زده بودم صدا 

 . ...صدقه هاش رو بشنوم، نه که

 ؟ی دی کجا؟ مگه رس-

پ  بغضم چطور  نبود  معلوم  که  و    داشی رو  دادم  قورت  شده، 

 :گفتم

 .نه هنوز-

 ؟یقطع کن ی خوا ی پس چرا م-

رو بشنوه، جواب قلب   نیا تا خودش جوابم  بار ساکت شدم 

 .مغمومم رو

 ا؟یرو ی شدیالو؟ چ-

  ابون یخ  ی   گهیانداختم و به سمت د  ابونیبه دو طرف خ  ینگاه

 .نمونده بود یبه کوچه مون باق ی زی رفتم، چ

 ؟ی خورد  یمحمد، ناهار چ یچیه-
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 .کوفت خوردم-

 .دمیکش یقیعم نفس

 ؟ ییچرا عصب ؟یزنی حرف م  ی نطوریمحمد؟ چرا ا شدهیچ-

 .یبیغر ب یپر بود، به شکل عج  دلش

 !؟ی ذاریمگه تو واسه آدم اعصاب م -

 .دمیخند ناباور

 کردم محمد؟  کار یمگه من چ-

[08.02.21 01:23] 

 243پارت #

 :کرد و گفت یچند لحظه مکث ی برا

 .یکنیم وونمید ی دار  ا،ینخند رو-

 .کلمه کالفه شدم یواقع ی معنا به

 !گهیبگو نفسم نکشم د یبارک هی ؟یچ یعنی-
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  ی دوباره دوره    نکهیخشم به صداش ملحق شد، مثل ا  مجددا 

 .شروع شده بود مونیاعصاب خورد ی روزها

 !نخند رونیب گمیتوله سگ م-

 .شدت حرص، دندون هام قصد خورد کردن هم رو داشتند از

رفتارات؟ قرار شد بهم   نیشده باز شروع شده ا  یمحمد چ-

 !ی ند ریگ

 ره؟ یگ  ابون،یخ  ی تو  ی هرهر راه ننداز  گمیم  نکهیا  ؟ی ریچه گ-

بودم و    ی کردنش رو هم نداشتم، هم عصب  هی توان توج   یحت

 .بروز بدم، هم هراسون تونستمینم

 ؟ ی ندار ی خب، کار یلیخ-

 .داد هیاز اون پوزخند معروف هاش رو بهم هد یکی

دار- م  ی االن  د  ی کنیقهر  خوبه  من؟  پ  گه،یواسه    ش ی دست 

 !یگرفت
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 .د یصدام لرز اری اخت  یکوچمون شدم و ب وارد

 .آره، خدافظ-

و خاموشش کردم. اگه   رو زدم   یپاور گوش  ی حرص دکمه    با

ثبت   ا یدن  ی قهر دو تا زوج رو تو  ل یدل  نیقرار بود مضحک تر

طرف مقابلم از بابتش،   یتیمن و نارضا  دنیکنند، قطعا  خند

 .کردی اول رو از آن خودش م  ی رتبه 

حمم رو گرفتم و با زدن زنگ خونه، وارد  مزا  ی اشک ها   ی جلو

که اون روز من و محمد    ییشدم. نگاه دلتنگم جا  نگمونی پارک

م  میبود  ستاده یا پرمعنا  د یکاو  ی رو  تلخند  زدن  با  من    یی و 

  ی کتون  دنیبا د  دن،یبهش، از پله ها باال رفتم. به محض رس

و حساب  یعاص   د،یام  ی ها ش  افمیق  یتر شدم    ی ک  د،عبوس 

  ن ی ا  ی رو داشت، اون هم تو  دیسر و کله زدن با ام   ی حوصله  

حساب  یطیشرا محمد  صورت   تمیاذ  یکه  به  هم  اون  کرده، 

 !ی ا یمنطق لیدل  چیه یو ب یو مجلس  کیش
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کنج لب   ی باز شد، به ناچار لبخند  دیکه توسط ام  ی ورود  در

 .هام نشوندم 

 ؟ یسالم، خوب-

 :د یپرس ی تکون داد و جد ی سر

 امروز؟  یالعاده داشتفوق -

سفره    دنیکه مشغول چ  ییایخونه شدم و به مامان و دن  وارد

 .کردم یبودند، سالم

 آره، چطور؟ -

  دی ام  ی قورت داده    ی تکون داد و مامان جمله    یبه نف  ی سر

 .رو به زبون آورد 

 ..... برو لباساتو عوضمینگرانت شد ،ی کرد ریآخه د-

پر  ونیم چ   دم یکالمش  هر  رو   یو  داشتم  محمد  از  حرص 

 .کردم یسرشون خال
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برام، وگرنه    دینخر  ی زی چ  یجت  ه یببخش که بابام قبل مردن  -

 .خونه گشتمیاز مدرسه برم عیسر

بهم انداخت و اغراق نبود اگه بگم ازش   ینگاه چپ چپ  دیام

 .دم ینترس

که دستش از    یاز آدم  ی طلبکار  نم،یدرست صحبت کن بب-

 کوتاهه؟  ایدن

بسنده کردم و با حرص   ظیغل  ی جوابش به زدن چشم غره ا   در

 .دمیبرداشتم و در اتاقم رو به هم کوب یقدم

 !کنه عی... فقط منو ضاشعوریب-

[08.02.21 01:23] 

 244پارت #

رو در   میبا غرغر لباس هام رو عوض کردم و گوش  نطوریهم

اتاقم   ی تو  ی ا  قهیبه شارژ زدم، چند دق  یهمون حالت خاموش

بموندم   ترد  نیو  نرفتن  و  آخر شکم   دیرفتن  در  که  داشتم 
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با  رو کردن  به  با رو  وادار  رو  اومد و من  به صدا در  بدبختم 

 .به خون من تشنه بودند بیکرد که االن عج  ییکسا

باز کردم    ش،یپ  ی   قهیاسفناک تر از چند دق  یمت یرو با مال  در

  ی زیسفره نشستم و بشقاب تم  ی بگم، رو  ی زیچ  نکهیو بدون ا

. بشقابم رو غلطان از  ختمیبرنج ر  ی خودم کم  ی برداشتم و برا

مامان نکردم. دلم به   ره یخ   ی به نگاه    یی خورشت کردم و اعتنا

رو    نیتونست ا  یا میبهتر از دن  ی پر بود و ک  یکاف  ی اندازه  

 !بفهمه و بدترش کنه؟

 !تو بچه تر  شن،یهمه روز به روز عاقل م -

بشقابم رو به دست گرفتم و ازش   ی از مرغ تو  ی ا   کهیت  ضیغ  با

 .دندون هام بود ری ز ا،یگرفتم، انگار که تن دن  یگاز محکم

 .می... بهتره غذامونو بخورالی خیجان، ب ایدن-

که   یساکت شد و من با هر سرعت  د،ی تذکر ام  دنیبا شن  ایدن

  ی دونه ها  ی حرصم رو رو  گهید  یبه معن  ا یبود غذام رو خوردم  
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خورشت  و  چ  یبرنج  اصال   نفهم  ی زی که   یخال   دمیاز طعمش 

سفره رو برداشتم   ی تو  ی خورد شده    اریاز خ  ی ا  کهیکردم. ت

و زمزمه وار از مامان تشکر کردم. همزمان با بلند شدنم نگاه  

تو  ایبه سمت دن  ی معنادار با زل زدن  چشم    ی سوق دادم و 

 .هاش لب تر کردم

روز به روز اخالق گندشون بهتر شه،   نکهیا  ی هم بجا   ایبعض-

 .شنی تر م  ی عقده ا

  انش یب  صراحت   ن یبه هم  کردم ی که خودم هم باور نم   ی ا  جمله

و    دی مامان و ام  ضیپرغ   ی توجه به نگاه ها  یکنم رو گفتم و ب

گرفتم، قبل   شی اتاقم رو پ  ریمس  ا،یدن  ی چشم ها  ی تو  شی آت

  د ی خطاب به مامان و ام  ایکه دن  دمی وارد اتاق بشم شن  نکهیاز ا

 :گفت

 !رد داده  نیبخدا که ا-
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  ی به تختم پناه بردم، مشت  میرو پشت سرم بستم و مستق   در

کردن   ی بغض و خال  دنیترک   یدوراه   نیبهش وارد کردم و ب

 کرده بودم. من چه مرگم بود؟ ری حرصم گ

 !آره... من رد دادم... آره... من رد دادم -

بغضم به   یو گهگاه زدم ی با خودم زمزمه وار حرف م نطوریهم

از    زی و دوباره همه چ  کردیو عقب گرد م  رفتی م   دنیمرز ترک

قبول کنم   خواستمی . خودم هم نمکردیم  تینو شروع به فعال 

قهر    کیهام بخاطر محمده، مگه جز    ی باز  وونهید  نیا  ی همه  

ق  ی زی ساده چ تمام خط  بود که داشتم  افتاده    ی رمزهااتفاق 

 !کردم؟یرو لگد مال م  میزندگ

انکارم، غرق شده بودم که    ی تو  انقدر از  افکار مملو  خودم و 

نشدم، به قول محمد اومده بود کارآگاه   دی امحضور  ی متوجه 

 !اره ی در ب ی باز
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نگاهم کرد و بعد چند قدم به سمتم    هیشروع چند ثان  ی برا

و عصب انقدر کالفه  توان  ی برداشت.  که  کل کل   ی برا  یبودم 

با   به هم  یکیکردن  نداشتم،  اون رو  رو   ن یمثل  خاطر سرم 

ب  نییپا به  رو  سکوت  خواستم  و  کردن   یاحترام  یانداختم 

رو  ح یترج پا  تعجب  کمال  در  اون،  که    م ی حر  ی بدم 

 :گفت ی گذاشت و با لحن بد مونیشگ یهم

 !ی ری گی پاچه م ی چته؟ امروز به طرز وحشتناک-

م  غضبناک دلم  کردم.  بزنم    خواست ینگاهش  چ   "داد   ی تو 

 !شدی که نم فیح یول   "آخه  یگیم

نگاهش به من نبود و سرش رو به   ستاد،یبلم ااومد و مقا  جلوتر

 .چرخوند یسمت گوش

ع  یکی- تو که  به   ه،یبمب ساعت  نیمثل  چه خوب حواسش 

 ه؟ی. هوم... خبرشهیشارژ شدن گوش 
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همه   نیا  دیفرط حرص دست هام مشت شدند، اصال  به ام  از

 .اومد یدادن نم ریو گ  ی باز رکیز

 !کارآگاه؟ ی باشه آقا د یبا ی چه خبر-

 :گفت  تیش قاب کرد و با کمال جد  نهیس  ی هاش رو رو  دست

 چه خبره؟  نمیبرش دارم بب  ی خوایم دونم،ینم-

 .وفتهیب  ینداشت چه اتفاق  یاعصاب بودم که برام فرق  یب  انقدر

 .روش   نمیا  د،ییپایچهار ساعته منو م  ستیبرش دار، شما که ب-

 .نبود و معترض شد ندیبراش چندان خوشا حرفم

نصف    ایسر  هی  ،ی دی رو ند  هیهنوز بق  ؟یباز چرت و پرت گفت-

 .تورو ندارن ی آزاد

  ی رو  ی پوزخند  ه،یچ   ی از آزاد  دیتصور ام  نکهیفکر کردن به ا   از

 .لب هام نشست
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  ی ! عقده هاستن؟یسوگند جون شما ن  انا یاح  ای سریآهان اون  -

 !نکن لطفا  یاونو سر من خال 

ا  دونمیبار ساکت شد و فقط نگاهم کرد. نم  نیا با   نکهیچرا 

حرف دلم رو زده بودم اما خجالت زده شدم و نگاهم رو ازش  

عم  رونیب  ی گرفتم. صدا نفس  طول  قش یفرستادن  و   ی اومد 

که اصال  بهش عادت نداشتم،   ی که با همون لحن جد  دینکش

 :گفت

با خواهرت، مادرت، بزرگترت بد   نمیب یآخرته که م  ی دفعه  -

 .یشیم   هیبدجور هم تنب  ،یشیم   هیتکرار بشه تنب   ،یزنی حرف م

  خواست ی آرامش م  یکنه، دلم کم  دایبحث ادامه پ   نیا  نخواستم

پ با  وادارش کردم   ش یو چند ساعت خواب.  گرفتن سکوت، 

 ی انتظار برا  قهیکردن من بشه و بعد از چند دق  د یتهد  الیخیب

 .از اتاق خارج شد جه ینت یمن، ب از یواکنش دنید
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تخت ولو کردم. سرم    ی و خودم رو رو  دمیکش  یرفتنش آه  با

از   بود.  منفجر شدن  به  از    کیرو  محمد...  طرف    کیطرف 

از  ایدن ام  ک ی...  ب  د،ی طرف   ی زی م بود که چ  چاره یفقط مادر 

و تشر م  گفتینم بهم توپ  نگاهش،  با  اغلب  . خسته رفتیو 

  کردم یفکرش رو هم نم  چوقتی که ه   یتیمحدود  نیبودم، از ا

 ،یبود تا کم  یکیبشه، خسته بودم و کاش    می زندگ  ری گ  امند

کم ا  یفقط  طعم  م  یخستگ  نیاز  پا   دیچش  یرو  به  پا  و 

زود من رو ازش جدا کرد،    یلیکه خدا خ   یکی  کرد،یم  م یهمراه

االن به عنوان مرد خانواده وجود    ی دیام  دیکه اگه بود شا  یکی

 یکی  نه،ک  تمیاذ  کردیجرئت نم  ایکه اگه بود دن  یکینداشت،  

  ک ی   ی و من االن تو  شدی عوض م  می... زندگدی که اگه بود شا

 .بودم ی ا گهی حال و احوال د

دنشون جز  آروم کر  ی برا  یهام نم دار بودند و من راه  چشم

رو    میگوش  د،یام   ی   کهیت   ی آور  ادی نداشتم، با    دنیخواب  یکم
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ب  ی رو از صفحه    زمیو نگاه حسرت آم   دمیکش  رونیاز شارژ 

 .کردم غیدر اهشیس

پتو رو دور خودم   ب،یعج   یو با حس  دم یتخت دراز کش  ی رو

قرارم با محمد فکر کردم    نیو آخر  شی . به چند وقت پدمیچ یپ

مرورشون کنم تا    یبود که با سرعت کم  نیو تمام تالشم در ا

به دل منِ عاشق    یکه چنگ  ییروزها  نیبه بعد از قرارمون و ا

 .زدند نرسم  ینم

که    ی خوبن و وقت  یلیکه خوبن، خ  یکه آدم ها وقت  شهیم  یچ

حالت رو   یدارند که وقت  یوجودشون چ  ی بد؟ تو  یلیبدن، خ

  ی و برعکس... وقت  ی ریبراشون بم  خواد یدلت م  کننیخوب م

! محمد  ؟یخفه شون کن خوادی دلت م کنن،یکه حالت رو بد م

بد که    قدرروش... حالم رو بد کرده بود، ان  نیامروز... با ساده تر

صداش گذشتم و تماسم رو قطع کردم. چرا   دن یشن  رِی از خ

و حاال    رم یهاش بمخنده    ی برا  خواستی دلم م  شی چند روز پ

سرم تکرار    ی داد زدن هاش تو  ی صدا  یحت  خواست ی دلم نم
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ا ها  آدم  چرا  چ  نقدر ی بشه؟  م  زی همه  چرا    رن؟یگ یرو سخت 

م  یوقت م  توننیکه  بد  باشن،  خوب  قشنگ  دل    شن؟ یانقدر 

م  هویچرا    شکنن؟یم چ  شن؟یعوض  همه  خراب    زیچرا  رو 

 ! ...چرا  کنن؟یم

[10.02.21 02:25] 

 246پارت #

ب  ییسروصدا  با از  آلود قسمت  یم  رون یکه  از    یاومد، حرص 

به   یتخت پرت کردم و غرغرکنان تکون  ی پتوم رو به گوشه  

به ساعت انداختم    یخوابم، نگاه  جیگ  ی خودم دادم. با چشم ها

به هشت شب   کی شدم. ساعت نزد  اریهش  یکم  دنش،یو با د

تمر هنوز  من  و  ر  ی ها  نیبود  نکرده    م یاضیمزخرف  رو حل 

محمد بود، خبرش رو نداشتم   ی برا   میبدتر از اون دلتنگ  دم،بو

  ا یروز کامل تحمل کنم    ک ینبودنش رو    تونمی م   دونستمیو نم

 !نه
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خارج از    ریتخت بلند شدم و با شکوندن قلنج هام، مس  ی رو  از

و دستشو پ  ییاتاق  مامان   گرفتم.  شی رو  با  در،  باز کردن  با 

رو به رو    دیرسی کالفه به نظر م  ی که کم  ی دیلبخند زنان و ام 

ب و  دستشو  ،یحرف  چی ه  یشدم  دلم    ییوارد  هنوز  شدم. 

 ورتم خاطر آب سرد رو مهمون ص  نیبخوابم، به هم  خواستیم

 .اومدم رونیکردم و بعد از تموم شدن کارم، ب

راجب بحث ازدواج و سر و سامون   شهیداشت مثل هم  مامان

  شهیکه هم  یبه وجود من  دیو ام  کردیصحبت م  د یگرفتن ام

به سمت   ی داشت، نگاه معنادار  ازی مخالف مامان بودم واقعا  ن

تا حرف هاشون   داشتمیانداختم و از قصد آروم قدم برم  دیام

 .رو بشنوم 

ن  یزندگ- مشکل  و  سخت  هم  انقدرها  چرا    ست،یمشترک 

 ؟یکنیفرار مازش  نقدریا

اشاره    یمکث  دیام و  ادا  هم  بهشون  کرده  پشت  من  و  کرد 

 .تصور کنم  تونستمی هاشون رو م
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زوده   رم،ی درگ  تونم،یفعال  نم  گمیسخته که خواهر، م  گمینم-

 .اصال 

 ی صحبت ها  نی در اتاقم، ب  دنی زدم و با محکم کوب  ی پوزخند

لب با خودم    ریپخش کردم و ز   ی جذاب  یبازرگان  ام یپ  شونیتکرار

 :گفتم

 !راحت شم از دستت  ،یبهتر، ازدواج کن-

تمام وجودم   بی عج  یحسادت  ،یحرکت ناگهان  کی  یبعد ط  و

چشم هام نقش بست. به   ی سوگند جلو ریرو فرا گرفت و تصو

 دهیکه شن  ییزها یاما با چ  دیرس ینم  دیام  یو جذاب  یخوشگل

... زود  دیخب... به قول ام  یول  هی گفت که دختر بد  شدیبودم نم

ب  شم بود، من حاضر بودم غرغرهاش رو تا آخر عمر متحمل 

 دشیجد  ی نسخه    ی اون مال سوگند نشه، درسته حوصله    یول

 !شد که روش حساس نباشم  ینم لیدل نیا  یرو نداشتم ول
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زندانبان وجودم رو    کیکه مثل    یمتناقض  ی از حس ها  دلسرد

ناام  نگاه  بودند،  کرده  گوش  دمیمحاصره  به  انداختم.    میرو 

زنگ    کی  یمطمئن بودم که محمد االن طلبکار تر از منه و حت

  تونستم ینه، اما من که نم  ایهم بهم نزده تا بفهمه خطم روشنه  

. حداقلش  تونستی... قلبم نمیعنیخاموش بذارمش،    نطوریهم

از شر  نیا تمربود که قبل  رو    یکم  ناتم،یوع حل  عکسامون 

 !. ارزش نداشت؟شدیو حالم خوب م دمیدیم

محمد    کردم یدل دل م   نکهیرفتم و ا  میبه سمت گوش  مردد

به رو باشه رو  ن  ی زنگ زده  با کم  ی. گوشاوردمیخودم   ی رو 

زل    یگوش  ی به مسافر ها به صفحه    هیمکث روشن کردم و شب

ثان پ   شتریب  ه یزدم، چند  که  بود  به    ی ها  ام ینگذشته  مربوط 

هم و  اومد  برا  نیمحمد  ها  رونیب  ی اعالن  دندون   ی اومدن 

 .بود یکاف شمین

 ی با محتوا   امیتماس از دست رفته ازش داشتم و چند پ  شونزده

سر   یخاموش کردنم، حساب  یبر گوش   یمبن  د یفحش و تهد
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. با مرور کردمیم  یدلم احساس خنک  ی اومده بودم و تو  فیک

  ره ی خبرم رو بگ  کردمیظهر محمد، اصال  فکرش رو نم  تی نعصبا

چرا    ،ی ا  انهاون هم به شکل بچگ  کردم،یاما... انگار که اشتباه م

محمد   ی و شماره    د یلرز  میگوش  قه،یکه بعد از گذشت چند دق

 ن یا  دونستم یشد. رد تماس رو زدم و م  انینما  نیاسکر  ی رو

خونمون بود   دیاما دست من نبود، ام  کنه،یترش م  وونهیکار د

نم تو  ی دعوا  کی سر    شد یو  رو  خودم  دار،  دردسر   ی خنده 

 .بندازم 

بار د  دو وقت  گهیسه  رد کردن تماس    ی تو  دید  یزنگ زد و 

 .داد امیمصممم، پ

م " رد  گوش  نیا  یکن یچرا  کرد  تویالمصبو؟  خاموش    ی چرا 

 " آره؟ ی دقم بد ی خوای م ا؟یرو

خارج از کنترل من   رون،یپر ذوقم به ب  ی شدن خنده    کیشل

 :بود و زمزمه وار گفتم
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 !محمد خان ی دیدقم م ی که دار ییتو نیا-

[11.02.21 00:13] 

 247پارت #

 .دادم ر یتاخ  یرو با کم  امشیپ جواب

 " .شارژ نداشت  ممیحرف بزنم. گوش تونمینم شمه،یپ  دیام "

  ی بسوزه، مهلت نداد کم  یرو آوردم تا آقا کم  دی قصد اسم ام  از

پ فکر    رهی خ  اممیبه  زد،  زنگ  دوباره  بشم،  لذت  و غرق  بشم 

 !گمی دروغ م کردیم

 .نثارش کردم و با حرص براش نوشتم یفحش

 " !دوباره شر بشه؟ ی خونمونه، دوست دار دی ام گمیم "

برام    ن یا  نکهیا  مثل طلبکارها،  مثل  درست  و  شد  قانع  بار، 

 .فرستاد

 " .نمیتلگرام بب  ایب "
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 دنش یناز کش  ی جا   نیزدم. االن ا  امشی پ  ی به رو  ی غره ا  چشم

به سمت تلگرامم حمله ور    زدی م  ادیکه فر  لمیبود؟! برخالف م

رو کنار گذاشتم اما چشم هام هنوز نظاره گرش    یبشم، گوش

بدبخت نم  نجایا  یبود.  هم  خودم  دل  که  باهاش   یبود  اومد 

دلش    رادزود به م  شهیقطعا  اون هموضع    نیحرف نزنم، با ا

 .میموند یم بینص یم ب  چارهیو من و قلب ب  دیرسیم

محمد    ی برا  دونستمیبود و م  قهیدو دق  یکیدر حد   میخوددار

دو سال گذشته.   یکی  ی به اندازه    ،یشگیهم  ی زورگو و عجول

  کی چتش کل  ی نتم رو روشن کردم و وارد تلگرامم شدم، رو 

پ  و چهار  ب  یامیکردم  و  رو خوندم  بود  فرستاده  توجه   یکه 

 ی موجکرد و ا  نی س  عیبراش فرستادم که سر  ی ا   "بله    "بهشون  

 .فرستاد شیسوال ی اعصابش رو همراه با جمله   یب

 " ا؟یرو گهیبله؟! بله د "

هم حقش   سوخت،یخنده م گرفته بود، هم دلم براش م  بیعج

 .بود
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 " !؟ی دار ی کار "

انقدر مزه    یوقت  کردمیم   کاریچ  یول  کردم یم  ی رو   ادهیز  داشتم

 ی نطوریا یکمی  دیهنوز دلم باهاش صاف نشده بود، با داد؟یم

 !نه؟ ای  کردمیخودم رو آروم م 

چندان سخت   افشیو تصور ق  اممهیشوک پ  ی بود تو   مشخص

 .نبود

 " !راحته برات؟  نقدریا ا؟ی رو یچ یعنی "

که    خواست یم  دلم افسوس  اما  بخندم  دوتا   یکیبلندبلند 

 .خونه نبود نی ا ی کارآگاه تو

 ابونی خ  ی و تو  یراحته که سرم داد بزن  نقدریتو ا  ی برا  یوقت "

 " .ست یمنم سخت ن ی برا ،ی ا یاشکم رو در ب

  د یاما خب با  گمی دارم مثل سگ دروغ م  دونستمیهم م  خودم

 .ذاشتمیطاقچه باال م کمی
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بود و من دل تو دلم نبود که چطور ابراز   پیدر حال تا محمد

م  ای  کنه،یم  یمونیپش ب  کنهیاصال   برعکس،  طلبکار   شتریو 

پ  شهیم رو   امی که  باالش  عکس    ی بلند  که  چتم،  کراند  بگ 

پا ذوق زده خودمون بود نشست و من با خوندنش سرا  ییدوتا

 .شدم

خنده هاتو   ی صدا  ی کس  خوادیخب توله سگ من، دلم نم  "

ببخش اگه بد    دم،یرد م  هوی  ست،یبشنوه، اصال  دست خودم ن

  یچند ساعت که خاموش بود  نیا  یدونیباهات حرف زدم، نم

 ی قهر کن  ی نطوریا  یگرفت  ادیتا حاال    یداشتم، از ک  یچه حال

 رف بخدا، من غلط کردم اگه بد ح  شدمیم  وونهیهان؟ داشتم د

 " .زدم باهات خانومم

تو  در نم  ی واقع  هم  خودم  روش   یول  دمی گنج  یپوست  به 

 .تر کردم یرو طوالن  دنشی ناز کش ر یو مس  اوردمین

فردا کتکم    ،یزن یسرم، امروز داد م   ی ! داد که زد؟یداد چ "

 " !ی کنیم م کهیت  کهیپس فردا هم البد ت ،یزنیم
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 .فرستاد و گفت ییمظلوم نما کریاست

  ی زیاگه چ  ،یبزنمت توله؟ تو همه کس من   ادیمن آخه دلم م  "

دارم،    رتیکه روت غ  نهیبخاطر ا  شمیم  وونهید  هوی  ای  گم،یم

خواسته    ی صدا  ی کس  خوامینم خب،  بشنوه  هاتو   ی خنده 

 " !ه؟یادیز

[14.02.21 23:24] 

 248پارت #

 " دو هفته بعد "

تا    دیبودم ام  دهی بار از مامان پرس  نیچندم  ی که برا   شبید  از

اومد انقدر    یحرف زدنشون م  ی تا االن که صدا  نجاست،یا  یک

نمونده   یشکمم باق  ی تو  ی ا  یخال   ی حرص خورده بودم که جا

در   ی امروز رو کنار محمد باشم و وجود پ  خواستی بود. دلم م

 رون یب  یمکیقافکر کردن به    ی اجازه    یخونه، حت  ی تو  د یام  یپ

 انیجر  نیاز ا  شبی. محمد رو هم از ددادیرفتن رو هم بهم نم
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  فش یو ح رهینگ  یوقت مرخص  ک ی  چارهیمطلع کرده بودم تا ب

نداشتم    یلیدستم زل زده بودم و م  ی نکنه. بغ کرده به کتاب تو

ناام و  حرص  فرط  از  صبح  باز  ی ب  ی دیبخونمش،    ی اعصاب 

آسون بود   ها  نیا  مامانکردن    یدرآوردم و مدرسه نرفتم، راض

کردم تا که خونه   یاما با هزار ادا و اشاره تونستم محمد رو راض

 یبچه ها رو م   ی بشه؟! سروصدا   یمدرسه که چ  رفتمیبمونم. م

کادوها  دم؟ یشن راجب  رو  هاشون  و   یی حرف  گرفتند  که 

انقدر لوس و حسود    دا  یجد  دم؟یشن  یکه گذاشتند م  ییقرارها

 وونه یمدرسه، قطعا  د  رفتمیم  امروز   دونستمیشده بودم که م 

 !شدمیم

اسم کتابم، فحش   ی چند باره    دنیفرستادم و با د  رونی ب  یآه

ک  ی آبدار آخه  کردم،  مون  معلم  ولنتا  ی نثار  از  بعد    ن یروز 

اون هم پنج درس با هم؟ کاش خدا منو گاو   ره؟یگ یامتحان م

نم  کرد،یم و سرشون حرص    زای چ  نی ا  دم یفهم  یحداقل  رو 

 .خوردمینم
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و با    ادیدر ب   شی از عبوس  یباعث شد صورتم کم  میگوش  لرزش

زدم.   ی که محمد برام فرستاده بود، تلخند  ی ا  "جانم    "  دنید

مزاحم به   د یکنم و ام  زش یسوپرا  خواستم یم   شی از چند روز پ

که   یکیتبر  نیگند زده بود، دلم خوش بود به هم  زی همه چ

ب  امروز ه  یال یخ یدر نظر داشتم، هرچند  اول    ممحمد راجب 

سرکار،    رفتیم  دیبود و با  ریکرده بود اما خب، درگ  تمیصبح اذ

 !موند یبرام نم یمنم باشم حواس

و باعث شد دست از   دی از محمد به دستم رس  ی ا  گهید  ام یپ

 .کردن بردارم  ی خودخور

 " ؟یکجا رفت ؟یخانوم"

 .فرستادم و نوشتم رونیرو پرصدا ب نفسم

 " ؟یعشقم، خوب نجامیهم "

 .فرستاد ی خنده ا  یاموج
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پ  کی   نیتوله هم "  نی به هم  م،یباهم چت کرد  شی ساعت 

 " ؟ی دلت برام تنگ شد؟ خوبم، تو چطور ی زود

اوا  به   ل یتوله گفتن هاش هم عادت کرده بودم. هرچند اون 

ول  ی برا  دنشیشن نبود  هضم  تو  یقابل  اگه  اکثر   ی حاال 

 .کم بود یبزرگ زیچ  کی گفت انگار   یجمالتش نم

ول " نه...  که  هم    یخوب  بود،  شده  تنگ  برات  دلم  هم 

 " ...بگم که خواستمیم

 .گذاشتمش  ی خمار  ی سند کردم و تو مهیرو نصفه و ن اممیپ

 " شده؟ ی زیچ ؟ یقربون دلت برم من، که چ "

رو فرستادم   کردمیازش استفاده م  شهیکه هم  ی مظلوم  کریاست

 .مکث شروع به نوشتن کردم  یو با کم

به   کردم یکه باهات حرف زدم اصال  فکرشم نم  ی روز  ن یاول "

دوستت   نقدریکه ا  م،یبش  کیبهم نزد  نقدریکه ا  م،یبرس  نجایا

 یکم بوده ول  نجایعمر رابطمون تا به ا  نکهیداشته باشم. با ا
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ها   یکل ساخت  ی خاطره  برام  واقع  ،یقشنگ  عشق  رو   یبهم 

 " .ی نشون داد

مهمون لب هام    ی نگران شده لبخند  دادیکه نشون م  امشیپ

 .دلم رو از سر گرفتم ی کرد و من نوشتن حرف ها

 یعن ی  یدلتنگ  ،یچ   یعنی  یواقع  ی خوشحال  ی داد  ادیتو بهم   "

 شه یچطور م  ی داد  ادی... تو بهم  یعنیهم بودن    ادیبه    ،یچ

کرد،    ی فداکار  شه یآروم کرد، چطور م  شهیکرد، چطور م  ی دلبر

همه   م،یخوشحال شد  م،یکرد  هیگر  م،یبحث کرد  م،یدعوا کرد

...  یچ  یعنیما    ی داد  ادیتو بهم    م،یرو با هم تجربه کرد  زیچ

 یل یبهت بگم که خ  خوامیروز قشنگ... م  نیا  ی حاال امروز... تو

دارم، خ آشنا شدم، خ  یلیدوستت  باهات  که   ی لیخوشحالم 

... ی خوشحالم که دوستم دار  یل یخ  ،یخوشحالم که تو مال من

 " .مبارک همه کس من نتی ولنتا

پ   ی قرمز  قلب آخر  پاک   اممیهم  رو  شوقم  اشک  و  گذاشتم 

نوشتن تک تک    نی ح  یبود ول  بی رو فرستادم. عج  امیکردم و پ
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  م یمهم نبود که امروز نتونست  گمی نماومد،    ادمیخاطراتمون به  

محمد واقعا  دوستم داشت، اون هم    نکهیا  یول  م،ینیهم رو بب 

 !کرد یپاک و خالصانه، آرومم م 

[14.02.21 23:24] 
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به   هیرو بخونه و درست شب  امیمنتظر موندم تا پ   ی ا  هیثان  چند

تا مشغول  کنه،  ذوق  پ  پیتصوراتم  و  شد    با  ی تقر  امیکردن 

 .سوزن بادکنک ذوقم رو ترکوند کیکوتاهش، درست مثل 

قشنگت، منم دوستت دارم    ی حرف زدن ها   ی برا   رمیبم  یاله "

 یسوسول باز  نیا  ه؟یا  غهیچه ص  گهی د  نیعشقم، بعدشم ولنتا

حرفات    ینه من و تو، ول  نستاست،یا  ی ها واسه شاخ و ماخ ها

 " قشنگ بود خانوم خانوما یلیخ

از رو  دم ینفهم  اصال  توقع    د،یلب هام پر کش   ی چطور لبخند 

سوختم،   یم  می ناباور  شی آت  ی داشتم و حاال داشتم تو   ی ا  گهید
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کال  معلول کرد. با    چ،یبار محمد ذوقم رو کور که ه  نیاول   ی برا

ن  ی حال، اصال  به رو  نیا تا    اوردمیخودم  با فرستادن چند  و 

 .بوس و قلب، بغضم رو پس زدم یاموج

ب  یکی بگه  اگه شانس داشتنبود  تو  که اسمت    یدبخت آخه 

باش،    الیخ  نیبه هم  یعنی  ال،یخواب و خ  یعنی  اینبود، رو  ایرو

 !بفرما... گذاشتم برات  یعنی

رفتار کنم   شهیکردم مثل هم  یسع   شیبعد  ی ها  امیجواب پ  در

 ی نبره که ناراحت شدم، اصال  حوصله    ییبو  ن یتر  کیو کوچ

دو سه ساعتمون رو   ی ها یو قهر و آشت گهیجر و بحث د کی

 ی مهربون ی ایرو تونستم یامروز رو اصال  نم کینداشتم، حداقل 

 .محمد باشم ی برا

ضا  قهیدق  پنج از  زلزله    عیبعد    ی طور   مایروشی ه  ی کردن 

بشه و آخر حرف    نیمحمد، به خاطر کارش مجبور شد آفال

شد بهش زنگ    یهاش هم گفت که هر وقت خونه کامل خال

  رونه یب  ایامروز فقط دن  دونستمی م  نکهیبا ا  م،یبزنم تا حرف بزن 
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ام رفتنش،   یا  "باشه    "  دوارانهیاما  با  و  گفتم  جوابش  در 

 .پرت کردم  یرو به سمت میگوش

  ن یکه ع   د یرو تا حد مرگ بزنم، اون از ام  یکی   خواستی م  دلم

  ه یهم از محمد که اصال  شب  نی بود و ا  ده یبه خونه چسب  یچ

 !نبود شهیهم  کی رمانت  مهیبه محمد ن

اگه چند دق  ی فضا  تحمل بود،  برام سخت   گهید  ی   قهیاتاق 

آوردم، به   یسر خودم م  ییموندم قطعا  بال  یم   م ییتنها  ی تو

 ی دیبلند شدم و با خروج از اتاق، به مامان و ام  لیدل   نیهم

تم  مشغول  پناه   ی کسر یکردن    زی که  بودند،  باشگاه  لوازمات 

 .بردم

 .ن یخسته نباش-

رو  نگاه هردوشون  حرف   ی متعجب  به  مامان  و  نشست  من 

 .اومد

 دکتر؟  می بر ی خوایمادر؟ حالت خوب نشد؟ م شدهیچ-
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 :گفتم یحوصلگ یحواله م کرد و من با ب ی نگاه معنادار دیام

 .نه مامان، خوبم نگران نباش-

 .بلند شد و به سمتم اومد  نیزم  ی قانع نشده از رو مامان

 .یتب مب نداشته باش نمیکه، بذار بب ی خوب بود روزیتا د-

خونه موندگاره و آقا محمد با    ی تو  دیام  دونستمینم  روزید  تا

از دست گذاشتن    ی ریجلوگ  ی برا! سرم رو  کنهیحال نم   ن یولنتا

 .و غر زدم دمی عقب کش م،یشونی پ ی مامان رو

 کنترل کو؟   نم،ی بش  نجایا  قهیدو دق  ه یخوبم قربونت برم، بذار  -

دوباره سرش رو به سمتم گرفت و چپ چپ نگاهم کرد،  دیام

م  کنترل  رو  خودش  چ  کردیداشت  نم  ؟یکه  غر  تا    زدی چرا 

 !کنم؟  یحرصم رو سرش خال

 :رفتن به آشپزخونه گفت  نیل رو به دستم داد و حکنتر  مامان

 .یعسل درست کنم برات، بلکه بهتر ش مویابل هی-
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کردم   دیرو به ام  اریاخت   یشرمنده م رو بدرقه ش کردم و ب  نگاه

 :و گفتم

 ؟ییتو چه خبر خان دا-

 :جلوش گرفت و گفت زیر ی رو از دم و دستگاه ها  نگاهش

 .ز یعز ی خواهر زاده  تیسالمت-

پارسال به خاطرم    نیباره ولنتا  کینگاهش کردم و به    رهیخ

 ایمن و دن  ی برا  دیو مامان و ام  میاومد. هممون دور هم بود

همه    یحساب انگار  امسال...  اما  بودند  گذاشته  تموم  سنگ 

 .کرده بودند  کیاعتصاب کادو و تبر

 .ز یعز ییولنت مبارک دا-

هم خنده ش گرفته بود.   یتعجب به چشم هام زل زد و کم  با

 .ذاشت یکادو خواستنم م  ی رو پا  کیتبر  نیبود اگه ا  یانصاف  یب

 .نیهمچن -

 .نگفت بهم پس ی زیچ  ایچرا دن نه؟ی عه امروز ولنتا-
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 .اراده بگم یبزنم و ب ی مامان باعث شد پوزخند  سوال

به خوشحال شدن من رو   رسهیکه بدونه تهش م   ی هر چ  ایدن-

 .کنهیازت پنهون م

[14.02.21 23:24] 
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از  یکیبا حرص  دیزمزمه کرد و ام ی ا "ال اله اال اهلل  " مامان

 .انداخت نیزم ی رو رو   لشیوسا

 .مگه بچه؟ خنده داره حرفات بخدا تهیدشمن خون-

ا  چشم تلو  ی غره  به  اصال  حواسم    یونیزیبه روش زدم و  که 

 .شدم ره ی وشنش کردم، خر ینبود ک

 .نیهم ندار یفرق ی عنیهم نداره،   یفرق نیهمچ-

 .دمی رو شن شی عصب ی خنده   ی بار صدا نیا

مثل تو   یچرا اونوقت؟ چون واسه دختر پررو و فرصت طلب-

 !م؟یدینخر ی زیچ
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ها بشکونم، چقدر   لیسرش رو با اون وسا  خواستی... دلم می وا

 !شعوریباهام، کثافتِ خرِ ب زدی بد حرف م

ند   ر،ینخ- م  دهیکادو  من، خودم  مگه  برا  رونیب   رمیم   ی هم 

 .هم مامانم  خرم،ی خودم م

 .سکوتش رو شکست عیسر مامان

به    یکه مثل خروس جنگ  نی مادر، هم   خوامی نم  یچیمن ه-

 .برام هیکاف  دیوفتین  گهیجون هم د

 !ما نیشده بود ب ی ریچه اس یم گرفته بود. طفلک خنده

ت  دیام ب  کهیکه  جواب گذاشت و خودش رو مشغول   یم رو 

که خواستم   نیرو خاموش کردم و هم   ونیزیکارش کرد، تلو 

 .مانعم شد دیام ی به اتاقم برگردم صدا

 .میگردیو برم  میریسر تا تهران م هیآماده شو  ی عصر-

 :دمیرغبت پرس یو ب ستادم یا سرجام

 ؟ یوا برا چ-
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 :گفت یسکوت کرد و مامان با خوشحال دیام

کردم  - اصرار  بچم  بر  هیبه  من   شیپ  میسر  هم  سوگند، 

 .کادوشو بهش بده دیهم ام  نمش،یبب

شدن دست هام خارج از کنترلم بود و با حرص رو به   مشت

 :گفتم دیام

 ی بارک  هی  ،یشما، کادو هم که گرفت  نیآهان، پس برنامه ها دار-

.  امیمامانم که هست. منم نم  گه،ید  شی امشب برو خواستگار

 .روز خوش

  ی دراومد و کامال  م   د یام  ی به خودم دادم که صدا  یتکون  دوباره 

 .تونستم لذت بردنش از حرص خوردنم رو احساس کنم

  ا یدن   ،ینیبش  نی تو ماش  یول  ی ای ب  یتونیتو م  م،ی آره برنامه دار-

 .بردمیهم که دانشگاه ست وگرنه اونو م

دست بردار    کردندینم  یها من رو وحش  نیامروز ا  کی  یعنی

بنفش سرشون بکشم و در   غیج   کی  خواستی نبودند، دلم م
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مشت   ی که دست ها  ییاتاق رو محکم بهم بکوبم، اما از اون جا

نداشتند، وارد اتاقم شدم و خودم رو با حرص   یشده م جون

 .ردم تخت ولو ک ی رو

 !یزندگ نیلعنت به ا-

که   ییاتاق حبس کردم و از اونجا  ی بعدازظهر، خودم رو تو  تا

تراف  خواستینم  دیام بخوره،   یشگیهم  کیبه  کرج  و  تهران 

 ی آماده    با یقصد داشت زودتر حرکت کنه و از ساعت دو تقر

 .رفتن شده بودند و منتظر من بودند

  ی ترگل و ورگل شده    ی   افهی و ق  پیبه ت  یحوصله نگاه   یب

 .بار تکرار کردم نیچندم ی هردوشون انداختم و برا

 .دیوقتتونو تلف نکن خودیب ام،یمن نم-

با مال  رونیب  ی نچ  دیام  می راض  متیفرستاد و مامان خواست 

 .کنه
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 ی مونیتنها م   اد،یم  ر یهم د  ایدن  ؟یکه چ  یبمون  ی خوایخونه م-

 .میبر ای. بمونهی م شتی فکرم پ

 .تکون دادم یبه نف ی سر

 .سوگند جون منتظره  دیراحت ترم، بر ییتنها-

خ  ی پوزخند  دیام و  کش  یلیزد  ناز  از  دست  من   دنی زود، 

مو هست از سر سوگند    یبرداشت. دوست داشتم برم و هرچ

 .شدیکه نم  فیبکنم، اما ح

 .ستیمهم ن گه،ید  ادیب خوادیخواهر، نم میبر ایب-

[14.02.21 23:24] 
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دلم شروع به فحش   ی به روش زدم و تو یظیغل  ی غره  چشم

که    ی دی کرده که ام  کاریدادن به سوگند کردم. معلوم نبود چ

 .آورد  یدر م ی باز ی عقده ا ی نطوریا مرد یواسم م
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به رفتن    یتعلل و غرغر کردن مامان، راض  یبعد از کم  باالخره 

  ش ی شگیهم  ی آخر دست از هشدارها   ی شدند و مامان تا لحظه  

به پاهام زدم   یبرنداشت. با رفتنشون، چند بار با حرص مشت 

 ی امیرفتم، اول پ  میآروم شدن، به سراغ گوش  یو بعد از کم

شماره ش   م،نکرد  افتیاز جانب محمد در  یجواب  یدادم و وقت

تماس کرد، متعجب   که دو تا بوق خورد رد  نی رو گرفتم و هم

 گه یکه اشغاله، د  دمیبار شن  نیدوباره شماره ش رو گرفتم و ا

امروز همه کمر به دق دادن من بسته    شدم،یم   ی داشتم کفر

 !بودند

  ک ی به    هیخودش بهم زنگ زد و من شب  قه،ی از چند دق  بعد

 .داشت ازیجرقه ن کیانبار باروت بودم که به 

 الو؟-

 ؟یسالم خانومم، خوب-

 :گفتم  زونیآو ی لب و لوچه ا  با
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 ؟ی چرا اشغال بود ؟ی نه. چرا رد کرد -

 .کرد ی خنده ا تک

اشغاله،    گهیم  یالک  گهید  رانسلهیصابکارم بودم خانوم، ا  شیپ-

 تو؟ یست یچرا خوب ن

 .موهام شدم  سی کردن با گ ی باز مشغول

 ؟ی خورد یناهار چ ؟ی . خوبم. تو چطوریچی... هیه-

  شتر یاما نشد و ب  شد،یم  میحال  یب  ی ایجو  دیانتظارم با   طبق

 .ناراحتم کرد

 ؟ی خورد  یتو چ گر،یعدس پلو ج-

 !. من چم شده بود گرفتیم م هی داشت گر گهید

 خونه؟ ی ری م یمنم خورشت بادمجون، چه خبر، ک-

 :کرد و گفت یمکث

 !مگه؟  رمی ساعت چند م یدونینوشجونت خانومم، تو نم-
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  م یکردم از جلد کالفگ   یشدم و سع  میسوت  ی هم متوجه    خودم

 !باالخره   گذشتی امروز هم م ام،یب رونیب

سرحال تر شروع به حرف زدن    یکه بود، کم  یهر زحمت  با

نزد و  و خند  مین  ک یکردم  گفتم  با محمد  ازش  دمیساعت   .

پشت    ی ها  ی به مسخره باز  شدی نم  لیدل  نیدلخور بودم اما ا

 .نخندم  شیگوش

و من   زدیداشت راجب خاطرات دوران مدرسه حرف م  محمد

خونه لذت    ی تو  نیریش  ییِمبل داشتم از تنها  ی هم لم زده رو

زنگ خورد، متعجب سرم رو برگردوندم و با    فونیکه آ  بردمیم

 .تعلل از جام بلند شدم

 ه؟یک-

 .استیدن دیشا دونم،ینم-

متعجب   ،یمرد جوون  دنیقدم برداشتم و با د  فون یسمت آ  به

 :گفتم
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 .هیک نمیمرده ست، بذار بب  هی دونم،ینم-

 .رو برداشتم یگوش عیسکوت کرده بود و من هم سر محمد

 بله؟ -

 ن؟ ییپا نیاریم  فیلحظه تشر هیسالم، -

سرجاش، به محمد   یگفتم و با گذاشتن گوش  ی بله ا   اریاخت  یب

 :گفتم

 .ن ییپا ایب گهیم-

 :گفت ی کرد و جد یمکث

بب   هی- برو  بگه    یالله مگه دم گوش  ه،یک  نیچادر سرت کن 

 .داره   کاریچ

 .محمد  زنمی باشه پس، من بهت زنگ م دونم،یچه م-
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 تونه یم  یک  گفتمیکه با خودم م  نطوریرو قطع کرد و هم  تماس

از خونه خارج   د،یباشه، چادر مامان رو برداشتم و با برداشتن کل

 .شدم

با چادر  بعد رفتن  در    کرد،یم  وونمیکه داشت د  ی از کلنجار 

با د  ی ورود باز کردم و  با ماش  ی مرد  دنیرو   ی جلو  نش یکه 

 :دیتکون دادم که جلو و اومد پرس  ی خونه بود، سر

 اء؟یخانوم ض-

تکون دادم که بهم پشت کرد و به سمت در    د ییبه تأ  ی سر

  ک یرفت، در رو باز کرد و با برداشتن باکس کوچ  نیعقب ماش

به سمتم اومد. مات و مبهوت   گه،ید  ی جعبه    کیگل رز و  

 :بپرسم خودش با لبخند گفت نکهیا ینگاهش کردم و ب

 .محمد ی شماست، از طرف آقا ی برا-

تر  چشم درشت  به  تغ   نیهام  ممکن  دادند،    ریی حالت  شکل 

م حبس شد و مرد جوون باکس گل   نهیس  ونیم  یینفسم جا
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چند و جعبه رو به سمتم گرفت و منتظر نگاهم کرد. بعد از  

ازش تشکر کنم و باکسارو    یفی فقط تونستم با لحن ضع   هیثان

 .دور شد دمیبعد از مقابل د یو کم رمیاز دستش بگ 

 ی و جعبه    شیلعنت  ی مات گل رز قرمز رنگ و بو  همونطور

نگاه کنم.   قیکدومشون رو دق  د یدونستم با  یکادو بودم و نم 

د، خودم  که تا نصف از سرم افتاده بو  ی لرزون و چادر  ییبا پاها

 ییبا چشم ها  دن،ی رو به داخل خونه رسوندم و به محض رس

و جعبه   ادمد  یرنگ جعبه رو تکون  یصورت  ونی تار از اشک، پاپ 

  شی کیو بشدت دلبر، که   کیرو باز کردم. دو تا عروسک کوچ 

تا بسته پاست  شیکیدختر بود و   و چند   یقلب  لی پسر، چند 

 ی گلبرگ ها  یتر و کل   کیکوچ  ی جعبه    کی عدد شکالت،  

 .خشک شده

م   همونطور م   دم،یخندیکه  هم  هق  نمزدمیهق  باورم  !  شدی . 

کرده   ی زیحال االنم برنامه ر ی ذوقِ صبح، برا  ی محمد ب یعنی

ا  یعنیبود؟   ب  نیتمام  داشتم  ساعت  حرص    ی خودی چند 
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 ی رو کرده بود؟ خدا  ز یمحمدم فکر همه چ   یعن ی  خوردم؟یم

 !شدی من... باورم نم

تر رو برداشتم و با باز    کیکوچ  ی لرزون، جعبه    ییدست ها  با

که    ی کارت  میخوش تراش و س نگیر  ی حلقه   کیکردنش، با  

 .رو بهم داده بود، رو به رو شدم  دنشیقول خر  شی چند وقت پ

 ی دستم کردم، کم  ی گفتم و حلقه رو تو  ی ا  "  ی وا  "ذوق    پر

اومد، نگاه پر اشکم رو به انگشتم    یگشاد بود اما به دست هام م

 :دمیدوختم و با بغض نال

 !من رمی برات بم یاله-

[18.02.21 01:50] 
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تو   یذوق  با گوش  ی که  بود،  کرده  پا  به  زلزله  رو   یوجودم 

محمد رو گرفتم، انگار منتظر بود، چرا    ی برداشتم و شماره  
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 غیکه ج  یبوق کامل نخورده، جواب داد اون هم جواب  کیکه  

 .بود دایتوش هو  شتریمن ب

 ؟ ی که دل منو ببر  ی کرد  یرکی ز  ری همه کار ز  ن یمحمــــد! ا-

 .هنگم هنوز شه،یمحمد بخدا باورم نم ی ... وای وا

از ته دل    ی من، خنده ها  ی محال بود پشت ذوق ها  د،یخندیم

 .محمد نباشه 

 .خانومم، اگه کمه ببخشمبارکت باشه  -

ام  د،یلرز  یم   بیعج   صدام بب  د یکاش  رو  حالم  تا  و    نه یبود 

من و    ی رابطه    ی که اون رو  هی متوجه بشه حسم فراتر از اسم

 .محمد گذاشته

  ی کمه؟ وا  یگی م  ی دیهمه تدارک د  نیا  وونه؟ید  یگیم  یچ-

 !گه؟ید ی دیخودتم خر  ی ... برای من مردم واسه انگشتره، برا

 .صداش نبود ی از ذوق تو ی کرد و خبر یمکث

 دستت هست؟ ی من... آره. اندازه -
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انگشتم انداختم و به کل حواسم    ی شعف زده م رو به رو  نگاه

 .پرت شد 

برام،    دهی م خر  قهیخوش سل  ی اندازه نباشه؟ آقا  تونهیمگه م-

 .خدا... عاشقشم ی وا

 :اومد و بعد گفت قشیفرستادن نفس عم  رونیب ی صدا

خوشحالت    امیب  نکهیا  یفکرم بود چطور ب  ی تو  همش  ش،یآخ-

 .توله یکنم، خداروشکر که خوشحال

دستم    کی  ی با حرف زدن، شکالت و عروسک ها رو تو  همزمان

 .لب هام جمع شد ی باره، لبخند از رو ک یگرفتم و به 

 محمد؟ -

 جان محمد؟ -

  کار یناراحت بشه از سوالم، اما خب چ دمیترسی کردم، م یمکث

 .شدیوجدانم راحت م الیخ  د یبا کردم؟یم

 ...محمد چرا ی گرون شدن نه؟ وا یلیخ نا؟یچقدر شدن ا-
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 .ساکتم کرد ش،یمعترض و جد لحن

بدونم به   خوامیم  دم،یخانومم خر  ی ... به تو چه؟ من براسیه-

 !داره؟ یتو چه ربط

 .دمیخند ناباور

 .یبگ دیبا گه،یخانومتم دخب من -

 .فرستاد رونیب ینچ کالفه

مادر    ی خوای عقلت م  ن یمگه؟ با هم  گنی کادو هم م  متیق  ایرو-

 .باشم دیخانوم جد هیبه فکر  دیبا ؟یبچم ش

 .دم ی کش  غیج   با ی فشار دادم و تقر  یدستم رو کم  ی تو  شکالت

سرتو   ی موها  کنم،یت م   کهیت  کهیت  کشمت،یم  ،ی کنیتو غلط م-

 .کنمیم نیدونه دونه با موچ

 .دی بلند خند بلند

 .خودم  ی ایرو ی آهان، حاال شد -
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اسمم رو   ینثارش کردم و اون در عوض، با لحن خاص  یفحش

 .صدا زد 

 ؟ییایرو-

ه  ی تو که  نم  ی تو  ،یچیپوست  هم  تنم  سلول  به    یسلول 

 .دمی گنج

 .دلبرت برم ی صدا نیقربون ا ا؟یجان رو-

 ...گمیم-

 :جعبه گذاشتم و گفتم ی ها رو تو عروسک 

 .عشقم گهیبگو د-

[18.02.21 01:50] 
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 ی لیحرف بزنم، آخه خ  ی ببخش اگه صبح مجبور بودم اونطور-

صورتت رو در حال قرمز شدن  تونستمی قشنگ م  داد،ی م  فیک
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دق کنم،  بش  خواستمیم  قا ی تصور  ناراحت  االن    یاونقدر  که 

 .واسم یذوق کن  یاز خوشحال ی نطوریا

  ی اهیاون س  ی چشم هام رو بستم و کل صورتش تو   اریاخت  یب

که   یکیو پاک،   دیسف  ی فرشته    کیشد، درست مثل    انینما

 .شهینم ی هر آدم بینص

  ،یرو ساخت  میزندگ   ی روزا  نیاز قشنگ تر   یک ی  یکنیباور م-

 محمد؟ یخوب نقدریآخه تو چرا ا

حاال خودش،    ی ول  زنم،ی بهم گفت چقدر قشنگ حرف م  صبح

 ی که روز   ییبا صدا  کرد،یم  خیکه مو به تنم س   ی لحن  نیبا ا

چقدر بهش دل بستم، داشت ثابت   کردیم  ی ادآوریهزار بار بهم  

 !نبودند یچیه ی حرف ها  کردیم

م   ه یاگه    دونمیم- برات  هم  گل  قدر    نیهم  فرستادمیشاخه 

م فرق   ،ی شدی خوشحال  چ   یبرات  م  ی زینداره   یچ   خرمیکه 

ا فقط  خر  نکهیباشه،  هم  دهیمن  مهمه،  ... ناستیباشم 
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چرا    گمیکه همه فکر ذکرم رو ازم گرفته، هروقت م  ناستیهم

چرا دلم    ارهیم  ادمی  اره،یم  ادمیکه    ناسیشد، هم  ی و چجور

 گفتم بهت؟ یچ یصبح شت،یپ  رهیگ

که بند    یچشم هام حلقه زده بود و زبون  ی که تو  ییاشک ها  با

 دادم؟یجواب سوالش رو م دیاومده بود، چطور با

ولنتا- رو    یچی پارسالم اصال  ه  نیتا هم  ه،یچ  گهید  نیگفتم 

که    ی زیکه من از هر چ   ی کرد  ی کار  هیتو    یقبول نداشتم. ول 

فرار و  ب   ی متنفر  خوشم  دلم   ی کرد  ی کار  هی  اد،یبودم،  که 

بزرگ داشته   ی بهونه    هیهر روز، روز عشق باشه و من    خوادیم

که   ی دباشم واسه خوشحال کردن تو، اونقدر قشنگ حرف ز

از جاش    خواد یدلم م  کنمیاالنم که بهش فکر م  نیهم لپاتو 

 یی نایا  رون،یبکنم، اونقدر محکم بغلت کنم تا روده ت بزنه ب

  ی و خوب  یتو، مهربون  یشگیهم  ی حرف ها  یکه گفتم به قشنگ

دوستت    یلیبدون... از ته ته ته دلمه... خ  یول  ستیتو ن  ی ها

 !من  ی ایدارم رو
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جمالت    نیا  دنیشن   د،یفهمیجز خودم حالم رو نم   چکس یه

رو داشت    نیا  ت یمثل محمد، قابل  یاون هم از پسر سرسخت

بود که آرزو داشتم    ییمن رو به اغماء دعوت کنه، چه روزها

ساده از زبونش بشنوم و حاال... خدا برام سنگ    زمیعز  کیفقط  

 .تموم گذاشته بود

من فدات بشم... اگه خوبم بخاطر توئه، چقدر خوبه که    یاله-

هام به تو بنده،   ی غم و شاد  یدونی خودت م  ،یشناسیمنو م

 .تحملش رو نداره اتیناراحت نباش، چون رو چوقتی پس ه

داشتم قربون نشسته بودم و    ن یزم   ی چهار زانو رو  همونطور

  ی زیچ   دیبرام مهم نبود چرا ام  گهید  رفتم،یمحمد م  ی صدقه  

چرا که محمد    ست،یچرا امسال مثل سال قبل ن  ای  ده،یبرام نخر

 !روز برام ساخت   نیخاطره رو از ا  نیو متفاوت تر  نیقشنگ تر

ادامه   ی برا  یوقت گهیو محمد که د  میصحبت کرد  گهید  یکم

مکالمه نداشت، خواهان چند بوس آبدار شد و من هم با    ی 

انگشترم چشم دوخته    رفتم،یجون و دل پذ به  همونطور که 
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در   که  کردم  صدادارش  مدل  از  کردن  بوس  به  شروع  بودم 

خورد و من با ترس سرم رو به عقب    ییدر صدا  ه،یاز ثان  ی کسر

... ای! خداایعذابم رو به رو شدم. دن  ی و با فرشته    رگردوندمب

 !رو نکن نکارینه... با من ا

 ل یوسا  ی هم مثل من ماتش برده بود، نگاه شوکه س رو  اون

  ر ی دستم افتاد، قلبم ت   ی تو  یو گوش  نیزم  ی رو  ی پخش شده  

 !ستین دی مثل ام ایدن دونستیاون هم خوب م د،یکشیم

 !ن؟ یچ نایا ؟یزنی حرف م یبا ک-

[19.02.21 03:47] 

 254پارت #

م  ی صدا رو  صدا    دمیشنیمحمد  رو  اسمم  هم  سر  پشت  که 

انگشت هام تماس رو قطع و نفس   فیاما با لرزش خف  زد،یم

 .حبس شده م رو آزاد کردم

 ...ایدن-
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ب  فقط زبون  به  رو  اسمش  با  ارم،یتونستم    ش ی راض  دیچطور 

 !بدتر بود دیتا حرف هام بشنوه؟ اون از ام  کردمیم

 !بده تو یگوش ؟ی زدیحرف م  یبا ک ن؟یچ  نایا گمیم-

چ  بدبختانه قرار   ی تر  عیضا  ی تو  زیهمه  ممکنشون  حالت 

که   ی انکار کنم، بخصوص با حلقه ا  تونستمیداشتند و من نم

 .دست چپم بود ی تو

 .تو، آروم باش ای. بدمیباشه، م-

که آروم    خواستمیم  ایو از دن  دیلرز   یاز شدت اضطراب م  صدام

 !کرد؟یمن رو آروم م دیبا یباشه؟ پس ک

در رو ببنده   یعصب  ایباعث شد دن  م،یرفتن گوش  برهیو  ی صدا

 .بندازه و به سمتم حمله ور بشه نیزم ی رو رو   فشیو ک

 .تویبده من گوش-

که داشتم    یرو به اسم محمد انداختم و در حال  دم ی ناام  نگاه

که    نیدادم. هم  ایرو به دست دن  یگوش  خوندم،یاشهدم رو م 
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صفحه نشست، چشم هاش   ی دستش گرفت و نگاهش رو  ی تو

 .بود ی ا گهی ... که در انتظار اسم ددونستمی چهار تا شد، م

ک- محمد  باز   ؟یچ  یعنی  نای ا  ا؟یرو  هیمحمدم؟!  تو  باز...  تو 

 !؟یدوست پسر گرفت

من رو دعوا کنه و نخواد    کردمی بند اومده بود، خدا خدا م  زبونم

  یتو  ی محمد بده. انقدر  یدر پ  یپ  ی به تماس ها  یکه جواب

حت که  بود  گوش  یشوک  عمق   میلرزش  از  رو  حواسش  هم 

 .کردی نگاهم پرت نم

 !؟ی تو توبه نکرد ه؟ی محمد ک نیجواب بده! ا ؟یچرا ساکت-

 یرحمانه هلم داد، چند قدم  یکرد و ب   ز یصبرش رو لبر  سکوتم

 .نگم ی ز ی چ تونستمینم گهی شدم و د ده یبه عقب کش

توض- دنقضا  دم،یم  حیبرات  نکن  بابا، ایوت  روح  به  تورو   ...

 !نکن ی نطوریا
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مقنعه    با ب  ی تو  ی حرص  رو  حاالتش    دیکش  رونیسرش  و 

 .بود دیبه ام هیشب بیعج

هنوز چند ماه نشده    ؟یگیم  ی دار  یچ  یفهمیم  ؟یقسم چ-

تو عقل   گه؟ید  یک یبا    یرفت  م،ی خالص شد  یکه از اون الش

 !آخه مگه دنبالت کردن؟  ؟ی دار

دست    ی با رگ ها  ی بستم و ناخن هام فاصله ا  یپلک  پرحرص 

 .مشت شده م نداشتند ی ها

ن- سروش  مثل  توض  ست،یمحمد  باش،  آروم   دم،یم  حیتو 

 ...دیتوروخدا تو مثل ام

 !رید یلیشده بود، خ  رید  گهیباره الل شدم، اما د کی به

 !؟یچ-

ش رو با من به صفر رسوند و کامال  ترسناک شده بود،    فاصله

 دهیند  یشکل  نی عمرم ا  ی قسم بخورم که تا حاال تو  تونستمیم

 !بودمش
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اونم مد؟یام- وادونه؟ی !  وای !  تو چه گندی ...   ا؟ یرو  ی زد  ی ... 

 !م؟یکه ما خبر ندار ی کرد کارایچ

 :رو به سمتم گرفت و داد زد یمکث، گوش یبعد ب و

تو    ایرو  زنه،یبند داره زنگ م  کیکه    هیک  ه؟یک  یعوض  نیا-

تو فقط هفده سالته،   ،ی بدبخت تو هنوز بچه ا  ،ی کرد  کاریچ

 !ی تو رو چه به دوست پسر باز

ا"داشت.    یآشنا و متعفن  ی هاش بو  حرف  ی نم  "،    "ی بچه 

 .ست  هیبقاون هم مثل  "،    "زوده    "،    "سنت کمه  "،    "یفهم

" 

سوق دادم و دستم    انگرشیعص  ی هراسونم رو به چشم ها  نگاه

 .دم یچ یرو به دور بازوش پ

دفاع کنم از    دیحرف بزنم، منم با  دیمنم با  یحق با توئه، ول -

ام فهم  دمیخودم،  تو  حت  د،یمثل  زد،  داد  سرم  تو   ی مثل 

 ی حت  چوقتی که ه  والیه  هیکرد، شد    تمیخواست بزنه منو، اذ
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وجود مهربونش وارد بشه، اون   ی بتونه تو  کردمیتصورشم نم

 ی... برااینو قبول نکرد، تو گوش کن، توروخدا د  دیحرفامو شن

 !کن در حقم ی بارم که شده خواهر هی

[19.02.21 03:47] 

 255پارت #

ثان  ی برا باز کردن،   ه ی چند  چشم هاش رو بست و به محض 

 .دوخت نیزم  ی رو ی نگاهش رو به باکس ها

  به یکه پسر غر  ی فکر شد  یاونقدر ب  کنن؟یم  کاریچ   نجایا  نایا-

...  شمیم  وونهیدارم د  ی خونه تا بهت کادو بده؟! وا  ی اریرو م

 !یخر باش نقدریا شهیاصالّ باورم نم

تو  یداشت قضاوت، حت  یتلخ   ی ایدن  چه رو هم   ی خواهرت 

 .برهی خودش م میت

کادوهارو    ؟یشناخت  ی نطوریخونه، تو منو ا  اوردمیمن پسر ن-

 ...برام با اژانس فرستاده، نگران نباش



Page | 1044 
 

تمام گوشم رو پر    ادشیضرب سرش به سمتم برگشت و فر  به

 .کرد

لحظه آروم  هیمونده؟ مگه تو  میزینباشم؟ مگه چ ینگران چ-

  ی تا ک   ؟یتا ک  م،یتصم   هیحرف، هر روز    ه یهر روز    ؟ی ری گیم

 ؟ی راه ادامه بد  نیبه ا ی خوایم

از حد   ی ادیدلم رو نداشتم، ز  ی فرصت گفتن حرف ها   نکهیا  از

 .عاجز و درمونده بودم

باهم... از درک کردن فقط داد   دیندار  یفرق  چ یه  دیتو و ام-

 .دیکردن و تهمت زدن بلد ر یزدن و تحق

گوش  کی  با و  داد  هلم  عقب  به  رو  میدستش   ن یزم   ی رو 

 .انداخت

 !بذار بگم... گند زدن به اعتماد و آرامش مارو  ؟ی بلد یتو چ-
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بود    یبه آسمون  هیگلوم گذاشتم. حال بغضم شب  ی رو رو  دستم

و هم دلش به حال پسر بچه    خواستیم  دنیکه هم دلش بار 

 .سوخت یم ابونیخ ی تو ی 

 !بسه... توروخدا بسه-

  ی فرستاد و دو تا دست هاش رو رو   رونیرو پرصدا ب  نفسش

که با وجودش،    ی بود. بخاطر گذشته ا  یسرش گذاشت، عصب

 !حق عاشق شدن رو نداشتم  گهید  ایاز نظر دن

رفتم و همونطور    لیبه سمت وسا  ش،ی توجه به سردرگم  یب

م  رو  بغضم  با   دم،یبلع  یکه  و  مشغول جمع کردنشون شدم 

 .مکث، لب باز کردم یکم

تر  ی آرزوم بود تو  شهیهم- سهم خاطره هام توام    نیقشنگ 

  م ینرفت   ییبا ذوق خودمون دوتا  چوقتی... هدیشا  ،یداشته باش

تا تادیخر   م ینرفت  ییرستوران... دو  مون    ندهیآ  ی برا  یی ... دو 
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  ن یاز قشنگ تر  یکی  ی حاال... تو... امروز تو  یول  میدیبرنامه نچ

 !ی شد  میسه میزندگ ی خاطره ها

 ی از گوشه    یگل رو به سمتش گرفتم و همزمان اشک  باکس

 .دیچک ن ییچشمم به پا

خبر    یدونیم  ؟ینیبیم  نویا- دارم؟  شده  گل خشک  تا  چند 

  ی نگه داشتم؟ خبر دار  ی ادگاریازش گرفتم رو    یهرچ  ی دار

 دم؟یدرد نبودنش رو چش  دم،ی کردم، براش جنگ  هیبراش گر

دلم جا باز کرده    ی انقدر تو  ی خبر دار  دم؟یکش  ایچ  ی خبر دار

کرده؟    کار یو چ  هیسروش ک   ادینم  ادمیاوقات    یگاه  یکه حت

و   خوادی شدم که نه منو واسه هوسش م  یکیعاشق    ی خبر دار

 وقت گذروندن؟  ی نه واسه 

صورتم نشست و    ی رو  ی دیمعنا دارش همراه با اخم شد  نگاه

 .تکون دادم یسرم رو به نف
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چون   ،یخبر داشته باش  ینخواست  چوقتیچون ه  ،ی خبر ندار-

و دل کنم، هم   ینخواست  چوقتیه درد    ی خواست  شهیباهات 

بار...   هیبار...  هی  ،یم کن  هیتنب  یخواست شهیهم ،ی ری مچمو بگ

... امیکه به خودم ب ی نکرد ی کار ،ی من اشتباه نکرد ی پا به پا

 ی کار  ،ی رداشکم رو درآو  شهیهم  ،ی ... حرصمو درآوردشهیهم

 !از تو قبول داشته باشم شتری ب دویام ی کرد

رو به   لیوسا  د،ید ی نم  ی زی چ  گهی از اشکم د  سی خ  ی ها  چشم

  ن یزل زدم، لحنم در ع  نیحال خودشون رها کردم و به زم

 .لرزون بودنش، کوبنده بود

  ،ی کردیبار حرفام رو گوش م  ه یو    ی کردیاگه نُه بار دعوام م-

ام م  هی  د،یاگه پشت سر  تو  باهام   اتاقم  ی تو  ی اومد  یبار  و 

 یرو به کس  یدونستیکه ازم م  یی زایبار چ  هیاگه    ،ی زدیحرف م

ا  دی شا  ،یگفتینم حالمون  شا  نیاالن  تو   دینبود،  االن... 

رو با هم   نارویا  ناال   دیخونه، شا  ی من پسر آوردم تو  یگفتینم

  ه یبرام مثل    چوقتی ه  ،ی نبود  ،ی نکرد  یول  م،ی کردیجمعش م 
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  ی... فاصله گرفتالتیبه خ  ،یفاصله گرفت  شهیهم  ،ی خواهر نبود

 نویاما ا  ،ی رو نشونم بد  ی تر  ک ی تا حد و حدود بزرگتر کوچ

ارزش آدم ها رو    تونهیکه م   تهی میرفت که... فقط صم  ادتی

 !کنه شتریب

[22.02.21 02:02] 

 256پارت #

و    کرد ینم  میاری  نیاز ا  شتریاومد ب  یباال م  یکه به سخت  نفسم

حت شدم.  حج  گهید  یساکت  نم  ممیبغض  حس    کردم،یرو 

از حموم داشتم. خ  یبه سبک  هیشب  ی احساس سبک  یل یبعد 

بود م فرار    نیا  خواستمی وقت  از گفتنش  و  بزنم  حرف ها رو 

م  کردم،یم زودتر  راحت شدن    گفتم،ی کاش  به خاطر  حداقل 

 .خودم

غرق بود و شک نداشتم داشت    یسکوت مطلق  ی هم تو  ایدن

. من گشتیمختص خودش م  ی ذهنش، دنبال بهونه ها  ی تو
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 شه،ینم  یمیبا من صم  چوقتیاون ه   شناختم،ی رو خوب م  ایدن

 !برهیسوال م  ری و بزرگتر بودنش رو ز  تیکار شخص  نیچون با ا

رو به روم انداختم و کامل که جمعشون کردم،    ل یبه وسا  ینگاه

 .دیبه گوشم رس ایدن فیضع ی صدا

ا  دیشا- از  قبل  ب  ی ز یچ  نکهیاگه  باهام   ی ایبفهمم خودت  و 

بزن ب  دیشا  ،یحرف  بهم  و  مسخره  منو  اوقات  اکثر  تو    ی اگه 

  ال یمنم به خ   ،یو لج نکن  ی اریدر ن  ی بچه باز  ،ینکن  ی احترام

خودت  دیتو از د  ؟ینیبی . ممشدی برات م ی خودت خواهر بهتر

د  یگیم از  منم  گذاشتم،  کم  م  دیمن  کم   گمیخودم  تو 

هیول  ،یگذاشت حواسم   شهینم  لیدل  نا یا  چکدومی...  من  که 

 !بهت نباشه و نگرانت نشم

نشست. نگاه   نی زم  ی به سمتم برداشت و کنارم رو  یقدم  چند

رو داشتم    ی زی صورتش انداختم. انتظار چ   ی دلخورم رو به رو

چ بود.  سخت  برام  گفتنش  آغوش   کیبه    هیشب  ی زیکه 

 .خواهرانه
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 :تکون داد و گفت ی نگاهم کرد و سر رهیخ

 ،یمن دوستت نداشته باشم، تو خواهر من  شهینم  لیدل   یچیه-

اگه    ؟یکنیم  کاری... چیمن باش  ی تو جا  ا،یرو  یهم خون من

 ...تیوضع نیا ی منو تو

 .دمیکالمش پر ونیم عیسر

 .کردمیقضاوتت نم-

 .کرد  ی زی تمسخرآم ی  خنده

م- کن  ه  ،یکن یباور  از  باش  یچ ی اگه  نداشته  قضاوت    یخبر 

هر چقدر هم بخوان قضاوت نکنن   نه،یذات آدم ها هم   ،یکنیم

 .شنیباز وسوسه م

باره،    کیحرف بهش زل زدم و اون در کمال تعجب و به    یب

نزد و بعد ادامه   یحرف  ی ا  ه ی. چند ثاندیمن رو به آغوش کش

 :داد
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  کنه یبشنوه حس م  یکیکه اگه    یساخت  والیازم ه  ی طور  کی-

هم   یبش  ،یزودتر بزرگ بش  یکاشک   م،یهست  یناتن  ی خواهرا

 .سن من

 :لب گفتم ر یفرط غضب، پلک بستم و ز از

 .خورهی هات حالم بهم م  هیکنا نیاز ا-

 .بافته شده م رو نوازش کرد ی دستش موها کی با

که بزرگتر    کمی  یول  ست،ین  یخوب  ی آرزوئه. آرزو  ست،ین  هیکنا-

 .یفهم یم یبش

آغوش  نکهیا  با خ  یبا  رو  یلیکه  به  م  ی کم  باز  تا   کرد،یمن 

 .رمی زبونم رو بگ  ی جلو  تونستمی آروم شده بودم اما نم  ی حدود

بزرگ   نیداره ا  یچ  نم؟یبب  دیرو با  یمن نخوام بزرگ بشم ک-

 سرم؟  ی تو دیکوب یم نقدر یشدن که ا

که انگار اصال  دوران   یبه آدم  هیو شب   دیرو عقب کش  خودش

 :نداشته گفت یخوب ینوجوان
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 یی از کارها  ،ی که زد  ییاز حرف ها  شه یبزرگ شدن، باعث م-

 ی و حت  یبش  مونیپش   ،ی که کرد  ییاز انتخاب ها  ،ی که کرد

هر چقدر سنت   ،یباش  یچه سن ی هم نداره تو یبرعکس. فرق

  کنم یاوقات آرزو م  ی. گاهشهیم  گهیشکل د  هی  ات یبره باالتر، دن

...  کهیخواهر کوچ  شدمیمن م  شد،یمن و تو عوض م  ی کاش جا

چطو  یلیخ تو  بدونم  دارم  نشونم دوست  رو  بودن  بزرگتر  ر 

 .ی دادیم

ها  دونمینم حرف  با  هاش  حرف  حس    شی شگیهم  ی چرا 

کرد اما انقدر ناراحت و دلخور بودم    قیرو بهم ترز  ی متفاوت تر

 .بشم میتسل خواستمی که اصال  نم

 !کردم یتو کارات دخالت نم-

کم   چشم سع  یهاش  و  شدند  رو    یدرشت  خودش  داشت 

 .کنترل کنه 
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اون هم    ،ی کرد  تی رو وارد زندگ  ی بدونم ک  خوامی ازت م  نکهیا-

 چهیدوباره، باز  خوامی نگرانتم و نم  نکهیمدت کوتاه، ا  نیا  ی تو

  م ی مامان، بذار  ا یدخالت کردنه؟ اگه من    ،یپسر جماعت نش  ی 

ن  ،یبکن  ی بخوا  ی تو هر کار که اسم خانواده    ه یازیپس... چه 

اگه بخوا باشه؟  فقط حالتو   یهگاه مثل دوستات گ  میرومون 

همکالس  ای  م،یبپرس کنارت   یمثل  ساعت  چند  فقط  هات 

 !میست یخانواده ن هیشب  گهید م،یباش

نداشتم که در جواب بهش بزنم،    یحرف  چیبار، ه  نیاول   ی برا

بود و   یهمشون از نظرم فقط بهونه تراش  یداشتم ها ول  یعنی

 .بس

چ- همه  تعر  زویاالنم...  مخصوصا    فیبرام  مو!  به  مو  کن، 

 .ی سر خودت آورد  ییبدونم چه بال  خوام یرو، م  ییدا  دنیفهم

 یی زبونم خونه کرده بود و جسورانه از خودش رونما  ی تو  دیترد

 .کرد
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بر- که  بذار  ی بگم  حرص    ی صاف  اونم  که  مامان؟  دست 

 ناش شروع بشه؟خورد

 نهی فرش نشست و دست به س  ی عقب عقب رفت و رو  یکم

 :گفت

که بفهمم،    نهیبهتر از  ا   یلیخ  ی گفتم که... اگه خودت بهم بگ-

 !نکرده یپس بگو، بگو تا بفهمم خواهرم اشتباه بزرگ

ب  منظورش و  گرفتم  بزرگ  اشتباه  از   ی پوزخند  اریاخت  یرو 

 .زدم 

نکردم،  - همه  یعنینترس.  الش  ی ...  سروش  مثل    ی پسرا 

 .ستنین

 :گفت رکانهی زد و ز ی محو لبخند

! هیپسر خوب  یو گفت  ی که انتخابش کرد  یآره، همون سروش-

  ی پس رو چه حساب   ،یآدمارو بشناس  شه یزمان باعث م  ؟ ینیبیم

 !پسر خوب؟  یگ یم یکی نیبه ا
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  دادم یم  حیشده بود. ترج  دیبه ام  هیشب  ی ادیهم امشب ز  ایدن

و داد بزنه و ته تهش بره به همه بگه و خالصم   غیمثل سابق ج

و بخواد من رو به غلط کردن   ره یبگ   ییکنه نه که فاز بازجو

ا با  بر سردرد  نیبندازه.   دن یکه در حال مک   ی حال و عالوه 

دادم و شروع به    امبه لب ه  یجزء جزء سرم بود، با اکراه تکون

ن کردم. حواسم بود که  روز تا به اال  نی از اول  ز ی گفتن همه چ

منحصر    ی مثل اخالق ها  کردم،ی رو سانسور م  ییجاها  کی  دیبا

 .احمقانه م یبفرد محمد و خودکش

 ی کفر  شتریب  د،ی شن  یازم م  ی د یکه حرف جد  قهیدق  هرچند

 یو دست   گرفتیاز حرص خنده ش م  یگهگاه  شد،یو کالفه م

من اما مرور رابطه م با محمد و    ی . برادیکشیصورتش م   ی رو

بود. به خصوص   ن یریش  م،یکه باهم پشت سر گذاشت  یمشکالت

خودم رو که    کردم،یم   تشیکه از شخص  ی آبدار  ی ها  ف یبا تعر

 !اومد یازش خوشم م ذاشتمیم ایدن ی جا
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  ست یاز حرف ها گذشته بودم اما حدود ب  یبعض  ری از خ  نکهیا  با

کردم    یکیو در آخر، با چشم هام دست به    دیطول کش   قهیدق

دن دست  از  م  ا ی تا  کامال   کنم،  ور    ی صدا  تونستمیفرار  شلعه 

پا رو  سرم  ناچارا   و  بشنوم  رو  درونش  خشم    ن ییترشدن 

 .انداختم

دن  ب یعج که  ج  ا یبود  مثل   ایبود    دهینکش   یبنفش  غی هنوز 

مامان رو نگرفته بود، سرم رو   ی نامه رسون شماره  ی کبوترها

باال گرفتم و به صورت اخمالودش زل    م یوه بر امتناع درونعال

 .زدم

 ه؟یچ-

داشت زورم به زورش   نیقیکه  یی به وقت ها ه ی رو شب افش یق

از   غیرو به زبون آورد که در  ی کرد و بعد جمله ا   د یرس  ینم

 .تنم رو لرزوند ی مایروشی رحم، ه  یاندک

 !باهاش حرف بزنم خوامیم-
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* * * * * * 

کمتر   گذشت،یکه انتظارش رو داشتم م  ی زیزودتر از چ  روزها

 ر ی مونده بود و من هنوز درگ  یو سال نو باق  دی ماه به ع  کیاز  

ها شروط  و  کامل  بودم  ا یدن  ی شرط  بودم  نتونسته  هنوز   .

  ش ی نگفته بود و پ  ی زیکه به مامان چ  نیکنم اما هم  شی راض

 .شکر داشت ی جا  کرد،یم ی هم آبرو دار دیام

  ش ی پ   کردمیکه تصور م  ی و محمد طور  ایدن  نیب  ی   مکالمه

دوست در  از  محمد  صم  ینرفت،  دن  تیمیو  اما  شد    ا ی وارد 

که    زد یبا محمد حرف م   ی طور  کی رو از رو بسته بود.    ر یشمش

محمد،    ی رابطمون رو خوندم اما با صبور  ی فاتحه    نیهمون ح

و   میناز اون روزها گذر ک  میتونست  م،یدادیبه هم م  ی دهایبا ام

سر زدنش به اتاقم بود   شتریفقط ب  ا،یدن  ی ها  یحاال از سرسخت 

پافشار کثرت  بس.  و   ی رو   ایدن  ی و  درس  به  نخوردن  ضربه 

قرارها از شانس    ی مدرسه م و  اون هم  من و محمد بود که 

شرا اصال   بب  ومدین  ش یپ   طشیبدمون،  رو  هم  به    مین یکه  و 
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  ر ی گ  ی برا  یمحکم  لیبه امروز دل خانوم تا    ایخاطر، دن  نیهم

 .نکرده بود دایدادن بهم پ

کرده بود    زشی که مامان تازه تم   ی قفسه ا  ی هام رو تو   کتاب

از    یمیو نگاه خسته م رو به کل اتاقم انداختم. هنوز ن   دمیچ

تکون هممون حساب  یباق   یخونه  و  بود  شده    یمونده  خسته 

خونه و جا   ونیدکوراس  رییتغ  ی که تو  دیبه خصوص ام  م،یبود

 .سنگ تموم گذاشته بود لیوسا ییبه جا

که خواستم   نیاومد و هم  یهر سه شون تا اتاقم م  ی سروصدا

روش برم، در اتاق   یبه سر زدن بهشون، به طرف تخت و گوش

به بچه    هیوارد شد. خنده دار بود اما شب  ایخورد و دن  ییصدا

درشون رو کنار  پدر و ما  دنیشده بود که چشم د  ییکوچولو ها

 .میبود حمدپدر و مادر، من و م  نیهم ندارند و از قضا، ا

 ؟ یکنیم کاریچ-
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 افه یق  شدم،یبلند م  ن یزم  ی که دست به کمر از روز  همونطور

 :م از درد جمع شد و با مکث گفتم

دراز   کم ی خوامیخونه... آخ... م ن یبه لطف ا ادهی آخ... کار که ز-

 .بکشم

 :گفت تیحواله م کرد و بعد با قاطع ی دی پرترد نگاه

 ن یبه داد ا  کممیو    یشست  ییحموم و دستشو  هیخوبه فقط  -

 .ناهار میبر ایب ،ی دی اتاقت رس

اما نم   خواستی م  دلم   ن یا  یعنی  شد،ی چپ چپ نگاهش کنم 

 .ذاشتمیبه الالش م یل یل ادی ز  روزها ناچارا 

  هی  خوادیانداختم، قشنگ دلت م  یچه برق  نی همونم برو بب-

 .یکن یو چهار ساعت توش زندگ ستیب

 :لبش نشست و گفت ی رو  یکمرنگ لبخند

 .میبر ا یخب، ب یلیخ-

 .تختم نشستم  ی عقب عقب رفتم و با هزار فالکت رو یکم
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 .امیتو برو، منم م-

 :گفت دیکرد و با تاک یصورتش خداحافظ ی از رو لبخند

 .میریبا هم م-

 .لحنم جا گرفت ی تو تی شدند و مظلوم  زونی هام آو لب

از صبحایدن- بخدا  تنگ   ی!  براش  دلم  نزدم،  با محمد حرف 

 .بخدا امی م میذره چت کن هیشده، 

 .فرستاد رونیب ینچ

زمان- دا  یتا  نم  ییکه  پاشو،  نه،  منم   خوامیهست  بفهمه 

 !دونمیم

 .دمیپام کوب ی رو ی حرص مشت با

 !خدا تو منو بکش ی ا نجاست،یا شهیکه هم  دیام-

 :نثارم کرد و گفت  ی غره ا چشم

 .کنهیتو، خدا در و تخته رو خوب با هم جور م یچقدر لوس-
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بلند شدم و به سمتش    کهویدردم بشم،    ی متوجه    نکهیا  یب

 .رفتم

 محمد من کجا لوسه؟-

 :جمع شده از حرص و تنفر گفت یصورت با

رو حرف شما حرف   کنهیمراقب خانومم باش! خانومم غلط م-

فنر از جات    نیع   اد ی تا اسمش م  کرد،یبزنه! خوبه کمرت درد م

 !قبول کن یلوس گمی که، پس م  ی خوریتکون م

 .خفه ش کنم خواستیخنده م گرفته بود و هم دلم م هم

 !تو آخه یهست  یبده بهت احترام گذاشت؟ چه خواهر زن-

 :شد و گفت ی جد  مجددا 

 !دیو ام یدونیناهارتو بخور بعد، وگرنه خودت م ایب-

 .نگاهش کردم  دلخور 

 حاال؟  میدار یچ ام،ی پوف... باشه م-



Page | 1062 
 

 .اتاق رو باز کرد و منتظر موند حرکت کنم در

رو    لتیباب م  ی غذا  یوسط خونه تکون  گهید  د یاملت، ببخش-

 !پخت شهینم

 ی مون تو   رانهیفق ی نگاهش کردم و به سمت سفره    غضبناک

 :که به شدت شلوغ و نامنظم بود رفتم و گفتم یهال

 .آخه شهیتموم م یخونه تکون نیا یک-

 که یزودتر از من سر سفره نشست و من حواسم معطوف ت   ایدن

 .شد دیام ی 

 .یکار کن  شتریب یهروقت جنابعال -

که مشخص بود   یبهش نگم و رو به مامان  ی زی دادم چ  حیترج

 :خسته و گرسنه ست گفتم یلیخ

 !املت بخورم؟ دیشستم با ییکه دستشو یمن ییاخد-

همونطور که خنده ش رو کنترل    د یخنده زد و ام  ری ز  یپق  ایدن

 :گرفت و رو به من گفت ایبه سمت دن ی لقمه ا کرد،یم
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 .زمیعز  ی بخور ی ا گهی د زیچ یتونیم-

آوردم و به   رونیجلوم رو به قصد درآوردن اداش ب  ی ها  دندون

 .سفره نشستم ی ناچار رو

 .کنمیفعال ، عصر براتون کاکا درست م  دی بخور نویهم-

به مامان گفتم و شروع به خوردن   ی ا   "آخ جون   " خطاب 

 .کردم 

ها، به   یمخصوص شمال  یمحل  ینیریاسم کاکا، ش  دنیشن  با

سر خاک    خواستی بابا و عمه و عموهام افتادم. چقدر دلم م  ادی

که    یخاکش و محل  ی بابام برم، چقدر دلم تنگش بود، تنگ بو

 .خورنیهمه سرش قسم م

 شمال مامان؟ میرینم-

شون متعجب نگاهم کردند و صورت مامان به خصوص    هرسه

 .دیرو به آغوش کش  یچشم هاش، غم بزرگ

 .بخور غذاتو  م،یری چرا مادر م-
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 ی نداشتم. از خودم شاک  یلیم  گهیکه گرسنه م بود اما د  نیا  با

قد مثل  که  خودم  از  قد  ادیبه    م یبودم،  مثل  نبود،    م یبابام 

. دی دیخوابش رو نم  میمثل قد  خورد،ی حسرت نبودنش رو نم

حت بودم،  کرده  گم  رو  خودم  که  و    ادمی  یانگار  عمه  نبود 

ها هم    ونا  یبه حال من؟ وقت  کردیم  یعموهامو، اما چه فرق

م  یلیخ زنگ  ما  به  مشکالت   یوقت  زدند،یکم  موقع  ها  اون 

 ی شرمندگ  چیه ی جا  د،یبود و ام  دیکنارمون نبودند و فقط ام 

دلتنگ  ی ا و  بود  پدرم  م  ینبود، مهم  احساس    کردم یهام که 

کوه شده و هر آن ممکنه، از درون بترکه! مهم    ک ی  ی اندازه  

بودم فاصله گرفتم، چرا؟!   شهی که هم  ی زیمن بودم که از چ

 !چراش رو بدونم  خواستمینم

[26.02.21 00:13] 

 260پارت #

 ی برا   ییمشتش گرفته بود که جا  ی گلوم رو تو  ی به حد  بغض

از سر سفره   هینذاشته بود. زودتر از بق  یباق  ی خوردن لقمه ا 
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از مامان تشکر کردم. وارد اتاقم    یفیضع  ی بلند شدم و با صدا

هم    میبرداشتن گوش  ی برا  یرغبت  گهیشدم و جالب بود که د

 .نداشتم

ب  دونمینم م  شتری چرا  مقصر  رو  از    دونستم،یاز خودم محمد 

دغدغه م اون   ی گذاشته بود همه    میزندگ  ی که پا تو   یوقت

بد... چرا که    یل یخوب بودن، بد بود. خ  نی اتفاق در ع  نیبود، ا

  گم ی! نمستیوقته ن  یلیبابام خ  ست،ینبود بابام ن  ادمی  یمن حت

  زم یاشک بر  ادشیبه    دیهر لحظه با  گمیخوبه، نم  یمرده پرست

خطرناکه و   ست،یکه ن  ینباشه و تو حس نکن  ی کی  نکهیاما... ا

 .دم یترسیم یبیبه طرز عج  ،یفراموش نیاز ا من

خودم رو   ی جلو  دیشدن چشم هام نبود و با  ز یبه لبر  ی زیچ

و با به دست گرفتن   دمیچشم هام کش  ریز  ی. دست گرفتمیم

خواستم حواس خودم رو پرت کنم. نتم رو روشن کردم    ،یگوش

 ی اجبار  ی گله مند محمد، لبخند  ی ها  ام یو با جواب دادن به پ

 .لب هام نشوندم ی رو
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اخ  نیا روز  م  یلیخ   ریچند  صحبت  بخاطر    م،یکرد یکم  هم 

محمد هم   ا،یو درشت دن  زیر  ی رها ی و هم بخاطر گ  دیوجود ام

من    ی به رو  ادی بود، ز  مونیعاد  ی دلتنگ روزها  یحساب  نکهیبا ا

. محتاجش بودم، محمد من  آرومم کنه  کردیم  یو سع  اورد ینم

شا بود،  بلد  ادیرو خوب  بود  کنارم  امروز...  اگه  از    ی نطوری... 

به اشتباهم    گهید  دید  کیبا    دیشا  شدم،ینم  یدست خودم شاک

 .کردی نگاه و قانعم م

ازش نشد، بهش تک    ی برکه خ  یدادم و وقت  امیبهش پ   مجدد

جواب هم  باز  زدم.  ا  افتیدر  یزنگ  و  م  نی نکردم   داد ینشون 

برا  ری درگ  یحساب اس  نیا  ی کارشه.  هم  رو  اون  خودم   ریکه 

ب ا  الیخینکنم،  به  و  زدن شدم  زنگ  پناه   نستاگراممیدوباره 

 .بردم

انداختم و    یدو تا از بچه ها رو نگاه  یکیفرناز و    ی استور  به

  نگ یمحمد رفتم. از بس فالوو  لیبه سراغ پروفا  شه،یمثل هم

شدن   اضافه  با  که  بودند  من  نظر  تحت  به    کیهاش  نفر 
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پرداختم. با   یاکانت مورد نظرم م  یبه بررس  عیسر  ستش،یل

بار   نکهیا ح  ی چند  سر  هنوز  اما  بود  شده  بحثم   رف باهاش 

و دخترها بود  ا  جشی پ  ی خودش  از  بود،  نکرده  آنفالو   نیرو 

حالمون   طیشرا  ن یا  ی تو  خواستمیبودم و نم  ری بابت ازش دلگ

رو    فمیتکل  نمش،ی که دوباره بب  ی حتما  روز  یرو بدتر کنم ول 

که من    رفتیسر من نم  ی ... توشدی. نمکنمیباهاش روشن م 

  نگ یفالوو  صدرو فالو نداشته باشم و اون حدود هفت  ی پسر  چیه

آمار دختر باشن، اون هم از نوع    نیود درصد اداشته باشه و ن 

 !پلنگش

ها  دوباره و  ها  پست  تک  کردم،    تیالیتک  چک  رو  هاش 

تکرار  نیا  چوقت یه برام  از عکس    یبعض  ی . روشدینم  ی کار 

چقدر دلم    دم،ی کش  یمژه هاش دست  ی هاش مکث کردم و رو

 !تنش تنگ شده بود ی بو ی بغلش، برا  ی صورتش، برا ی برا

از پست    یکردم و کم  کیقسمت ها تگ هاش هم کل  ی رو

مربوط به بهزاد پکس رو که محمد رو روش تگ کرده    ی ها
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ب  دیبودند د ب  یپست  ستیزدم، حدود  از سر  از    ی کاریبودند. 

نمونده بود که   یباق  ی ادیآخر همشون رو نگاه کردم و پست ز

 ی کی  ی از بهزاد، تو  یمکث کردم. عکس متفاوت  شونیکی  ی رو

پ ادم  جیاز  ظاهرا   که  د  نش ی ها  رو  بود  سر    دمیدختر  از  و 

محمد    ی دیزدم. آ  ی تگ شده ها ضربه ا  کونیآ  ی رو  ی کنجکاو

که هم اسم محمد    گهید  ی دیآ  کیبود و    گهید  جیو چند فن پ

که    یشباهت به مدل مخصوص  ی ب  ،ی دیآ  لیبود. شکل و شما

 شتر ی ب  لیدل  نینبود، به هم  نوشتیاسمش رو م   شهیمحمد هم 

چشم هام به    ،ی دیآ  ی آروم رو  ی شدم و با زدن ضربه ا  ب یترغ

... محمد جی... پج یپ  نیحالت ممکن دراومدند. ا  نیدرشت تر

 !بود

چندباره    دنیانداختم و با د  لشیبه پروفا  یو مبهوت نگاه  مات

 ی اطالعات  ی که اطالعاتش به اندازه    ییویو ب  لی عکس پروفا  ی 

دندون  به  رو  لبم  حرص  از  بود،  داشتم  محمد  از  خودم  که 

  ی برام حرف  جیپ  نینگفته بود؟ چرا از ا  ی زیگرفتم. چرا بهم چ
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  ی زندگ  ی که تو  ی من  ی بود اما برا  ی که عموم  ی جی نزده بود؟ پ

 .بود یو پنهان  یمخف جیپ کی محمد بودم، 

پست    ی پست داشت و چند عکس از محمد تو  یبه س  کینزد

عکس    کرد،یم  ی زبون دراز   صمیحر  ی چشم ها  هاش داشت به 

  یی باز و نفس ها  مهین  یبودم. با دهن  دهیکه خودم هم ند  ییها

به عکس هاش   ی نگاه  کردندیاعالم حضور م  ونیدر م  یکیکه  

تار نما  خیو  به  رجوع  با  و  انداختم  کردنش   یکل  یپست 

عکس که توش   ک یلش و چک کردن مجدد پست ها، با  یپروفا

که هرچند واضح نبود    یعکس  ک ینوشته داشت رو به رو شدم،  

شد کل  کردیم  بمی ترغ   دا یاما  مشهودتر    یکیروش  و  بکنم 

عکس   ی نثار محمد کردم و با زدن رو  یلب فحش  ری. زنمشیبب

و خوندن نوشته هاش، راه نفسم بسته شد. ناباور دوباره خوندم  

عکس متعلق   نینداشت ا  نه... امکان نداشت، امکان  دم،یندو خ

 !به محمد باشه
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 ی لحظه    کردمیباال بود که هر آن فکر م  ی قلبم انقدر  ضربان

و تمام تنم گر    دیلرز  یم  یفیدستم به طرز خف   که،یمرگم نزد

م دلم  بود.  دن  نیسوادتری ب  خواستیگرفته  و   ایدختر  باشم 

تو  ی زیچ عکس  نم  یگوش  ی از  اما  خواب شدینفهمم،  من   .

خواب بد نبود. چشم هام داشتند   ک یعکس هم    نینبودم، ا

 !دروغ بوده زی که همه چ کردندیباور م کردند،یم باور

  ن ی سنگ  ی گلوم گذاشتم و همزمان که اون غده    ی رو  یدست

 .چتشون رو دوباره خوندم دادم،یهول م نییرو به پا

دل محمد  ی نطوریبود که قبل من ا یکیپس...  "محمدم؟  "

رو انتخاب کرده بودم، پس   ی رو برده بود، پس من راه تکرار

نه... به    ای... خداادیمحمد    زدم،ی من هر بار که محمد رو صدا م

رحم کن... به مغزم که   میاشک  ی قلبم رحم کن... به چشم ها

از گذشته    ی زیچ   خوادیباور کنه و نم  خوادیبا تمام ادعاش نم

 !محمد بدونه  ی 
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نگرفته بود از    یکه جواب  یدا زده بود و وقتمن رو ص  محمد

ا  یدلتنگ از    ی دلتنگ زهرمار گفتن ها  نکهیهاش گفته بود، 

محمد کثافت   گهی باره د  کی  دهی دلش پر کش   نکهیمحمده، از ا

گفت که محمد با اون ها   یخطابش کنه، از تک تک جمالت

از    ی خونه    کیاحساسم    ی برا بود،  کرده  درست  عاشقونه 

کثافت   هرمارز م  یو  بود که من  گوششون   یوقت  مردمیگفته 

پشکردمیم از  بود،  گفته  ندامتش  احساسش  از  از    ش،ی مونی! 

برگرده... دوباره محمدم رو صدا زده بود... صدا   خوادیم  نکهیا

 .زده بود و محمدم براش نوشته بود

 " !محمدت مُرد  "

ا مُردن؟ ا  ی محمد  نی! پس...  بود،  کنارم  که   ی محمد  نیکه 

ا  ایدن  کی ساخته،  برام  به   ی محمد  نیخاطره  رو  قلبم  که 

اون دوستت دارم هاش،    ی پس همه    ه؟یدرآورده، ک  ری تسخ

بود؟    یچ  ی اون قربون صدقه هاش، اون قول و قرارهاش... برا

 !دادن من؟ ی باز ی فراموش کردن عشقش؟! برا ی برا
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پست   خیگمانم زد و وادارم کرد تار  ی به رو  یبیاحمقانه نه  قلبم

بدبخت  ی الدیرو چک کردم، م با هزار  و  تونستم اشک    یبود 

  نه یگوگل دنبالش بگردم. با زدن گز  ی هام رو پس بزنم و تو

د  دییتأ  ی  برا  خ،یتار  دنیو  لرز  ن یدوم  ی قلبم  از    د،یبار  نه 

 !... از غم... از دردی ناباور

برا  خیتار پ   ی پستش  ماه  به    ش یچند  دقبود،  اگه    یقیطور 

بود،   شی به قلب احمقم بفهمونم، حدود پنج ماه پ  خواستمیم

جانم   کی محمد    کردمیکه من تمام تالشم رو م  ییهمون روزها

عاشقم   کردمیم  الیکه من خ  یی در جوابم بگه، همون روزها

  ی کلکه قبل از خواب    ییهمون روزها  اره،یشده و به روم نم

م  نده یآ  ی برا  ایرو عشق    یمون  روزها... جواب  همون  بافتم. 

سابقش رو داده بود، همون روزها از چتش با عشقش عکس 

ناراحت  و  غم  فرط  از  روزها...  همون  و  بود    ی تو   ش،یگرفته 

 !پست کرده بود جشیپ
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عکس چتشون داشتم    دنیو ند  میبه شکستن گوش  ی ادی ز  لیم

نم اموج  تونستمینم  تونستم،یاما  محمد    یناراحت   یاز  که 

اول از هشتگ عشق  پا  یگذاشته بود،  از   نییکه  پستش بود، 

  ی کرده بودند و چند نفر  ی که باهاش ابراز همدرد  ییکامنت ها

به اون دختر   دی فرصت جد  کی که خواستار بخشش و دادن  

 !دل بکنم ند،بود

م  قلبم بود، درد  تر نشده  آروم  تنها  اکردینه  از  از    نی.  حجم 

محمد هنوز به   نکهین دلخور بود، از اشد چهیساده بودن و باز

بود   یرابطمون الک  زی که همه چ نیبود، از ا  شی فکر عشق قبل

 !پشتش نبود، ناراحت بود ی ا نانهیخوش ب تیو قصد و ن 

به محمد زنگ بزنم، ازش بپرسم چرا و اون بگه   خواستی م  ازم

  ست،یمن ن  ی برا  جیپ  ن یاصال ... ا  ست،یمن ن  ی عکس برا  نیا

رو چ هام  و    یعصب  نطوریا  یوقت  کردمیم  کارشونیاما چشم 

رو به سمت من و قلب عاشقم پرتاب   قتیحق به جانب حق

 !کردند؟یم
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که صدام به گوش   ی انقدر  ه،یگر  ریبلند بزنم ز  تونستم یم  کاش

هول کنه و التماسم کنه    شهیکه مثل هم  ی محمد برسه، انقدر

انقدر  هیگر بگه    ی نکنم،  اشکاتو   دنید  توله من طاقت  "که 

حرف هاش، اشک هام شدت گرفتند   ی ادآوری. با    "ندارم ها.  

حرف هاش دروغ بود؟ محمد   ی ... همه  یعنیو قلبم مچاله شد.  

ا بخاطر  پس...  بود؟  دختر  اون  عاشق  هنوزم    تم یاذ  نیمن... 

! که خودم خسته  داد؟یم  یالک  ی رهایبهم گ  نیبخاطر ا   کرد؟یم

وجدانش شرمنده نباشه؟ که به اون دختر    شیبشم و برم؟ که پ 

 !فرصت دوباره بده؟ کی

[04.03.21 22:53] 

 262پارت #

  برد،یاز ماجرا م   ییاالن کنارم بود و بو  ایاگه دن  دی... شادیشا

با محمد،   یو رفت  یخب توام سروش رو دوست داشت  گفتیم

شده   دیوقت بود که از سروش ناام  یلی. من خنبود   نطوریا  یول

آرزوهام نبود،   ستیل  ی وقت بود که برگشتنش تو  یلیبودم، خ
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هاش، به نگاه    مروزه دلم رو به محمد باختم. به چش  کیمن  

 یپسر همون  نی ا  گفتی که م  ی مردونه ش، به اون حس لعنت

م  تو  که  چی خوایهست  حاال  ای!  رو  نی...  تو  همه    ی همه 

که بفهمم محمد با من که   ن؟ی ش بشه ا  جهی که نت  سادمیوا

من   داد؟ی رو م  گهید  یکیجواب    کرد؟یفکر م  گهید  یکیبود، به  

مسخره و   ید حتیبچگونه بود، شا  ایلیعشقم به قول خ  دیشا

 نیا  چوقتی بود که ه  قی انقدر از نظر خودم عم  یپوچ بود، ول

ه نکردم،  رو  ه   چوقتیکار  نکردم،  فکر  سروش    چوقت یبه 

منتشر    ییاحساسم رو راجبش جا  چوقتیدلتنگش نشدم و ه

 !نکردم

م  یسیخ ترم  کالفه  داشت  هام  گرکردیگونه  چرا  من    ه ی. 

و نزده بود؟    زدی م  دیکه محمد با  ییبخاطر حرف ها  کردم؟یم

اون آزاد؟ چرا    ی من ممنوعه بود و برا  ی که برا  ییبخاطر کارها

کارر   نیا  چوقتی خودش ه  یوقت  دادمیم  حیبهش فرصت توض

 !من نکرده بود؟ ی و برا
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گله    یه  دی. نبایکن  ی لج و لجباز  دینبا  ،یعاشق که باش  گنیم

  ی آدم عاشق   فی و چرا من نکنم. تکل  ی کرد  نکارویچرا ا  یکن

چ همه  فدا  زشی که  م  ی رو  کوچ  کنهیعشقش   نی تر  کی و 

  ک یکه اگه    یمن   فیتکل  ؟یچ  شهیانتظاراتش هم برطرف نم 

اطالع دادن به من،   یافتاد، محمد ب  یاتفاق برام م  نیدرصد ا

 ؟یچ کرد یرابطه رو پاره م   نیا طناب

  شهیمثل هم   تونستمی درست فکر کنم، چرا نم  تونستمی نم  چرا

... چرا دهیداشته، بگم از محمد بع  یلیدل  کیباشم، بگم حتما   

 چ یپرپ  ی باشم و در مقابل جاده    یشگیهم  ی ا یرو  تونستمینم

  کردم یکنم و دم نزنم؟ چرا احساس م  ی و خم عشقمون، صبور

 !رم؟ی گی م شیدارم از درون آت 

گوشه    یگوش طرف  به  حرص  با  و    ی رو  کردم  پرت  تخت 

ب  ریز  یخواستم کم سرم    ی تو  ی با خودم و صداها  شتر ی پتو 

من    ت یمانع شد و وضع  ایدن  ی وقت بگذرونم که ورود ناگهان

 .بود شهی بدتر از هم هم
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ها  متعجب قدم  با  و  کرد  من    ی تند  ی نگاهم  به  رو  خودش 

 .رسوند

 !شده؟یچ-

زبونم   ی نشده تکون دادم و جلو  ی زیچ  ی به معنا  ی سر  فقط

 .رو گرفتم

 شده؟ ی با توام، چ  ایرو-

 :نگاهم کرد و ادامه داد مردد

تو    ی وا  ،یکنیم   هیگر  ی دار  نی حرف نزد  نکهی نگو که واسه ا-

 !ی چقدر لوس و رو مخ شد

قلبم رو    ،ی زیتمسخرآم  ی نگاهش کردم و اون با خنده    رهیخ

 .شکوند شتریب

نه   ،یهالکش  نقدریداره که تو ا  یپسره چ  نی ا  دونمیمن نم-

 ؟ی عاشق سرزبونش شد ،یآنچنان ی  افهینه ق ،یآنچنان پیت
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گر  تو خند  ه،یاوج  با    دم یتلخ  ها  ی ادآوریو    ن یری ش  ی حرف 

 :گفتم رفت،ی قلبم فرو م ی تو ریت  نیمحمد که ع

 ؟ی تو تا حاال عاشق شد-

 .کرد یو اخم  دیصورتش پرکش  ی از رو خنده

 گه یساعت د  مین   ییبشه؟! دا  یکه چ  یکنیبحث رو عوض م-

  ی تونیم  کنم،یسرگرمش م   ی جور  هیباشگاه، مامان رو هم    ره یم

 !نه ها... رو نده بهش ادیز ی . ولیحرف بزن

از اتاق    "جمع کن خودت رو    "به روم زد و با گفتن    یچشمک

  .خارج شد

و    دیام  ی در نشست و تمام حرف ها  ی از غمم رو  زیلبر  نگاه

حق با    کردمیچرا احساس م  دونمی. نمدی چیگوشم پ  ی تو  ایدن

 ی نطوریبود که ا  یحس مسخره چ  نیا  دونمی اون هاست، نم

 ک یعشقم به محمد افتاده بود و قصد داشت    ی   شهیبه جون ر

 !شبه نابودش کنه
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  ی و بعد با لب  دیطول کش  ی ا  قهی کردنم حدود ده دق  ی خودخور

سوزش داشت، با چشم   یکندن نداشت و کم  ی برا  یکه پوست

د  ییها م   یاشک  گه یکه  اما  قلب  سوختندینداشتند  با  که   یو 

نبود، به سراغ گوش  زدینم  شونیپر  گهید   م یاما حالش خوب 

 یکننده، ب   وونهیاز اون چت د   یشات   نیرفتم و با گرفتن اسکر

 .محمد فرستادم و نوشتم ی برا یمعطل

چون   ست،یمن ن  ی برا  یخوب  ی جا   نستاگرامیحق با تو بود، ا "

 "  !کنهیتو رو برام رو م  ی گندا

اومدم، چرا که اصال  توان رو به رو شدن    رونیاز چتمون ب  عیسر

 .محمد رو نداشتم ی شده  وی م و اسم س نهیبا عکس پس زم 

[04.03.21 22:53] 

 263پارت #

رو خاموش کردم، نه   یرو فشردم و گوش یپاور گوش ی  دکمه

م  یم نه  و  بزنم  حرف  باهاش  توقع خواستمیتونستم  ازش   !
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همون روز اول   نداشتم بهم دروغ بگه، ازش انتظار نداشتم از 

  نمونیبه احساس من و تعهدات ب  تونست،یعاشقم بشه اما م

اون دختر رو بخونه و جواب    ی ها   امیپ  تونستی احترام بذاره، م

هندوستون نکنه،    ادیتا    رهی رو بگ  لش یف  ی جلو  تونست ینده، م

 .... بهتره بگم نخواست که بکنهایاما نکرد 

نگذشته بود که    میهم از خاموش شدن گوش  قهیدو دق   هنوز

اندازه دو   قهیمن دو دق  ی دلم خواهان روشن شدنش شد، برا

مدت کوتاه   نیا  ی محمد تو  دونستمیم  دیسال گذشته بود و بع

 ی حجم از ب  نیزده باشه. از دست خودم، از ا  شی به گوش  ی سر

ا  ،ی صبر رحم   نیاز  دل  م  یهمه  بهم  حالم  . خوردیو ضعف 

نگاه کنم    هیقض  ن یخوب به ا  دید  کی با    ستمخوایکه م   ن یهم

خنده دار و مسخره بود،    ش ییجا  کی   شدیم  ی که البته هرطور 

اگه اون   نکهیاومد. به ا  یم  ادمیباز رفتار و عکس العمل محمد  

 یچه حال  دیفهمیو اون اگه م  دادم یشب جواب سروش رو م 

که تا ابد داغش   کردیترکم م  ی طور   کیقطعا     نکهیبه ا  شد،یم
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آوردم...   یکم م  کردم،یها که فکر م  نیبه ا  موند،یدلم م  ی رو

 !آوردم ی کم م ایدن کی

قصد رفتن    دیام  دادیاومد، نشون م  یم  رونیکه از ب  ییسروصدا

ا و  هم   نیداره  برخالف  نبودم.   شه،یبار  خوشحال  اصال  

خونه،    نیهمه تنهام بذارن و من بمونم و ا  نکهی ! از ادمی ترسیم

قلبم    دمی ترسیرو از زبون محمد بشنوم، م   قتی حق  دمی ترسیم

 !بار نتونه تحمل کنه و کار دستم بده نیا

مادر  هیشب  حالم حال  ه  ی به  که  تو  ی موجود  چیبود   ی رو 

نم احساس  چشم   کنه یشکمش  تختش  کنار  پرستار  به  اما 

دوخته تا بگه بچه ت زنده و سالمه! من با تموم کمبودها، با 

برا اشتباهاتم،  تو  یعشق  ی تمام  محمد  از  بود    ی که  وجودم 

از ا  نیکرده بودم و توقع نداشتم به ا  ی مادر عشق   نیشکل 

 !بخورم هضرب

د  دیام که  اختصاص  یخداحافظ  یب  گهی هم  من    یکردن  از 

فاصله ها عادت کرده بود، از خونه   نیرفت و به ا  یم  رونیب



Page | 1082 
 

که دست از سرم    ی ا  یخارج شد و من موندم با حس سردرگم

به خودم و ذهنم فرصت    ی ا  قهی که چند دق  نی. هم داشتیبرنم

تصادف وحشتناک،  کیبه لحظات  هیرو شب زی همه چ   دادمیم

آورد. خودم    یدر م  شیچشم هام به نما  ی جلو  ات یجزئ  کمالبا  

  نکه یبود که قبل از ا  نیجونم رو کرده بودم، انگار قسمتم اقصد  

و هردومون رو خالص    رمیکنه، خودم بم  دییرو تأ  ی زیمحمد چ 

 !کنهینم یاون حداقل با عذاب وجدان زندگ ی نطوریکنم، ا

خونه مامان   ی و کارها   گذشتی م  ی از اون شوک لعنت  یکساعتی

از من غافل کرده بود. چشم هام از فرط بارش   یرو حساب   ا یو دن

حواسشون به   ایباد کرده بود و همون بهتر که مامان و دن   اد،یز

هاشون  یدر مقابل نگران  یجواب چیبار ه   نیمن نبود، چرا که ا

 .نداشتم که بدم

کنار بالشتم بردم و نگاه دلخورم رو    یرو به سمت گوش  دستم

ک تا  انداختم.  روش  فرار    یبه  وقتکردم؟یمازش  که   ی! 
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چ  دونستمیم ن  تی واقع  زیهمه  خواب  و  با  ست،ی داره    دیچرا 

 !کردم؟یازش فرار م

 ی راه گرفتم و به محض پاک کردنش، گوش مهی اشکم رو ن مچ

 ی هم نگذشت که اسم محمد رو  قهیدق  کیرو روشن کردم.  

کرد. زنگ    ییلبهام خودنما  ی رو   ی صفحه نشست و پوزخند

منو چک    جیپ  ی بزنه بگه تو غلط کرد ! سرم داد  ؟یکه چ  زد یم

  ؟ ی  چرا ناراحت شد  اصال   ؟ی ناراحت شد  ی کرد  جا یتو ب  ؟ی کرد

 !کردم؟ کاری من مگه چ هبگ

از نظر اون من حق نداشتم شناختمیمحمد رو خوب م  من  .

 ی ول  ارم،یبه روش ب  یحت  ایناراحت بشم    ی ا  هیقض   نیسر همچ

د، مردها  اون حق داشت. چون اون پسر بود، چون اون مرد بو

دارند، مردها   رتیرو تحمل کنن، مردها غ   ی زی هر چ  توننینم

امن گرو  در  سر    تی آرامششون  دارند  حق  مردها  عشقشونه، 

 ! ...ناراحت باشن اما ی زیهرچ 
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ساکت    ی چند لحظه ا  ی زنگ خورد و برا  میگوش   ی بار  چند

بود، مثل   یگوش  ی بودم و نگاه تارم رو  دهیشد، به پهلو خواب

منتظر    وونهید فقط  و  بودم  زده  زل  به صفحه  جمله    کیها 

 .بودم

 " !دروغه زی همه چ "

قلبم   دش ییزودتر از انتظارم دست به کار شد و مُهر تأ  محمد

 .رو نقره داغ کرد 

 " .دم یم حیتوروخدا جواب بده، بهت توض ایرو "

چنگش گرفت و با حرص فشارش    ی کل قلبم رو تو  امشیپ

 کردم یداد، من چقدر احمق بودم. چقدر احمق بودم که فکر م

بشه و امکانش هست که    روروی آن ز  ک یدر    تونهی م  ز یهمه چ 

 !ام یب رونیقلبم سربلند ب شیپ
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د  ی تو مثل  هم  باز  حالت  گوش  وونهیهمون  به  چشم   یها 

 ن یا  ی موندم. کاش حداقل تو  شیبعد  امیدوختم و منتظر پ

 !هیشوخ کی  زیهمه چ  گفتیم  امیپ

  ی تازه ا   زمیه  دش،یجد  امیگذشت و پ  یبه سخت  ی ا  هیثان  چند

 .باورم انداخت ی سوخته  مه ین  زمی ه ی رو

بردار، دارم   ویقبله همه کسم، توروخدا گوش  ی برا   زی همه چ "

 " !توروخدا بردار ای. روشمیم وونهید

زندگ   قبل؟ به  من  ورود  از  قبل  قبل؟!  چرا ش؟یکدوم  پس   !

پست کردن اون عکس همزمان با   خیعکس چتشون، تار  خیتار

 یچند ماه چجور دختر   نیا  ی بود؟ من تو  مونیدوست   لیاوا

 !ام؟یکنار م  زیانقدر زود با همه چ   کردیبودم که محمد فکر م

  دن یزبون نفهم من شروع به چک  ی زنگ زد و اشک ها  مجددا  

نم هام  چشم  چرا  چرا   هیگر  دی نبا  دندیفهمیکردند،  کنند؟! 

  ن یتر  کیکوچ  ی که برا  ی بخاطر محمد  دینبا  شدندیمتوجه نم
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و   زندیاشک بر  نطوریمسائل من رو به هزار روش عذاب داد، ا

 !ضعف نشون بدن؟

هام    ی از دلخور  تمی عصبان  دم،ی دیاسمش رو م  شتر یچقدر ب  هر

بگه، من که   یچ   خوادیم  دونستمی. من که مگرفتیم  یشیپ

م  دونستمیم هم  خوادی چطور  به  کنه،   حی ترج  ل یدل  نی اللم 

 ی هاش رو بخونم تا که صداش رو بشنوم، صدا  امیپ  دادمیم

 گهبشه و ب  ییبشه، هوا  ییالمصبش رو بشنوم و دوباره دلم هوا

وز دوست  آروم باش، محمد دوستت داره! اما امر  ست،ین  ی زیچ

که بهم دروغ گفته    نینبود، هم  یمن کاف  ی داشتن محمد برا

 ش یرو ازم پنهون کرده بود، داشت آت   زی که همه چ  نیبود، هم

 .نداخت یم گرم یبه جون ج

شد و باعث شد نگاه   شتر یکمتر بشه، ب  نکهیا  یب  میگوش  نور

فهم که  بود  مشخص  بندازم.  صفحه  به  رو  اشکم   ده یغرق 

به فرستادن    لی دل  نیوجه جواب بدم و به هم  چ یبه ه   خوامینم

 .کرده بود هیتک یی بلند باال امیپ
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بخدا    ؟ی کرد  دایچطور پ   نارویدردت به جونم بخوره، آخه ا  "

با  هیقض بزنم، م  دیش مفصله،    ی االن دار   دونمیباهات حرف 

رو  ،یشیم  وونهید توئه...  از  بدتر  من  ا  ایحال  عکس   نیبخدا 

پ ماه  چند  نم  شمه،یواسه  من  که  موقع  اون    دم یفهمیواسه 

چ  تو  به  خ  ه،یحسم  بهت  ه  انتیمن  هم    چوقتی نکردم... 

 " !وی... داروندارم؟ توروخدا بردار گوشکنمینم

 ا ی دن  ی که صدا  ن یشد و هم  دای پ  فم یهق هق ضع  ی   سروکله

م کمتر    دمیشن یرو  و  کمتر  اتاقم  با  فاصله ش  لحظه  هر  که 

 ی رو  ییپتو  دنی صدا کردم و با کش  یرو کامل ب  یگوش  شد،یم

  یحال م  نیا  ی خودم، خودم رو به خواب زدم. اگه من رو تو

ا  یآروم کردن دن  ی برا  یینا  گهی و من د  کردیقطعا  شک م  دید

 .وجودم نداشتم ی تو

زمزمه وار اسمم رو صدا زد، کامل    ی اتاق شد و چند بار  وارد

که    ییمطمئن شد از اتاق خارج شد و با صدا  دنمیکه از خواب

 :رو به مامان گفت  د،یرسیبه نظر م  فیضع
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بر  هی  میتونیم  ده،یخواب- برگرد  م یسر  هم    م،یو  رو  غرغرش 

 .میشنوینم

تلخند   ریز حدود    ی پتو  و  تا   کیزدم  موندم  منتظر  ربع 

کجا    نکه یاز خبر ا  یو من رو ب  د یخونه کامال  خواب  ی سروصدا

خونه و حال اسفناکم تنها گذاشتند. انگار اون ها    ن یبا ا  رن،یم

فرصت واسه   کیفرصت بدن،    کیبه محمد    خواستند یهم م

 مت یقبه    ؟یمتی شدن به چه ق   یکردن من... اما راض  یراض  ی 

 !پاکم؟ ارزش شدن عشق و احساس  یب

پتو نجات دادم و   ی خفه کننده  ی رغبت خودم رو از گرما یب

  ر ی مقابلم زل زدم و تصو  واریتخت نشستم. به د  ی چهار زانو رو

حوال  یعکس همون  که  بهزاد  بخاطر    یاز  و  بودم  چسبونده 

جلو بودم  داشته  برش  من   ی محمد  بست.  نقش  هام  چشم 

کس از  محمد  کم  یبخاطر  دست  نداشت   یکه  برام  خدا  از 

... به نجایبودم... به ا  ده یو حاال... به ته خط رس  بودمگذشته  
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رو... و نه خودم   دیکه نه بهزاد پکس رو داشتم... نه ام  یینجایا

 !رو

[09.03.21 15:49] 

 265پارت #

از جلو  ریتصو   ی ت، بغض تورف   یچشم هام کنار نم  ی بهزاد 

خسته شده    یدر کنه، طفلک   یگلوم رو رها کردم تا بلکه خستگ 

گوشه خودش رو جمع و جور کرده بود و   کی بود از بس که  

 .منفجر شدن بود ی من برا ی منتظر اجازه 

خودش   ی آن صورتم تو کیکردم و در    ی خوددار  یکم  اولش 

 ی که نه نشون  ی واریبه د  ره یم بلند شد، خ  هیگر  ی جمع و صدا

 .زدمیو خودم رو م  کردمیاز بهزاد توش بود و نه محمد، ناله م

 !لعنت بهت... لعنت بهت-
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بود که راه نفسم رو مختل کرده بود،   ریدلگ  ی اتاق انقدر   ی هوا

ا از خال  نیبا  و محکم    یحال دست  برنداشتم  کردن حرصم 

 .دمی پاهام کوب ی رو

 !... کاشدمتیدینم چوقتیکاش... ه-

 ی شناختم محمد رو نم   یمجهول بود. اگه بهزاد رو نم  مخاطبم 

  ی حال و روز نم  نیهم به ا  شناختمیشناختم، اگه محمد رو نم

ا به  برانگ  نیافتادم...  تاسف  روز  و  دلم    ی زی حال  ته   ک یکه 

تو هم اگه جاش   دیحق با اون باشه، شا  دیشا  گفتیم  یحس

 ن یهم ع  ه ... کگهید  دیشا  یو کل  ی کردیکار رو م  نیهم  ی بود

  ی   هیدق، همسا  ی ا  نه ییآ  نیو هم ع  دیمک  یخوره صبرم رو م

 .قلبم شده بود دیجد

لب   ر یصورتم پس زدم و ز  ی اشکام رو از رو  بی عج   یحرص  با

 .زمزمه کردم 

 !دینبا ،یکن  هیگر دینبا-
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آوردم و   یم  ادیبودم من، خودم دردها رو به    یآدم بداقبال   چه

مرهم دنبال  هم،  م  یخودم  توگشتمیبراش  خودم  ذهنم   ی . 

رو مقصر م پا پس    دونستمیمحمد  از حکم دادن  و در آخر، 

 !حکم، از دست نرم ی و اجرا دیی بلکه قبل از تأ دمیکشیم

زنگ و    لیلرزونم روشن کردم و با س  مهیرو با دست ن  یگوش

 ن یا  دن یبار از د  نیاول  ی محمد رو به رو شدم. برا  ی ها  ام یپ

خونه    ی وارهایکه تمام د   یارقام، خوشحال نبودم. شکستن قلب

انگ و  به عشق  فکر  با  رو  کار    ی   زهی ش  اگه  معشوق ساخته، 

... دینداره، شا  یدرمان   چیرحم معشوق باشه، ه  یب  ی دست ها

  ی ها  دوباره شاخه  ره،ی... دوباره جون بگییجا  ک ی...  ی روز  کی

زلزله توش    ی دوباره مثل قبل هوا  دیعشق توش جوونه بزنه، شا

 !شهینم ی... اون قلب قبلچوقتی... هچوقتی ه یول چه،یبپ

هاش رو بخونم، شماره ش که    امی نداشتم پ  یجون  گهید  یحت

رو تو  ی دوباره  و  شد  حرص  وجودم  تمام  نشست،   ی صفحه 

 .صدام فوران کرد
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 ؟ یلعنت ه یچــ  ــه؟یچ-

نبودم که    ییایبود، پر از ترس... و من رو   یپر از نگران  صداش

 .بتونم آرومش کنم

 ...من... توروخدا آروم باش... بذار من ی ایرو-

م   وونهید داد  چقدر  هر  چرا  بودم؟!  ب  زدم یشده    شتر یحرصم 

 شد؟ یم

 !نگو محمد  یچی نگو، ه  یچیه-

 ب یشناختمش، عج  یکه من هم نم  ییایرو  نیبود، از ا   دهیترس

 !بود  دهیترس

برا- بخدا  کسم  پ   ی همه  ماهه  بهم   شه،یچند  اعصابتو  چرا 

  ،یفحش خواست  یبدم بعد هر چ  حیبذار برات توض  ؟ی زیریم

 !بهم بگو، باشه؟ یخواست ی زیهر چ 

  ک یبودم؟ محمد انگار با    ختهیشدم. چرا اعصابم رو بهم ر   الل

 .رو به رو شده بود ی و عاد  کیکوچ ار یبس ی مسئله 
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 ...گمی م  یچ  نی ... توروخدا قطع نکن... گوش کن ببایالو... رو-

 :گفتم اری اخت  یبستم و ب یپلک  پرحرص

 !... صداتو بشنومخوامینم-

 خنده رو از تو رهیکه غم چشم هام بگ  خوامینم "

 " !مو نشنو هیگر ی آروم برم اما، صدا بذار

رو از شوک جمله  متعجب و بلند اون هم نتونست، من    ی صدا

 .اره ی که خودم به زبون آورده بودم در ب ی ا

 !؟یچــ -

 دستات منو پابند کنه بازم  یگرم  خوامینم "

 " بازمیهر نگاه تو دارم اشکامو م  ادی به

  ی شتریفرصت ب  نکهیا  یمشت شده م رو آزاد کردم و ب  دست

هضم جمله م به محمد بدم، ادامه دادم و تمام پل پشت   ی برا

 .جا خرابش کردم  کیسرمون رو 
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داشته باشمت...   خوامی نم  گهیتمومه... د  گهی... دخوامینم  گهید-

 !خوامینم گهید

 خداحافظ گمیامشب، بهت م یبرام سخته ول  "

 " بگم خداحافظ خوامیقلبم، م ی غم تو  ایدن هی با

[14.03.21 00:15] 

 266پارت #

توش   کردمیکه احساس م  یبهت زده ش و بغض  ی صدا  دنیشن

 .شده، گوش خراش بود نیخونه نش

 !؟یگیم یچ یفهمی! اصال  ما؟یرو یگیم یچ-

دادم    یگفتم، سرم رو تکون  ی ا   "آره    "که با حرص    همونطور

 .ترش کردم  وونهیو د

چند   ی اون برا  یبرات اسونه؟ لعنت  نقدریا  یعنی!  ؟یچ  یعنی-

پ فکر    شه،یماهه  موقع  اون  ندارم،  اونو  خبر  االن  اصال   من 

 ...نقدر ی ا کردمینم
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کردن ماجرا براش ساده بود، ازم انتظار داشت   ف یتعر  چقدر

 !ییجایدرکش کنم و بهش فرصت دفاع بدم؟ چه توقع ب

 !بشنوم محمد یچیه  خوامیبسه، نم-

مانندش، داشت حالم   ادیبلند و فر  ی طلبکارانه ش، صدا  لحن

م بد  ا  کرد،یرو  و    نکه یاز  تماس  به سمت قطع کردن  دستم 

گوش کردن  ا  رفت،ینم  یخاموش  ع   نکهیاز  در  هم   نی هنوز 

 .دادمیبه حرفش گوش م ،ی دلخور

نداری بشنو  دیبا- حق  ا  ی !  به  بنداز  نیخودتو  حق   ،ی حال 

  ی چون اصال  ارزش نداره! اون دختر برا  ،یناراحت بش  ی ندار

مُرد چمن  همه  تو  که  قسم  بخدا  دارم    ،یمن  زیه،  تازه  تو  با 

خوندم نفسم   امتوی که پ  ی از لحظه ا  ،یچ  یعنی عشق    فهممیم

حالت   دونمی... مشناسمت یچون م  اد،ی درست و درمون باال نم

بخدا   یول  ،ی زیری ارزش اشک م  یبخاطر من ب  دونمی. مشهیبد م

رفت    ادمی  جی. رمز اون پستیپشت اون چت ن   یچیقسم که ه

ا از  پ  نستامیمنم به کل  اون  باور کن   گهید  جیپاکش کردم، 
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 و،یاون پست لعنت  کردمیاگه بود حذفش م  ست،یدست من ن

صدامو    ی خواینم  ینگ... تا بهم  ی وفتیحال ن  نی... تا به ا ینیتا نب

 !ی بشنو

چرا ذره    شد؟یآن حالم دگرگون نم   کیدر    شهیمثل هم  چرا

چرا   شد؟ یقلبم پاک نم  ی پنجره    ی غم و ناراحت  ی از لکه ها  ی ا

 ی ر ی تاث  چیمحمد ه  ی حرف ها  دنی چرا شن  گرفتم؟یآروم نم

 نداشت؟ رونمیمن و حال ح ی رو

با خودت   ،ی سوال دار  یاالن کل  دونمیدردت بجونم بخوره، م-

  ی بهت نگفتم، ول  ده ی! از من بع دهی. آره بعدهیاز محمد بع  یگیم

تو تو  روزا  د  هی  ی اون  سع  ،ی بود  گهیحال   ی داشت  یهمش 

کنارم    گفتم یاگه م  گفتم؟ یبهت م  یبهمون خوش بگذره، من چ

دم چه ی! من احمق همون روزها هم نفهمیرفتیم  ؟ی موندیم

بهت نگفتم    ی زی از دستت ندم چ  نکهی بهت دارم، بخاطر ا  یحس

ا  ! من  همون روز هیحسم بهت چ  دونمینم  نکهیا   ی و گذاشتم پا

 !قبول کنم  خواستمی هم دوستت داشتم اما نم
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 یتر، تکون یاون هم کاف ی حرف ها دنیبود، شن یکاف سکوت

ها با صدا  ی به لب  و  دادم  بود،   ییخشکم  که بشدت گرفته 

 :گفتم

 .باشه، خداحافظ-

از ترس و    ییایکمال شجاعت تماس رو قطع کردم و با دن  با

م  یضعف گوش توان شناختمی رو خاموش، خودم رو خوب   ...

 !پشت سر هم زنگ بزنه و جواب ندم رو نداشتم نکهیا

از    یکیوجود داشت که با لمس    یکنترل  کی  خواستیم  دلم

روز زندگ  ی دکمه هاش، چند  م  یاز  رو جلو  به   زدمیاالنم  و 

به امروز نباشند. به   هی که شب  یی. به روزهاکردمیسفر م  نده یآ

 ی فراموش  کی...  ایاز محمد باشه و نه رو  ی نه ردکه    ییروزها

بس!   و  باشه  دکمه  ایکامل  عقب    ی ...  به  لمس    روبازگشت 

  دم،یچرخ  ینم  نستاگرامیا  ی اون روز تو  چوقت،یو ه   کردمیم

کنجکاو  چوقتیه قدر  محمد   چوقتی ه  کردم،ینم  ی اون  با 

وجود داشت به اسم توقف زمان   نهیگز  کی...  ای!  زدمیحرف نم
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  ی گوشه م  کیراحت،    الیو با خ  زدمیحال... اون دکمه رو م

  ادم ید، به  یکه نبا  یی و صحنه ها  ختمیری نه اشک م  . ستادمیا

م  یم زنگ  محمد  نه  و  برا  زدی اومد  تقال    یراض   ی و  کردنم 

  ی و نه حرف ها  شدندیتماشاگر حالم م  اینه مامان و دن  کرد،یم

قد  کیبه    ه یشب  د،یام م  یم یزخم  باز  رو    کردیسر  و دردش 

 یطیشرا ی تو ،ی روز  کی آدم ها  ی ! همه زدیم  ادیآشکارانه فر

وجود همچ  کنترل  یکنترل   نیخواستار    کی  ط یکه شرا  ی ان، 

به    ه یکه شب  یرو براشون فراهم کنه، کنترل   ری الس  عیفرار سر

مکان و   کیمکان و زمان، به    کی تو رو از    ،ییچوب جادو   کی

نپرسه و فقط    ی زیچ  چیکه ه   یببره، کنترل  گهیزمان د ازت 

تنها بذاره و نمک    ات ییکه تورو با تنها  یکنترل  ره،یدستت رو بگ 

 !زخمت نباشه ی رو

* * * * * * 

که مثل مار به    ییاتاق و پتو  ی از شب خودم رو تو  یمین  تا

کردم و آخر شب به اصرار مامان و    یبود، زندان  دهیچ یدورم پ 
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بودند، از اتاقم خارج    دهیکه تدارک د  یخوردن شام مفصل  ی ابر

 .شدم

[14.03.21 00:15] 

 267پارت #

من    نکهی اومد و از ا  یبه چشم م  ی ادیهال ز  ی فضا  راتییتغ

 قتا ینداشتم، شرمنده شدم. حق  ینقش  ریی تغ  ن یا  ی تو  ی ادیز

چقدر   دمیفهمیتازه م  خوردم،یهر بار که با محمد به مشکل برم

قابل تحملم و    ر ی چقدر غ  کنم،ی م  تیرو اذ  گرانیمخم و د  ی رو

 !خورمینم  ی به درد کار

  ام یب  رونیمامان، باعث شد از فکر ب  ی و خسته    فیضع  ی صدا

 .رمیو سرم رو به سمتش بگ 

 ؟ ی خوری نم ی زی چرا چ-

 :تکون دادم و گفتم ی سر آروم

 .خورمی دارم م-
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شور کنارش گرفتم   اریو گوجه و خ  یاز شام  یکیکوچ  ی   لقمه

سرگرم حرف    ایرغبت مشغول خوردن شدم. مامان و دن  یو ب

که  ییجا کرد،یم  ری س ی ا گهید ی زدن بودند و من حواسم جا

 .فکر کردن بهش دست من و اراده م نبود

 ینه به االن که درست و حساب  ،ی زدی نه به اون ناهار که غر م-

 . بد مزه شده مگه؟ ی خورینم

 :کردم و گفتم لیما ایرو به سمت دن سرم

 .یندارم ول لینه، خوشمزه ست. م-

 :دمیپرت کردن حواسش پرس ی نگاهم کرد و برا مشکوک

 اد؟ یکجاست؟ چرا نم دیام-

 .ختی خودش و ما ر ی دوغ برا یرو برداشت و کم  وانشیل

د  ی کارا  ریدرگ- کنم  فکر  ع  گهیباشگاس،  قبل  بتونه    دیتا 

 افتتاحش کنه، مگه نه مامان؟

 :تکون داد و گفت دییبه تأ ی با ذوق سر مامان
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چندماه، بهش زنگ    نیا  ی آره، بچم پوست استخون شد تو-

غذا    دی. شماها بخوررسهیم  گهید  ی   قهیزدم گفت تا چند دق

 .هست ادیز

خر  ریمس  ایدن به سمت  و  کرد  عوض  رو  که   ییدهایمکالمه 

داده بود کشوند، توقع داشت من هم مثل   امروز با مامان انجام

حرف    دیجد  لی لباس و وسا  دیکنم و از خر   شی همراه   شه یهم

حال    یحت  یاومد وقت  یبه چه کارم م  دیبزنم، اما... لباس جد

 غذا خوردن هم نداشتم؟

لبخندها  تونستمیکه م  ی کار  تنها بکنم،  و   یموقت  ی براشون 

از    شتریحالشون رو ب  خواستمیاز حرفم بود، نم   یخال  ی نگاه ها

 ه یشب  ی زیچ  کی بد کنم، ذوقشون رو کور کنم و از اون ها    نیا

ه ها  اون  بسازم،  خودم  ه  یگناه  چیبه  انتخاب    چینداشتند. 

تنب  ی بد رو  خودشون  بخوان  که  من   نیا  ،کنند  هینداشتند 

نداشتن و داشتن محمد مردد بودم و   نیبودم... من بودم که ب

از   یعرضگ  یمن بودم که ب  نی نداشتم. ا  ی ری گ  م یوان تصمت
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  ک ی   ی االن هم، دلم اندازه    نیچرا که هم   ختیر  یسر تا پام م

 !براش تنگ بود ایدن

اجبارا  کنارشون موندم و ظرف مربوط به خودم   ی ا  قهیدق  چند

کردم    میآشپزخونه خودم رو قا  ی تو  یرو هم جمع کردم. کم

گروه مدرسه  ی حرف زدن با فرناز و چت تو ی و بعد به بهونه  

 .مون که اصال  عضوش هم نبودم، به اتاقم برگشتم

نشست.    یم  میگوش  ی بود که نگاهم رو  ی بار  نی اغراق صدم  یب

که خاموشش کرده بودم و تا به االن، فقط نگاهم   از بعدازظهر 

حت  بشینص اما  بود  دار  خنده  بود.  من    یشده  از  هم  اون 

روشنش کنم، روشنش کنم و با برطرف شدن کامل   خواستیم

به وجود اومده، خاتمه بدم    ی و دلخور  ی سوءتفاهم به دور  نیا

ک غر  بی عج  ی روین  نی ا  ی جلو  خواستیم  یاما...  که   یبیو 

تا    ی انقدر قو  تونستیم  ی چ  ره؟یرو بگ  کرد یمخالفت م باشه 

 !ی چکی... هیچیکنه؟ ه  شی راض
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  دا ینجات پ  یغرق شدم و وقت  االتمیفکر و خ   ی تو  یکساعتی

بود مواجه شدم.   دیاز اومدن ام  یکه حاک  ییکردم با سروصدا

مقصدش اتاق من بود و حاال...   ن یاول   یزمان  کی...  ریبخ   ادشی

هاش هم   هیگال  ی... حاال... حتمقصد هم نبود  نی... آخریحت

...  ی وحشتناک  طرزنبود... غرغرهاش هم نبود... و من امشب به  

 !خواستیدلم بودنش رو م

پاور رو فشردم    یدکمه  ،یبه روشن کردن گوش لمیم عالرغم

ا به  فکر  با  هواپ  ی تو  نکهی و  م  مایحالت  فقط   دمیقرارش  و 

حرکت   نیاول  یدست از دکمه برداشتم. ط  دمیگوش م  کیموز

 ک یاز رضا بهرام کل  یکیموز  ی رفتم و رو   ستمی ل  یبه سراغ پل

 .کردم 

پ  ه یثان  یس  هنوز که  بود  نگذشته  آهنگ  پخش   ی ها   امی از 

  ی حرف ها   خواستیکرد. دلم نم   ییصفحه خودنما  ی محمد باال

  ن یرو دوباره بخونم، به هم  شی رمنطقی غ  ی ها  ه یو توج   ی تکرار

 .بهشون نکردم و شروع به گول زدن خودم کردم   ییاعتنا  لیدل
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م   آهنگ حت   شدیپخش  من  چ  دم یفهمینم  یو    ی خواننده 

و اون    نستاگرامیتمام سرم پر شده بود از سر زدن به ا  گفت،یم

 ی چک کردن اون پست و دوباره خورد شدن قلبم! صدا  ج،یپ

کس  کیموز مثل  و  کردم  کم  استقبال   یرو  به  خودش  که 

که ظهر    ی ریبه همون مس  هیوارد برنامه شدم. شب  ره،یمرگش م

پ  رفتم،گ   شیپ تو  جشی دنبال  تعجب  کمال  در  و    ی گشتم 

اثر ها  پ  ی قسمت تگ شده  اون  مربوط بهش    جیاز  و عکس 

 !دمیند

مربوط به قسمت   ی دوباره از اول تک تک عکس ها  متعجب

وقت و  کردم  نگاه  رو  ها  شده  که    یتگ  شدم  مطمئن  کامال  

پناه    نستاگرامیسرچ ا  ی   نهیبه گز  ست،ین  جیاز اون پ  ینشون

آ زدن   ی تو  جش ی پ   ی دیبردم.  با  همزمان  و  بود  خاطرم 

ها  ی پوزخند با   یس یانگل  ی حروف  اما  نوشتم  هم  پشت  رو 

 .رو به رو شدم  د،ی اکه نب ی زیچ

 " !ستیموجود ن ی دیآ نیا "
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. محمد که  زدیاز فرط تعجب باز بود و قلبم نامنظم م   دهنم

 ن یا  گفتیمحمد که م   ست،یدست خودش ن  جی پ  ن یا  گفتیم

نبود!    جیاز اون پ  ی ماهاست از دست رفته، اما... حاال... اثر  جیپ

شات...   نیاسکر  کینداشتم جز    ی زی از اون عکس هم چ  یحت

ست خودش نبود رو چطور  که د  ی جیکرده بود؟ پ  کاریمحمد چ

 !نابود کرده بود؟ 

[15.03.21 22:05] 

 268پارت #

 ی اشک هام نا  یحت  گهیاز پوزخند زدن گذشته بود. د  کارم

  ی چشم هام رو نداشتند. محمد از خودش چ   ی حلقه زدن تو

 د ی! شا کردم؟یباور م  دیآدم دورو و دروغگو؟ با  کیساخته بود؟  

  ده یفهم  ر یمن بودم که د  نیبود و ا  ی نطوریهم... از اول هم 

شدن   فجرکه رو به من  ی با سر  کردم؟یبودم، کدوم رو باور م 

چطور دست   ه،یآدم   ن یباور کنه محمد همچ  خواستی بود و نم

 !کردم؟ یو پنجه نرم م
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م  کردم؟ یم   کاریچ  دیبا به روش  اون    اوردمیمثل ظهر    ک یو 

انقدر احمقم؟    کرد یچرا فکر م  داد؟ یم  لمیمسخره تحو  هیتوج

 یگناه من جز عاشقش بودن، چ  کرد؟یم  نکاراروی چرا با من ا

لحظه    کی  ی بود که برا  یاومد؟ چ  یبود که دلش به رحم نم

 د؟ یکشینم رونیهم چنگ ظالمانه ش رو از عمق قلبم ب

کم داشتم. سرم از حجم    دنیبلع  ی بزرگ بود اما هوا برا  اتاق

مات و   یی جا  کی م هم  بود و قلب  دنی در حال ترک  ی ناباور  ادیز

حرف و  بود  نشسته  بزدینم  یمبهوت  و  معلق  هم  خودم   ی. 

که    ی کنم، با محمد  کار یمونده بودم چ   شه،یحرکت تر از هم

 !کنم؟ کاری چ دیمن نداشت، با ی از خدا برا یدست کم

به سراغ آهنگ هام رفتم،   یمعطل  یاومدم و ب  رونیبرنامه ب  از

بودمش و    دهیماهواره شن  ی که از قضا تو  نشونیدتریجد  ی رو

کردم و با پخش شدن آهنگ، انگار    ک یدانلودش کرده بودم کل

کردن    ه یگر  ر،ی دل س   کی به خودم اومدم. به خودم که دلش  

 !خواستیم
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رو به    میو بغض لعنت  دیچ یاتاق پ  ی فضا  ی خواننده تو  ی صدا

 .جوش آورد

 " ...تونمیبسه، نم  هیکاف "

با خواننده بود. بس بود... بس بود هر چقدر حق رو به    حق

گرفتم، بس بود... هر چقدر    دهیمحمد داده بودم و خودم رو ناد 

 !شدم و دم نزدم تیاذ

 ره یخاطرم م  ره،ی میعشقا ساده م  نیا  ره،یهر دومون م  ادیاز   "

 ادت یاز 

اون    مونه،یقسمت کن با اون که با تو م  اتویاز من کل دن  بعد

 " !ادتخویکه م

هق هق    ی گلوم، بهم غلبه کرد و صدا  ی چنبره زده تو  بغض

و با خواننده   ختمیریبشدت بلندم دراومد. همونطور که اشک م

م  زمزمه  رو  کلمات  تک  د  کردم،یتک  به  رو   یم   واریمشتم 
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  نجا یبه ا  ی روز  ک ی  کردمیدرصد هم فکرش رو نم  کی.  دمیکوب

 !یخفگ  کیمرز بار نیبرسم، به ا

خواننده هم   ی صدا   گهید  یمحابا صدام رو رها کردم، حت  یب

خورد و مامان و    یی . در اتاق صدادیرسیبه گوشم م  یبه سخت

و   ا یمامان و دن  ش یپرتشو  ی وارد اتاق شدند. صدا  دیو ام   ایدن

.  رنیبگ   ی شتری اشک هام شدت ب  شد یباعث م   د،ی سکوت تلخ ام

  ی داشت دستم رو از رو  یمامان هراسون به سمتم اومد و سع

همون   ی زانوها با  و  شدم  مانعش  بذاره،  کنار  م  شده  جمع 

 :داغون و گرفته م گفتم ی صدا

 !رونی... بدیبر-

  کرد،ینثارم کرد و همونطور که آهنگ رو قطع م  یفحش  ایدن

 :معترض گفت

 !نمتینکن... بب هی. گریست یچته تو؟ امروز اصال  خوب ن-



Page | 1109 
 

نگ  دستم و  زد  کنار  زور  به  دزدرو  ازش  رو  دلم  دمیاهم   .

 .نگاه کردن رو نداشتم  ی نگاهشون کنم، اصال ... رو  خواستینم

 !ن یبا خودت؟ چشماشو بب ی کرد کاری... چی وا-

 ی دی رو به ام  میبغلم کنه که مانعش شدم و نگاه پرمعن   خواست

دوختم. چقدر سنگدل شده    کرد،ینگاهم م   نهی که دست به س

 .داشتیآروم کردنم برنم ی قدم هم برا  کی یبود که حت

 !نیمن خوبم... فقط... دلم... گرفته، هم-

ا  ایچندان سخت نبود، دن  ای نگاه دن  یمعن  دنیفهم   ن یهم از 

با محمد دشمن خون بعد  به  به   شدیم  یلحظه  و محمد هم 

از دستم   خواستیوقت بود که م  یلیاون خ  د،یرسی آرزوش م

 !خالص بشه 

به    هیشب  ایو دن  "  شدهیچ  "  دی پرسیپشت سر هم ازم م  مامان

 دونستیم  قا ی. انگار دقکردینگاهش م  مون،ینادم و پش  ی دزدها
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  ه یاما... خانمان سوز بود. درست شب  دیافتاده! نگاه ام  یچه اتفاق

 " !گفتم؟ ی دید "جمله...   نیبه ا

چشم هام رد شد   ی واز جل  نمونیلحظه تمام اتفاقات ب  کی  در

 .زانوم بذارم  ی باعث شد دوباره سرم رو رو نیو هم

 !... تنها باشم... توروخداخوامیم-

  ی بود و لعنت به من و باعث و بان  دای مامان پ  ی صدا   ی تو  بغض

 .حالم

 شه ی هم  چوقت،ی ه  گرفتیدلت نم  ی دیچت شده مادر... دم ع-

  ؟یدلتنگ... بابات ،ی شاد و شنگول بود

دوباره هق زدم. مامان نتونست   اریاخت  یاسم بابا، ب  دنیشن  با

سپرد.   د یو ام  ای من رو به دن  هی خودش رو کنترل کنه و با گر

ثان  ایدن چند  تکون  ک ی  هیهر  رو  دستم  وادارم    داد یم   یبار  و 

 قه یمض  ی که تو  د یآروم باشم، اما موفق نشد و در آخر ام  کردیم

 :قرار گرفته بود گفت
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 .تو برو، من هستم اجانیدن-

کردم.   دیام  یرو به ضرب باال آوردم و نگاه سردم رو حوال  سرم

بود   سوخته  حالم  به  رو  خواستیم  ایدلش  زخمم   ی نمک 

 بپاشه؟

ام  ی ا  "باشه    "مکث در جوابش    یبا کم  ایدن و  به    دیگفت 

 ی لبه    ی به سمتم برداشت و رو  یچند قدم  ا،یمحض خروج دن

جزء جزء صورتم رو برانداز کرد    نهیتخت نشست. دست به س

 :تعلل گفت یو با کم

 !گفتم ارزش نداره؟ ی دید-

شطرنج، تلخ بود و پر   ی مات و شدن تو  شیبه ک  هی شب  حرفش

 .از حسرت

نه تنها خودت رو،    ،ی دیعذاب م  ی جور  هیهر روز خودت رو  -

 !هممون رو

 .رم ی پوزخند سرتقم رو بگ ی جلو نتونستم
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با حال من؟ انگار نه انگار که   یکشیهمتون؟ تو مگه عذابم م-

 ...من

انقدر پررو بودم؟! چرا    د یسد راهم شد. چرا در مقابل ام  بغض

 !طیشرا نیا ی ... اون هم تواوردمیکم نم

دوروبرت نباشم؟ من صد بار    یمگه خودت نخواست   ؟یتو چ-

 ،ی خوای شدم که تو م  ی منم همونطور  م؟یاضاف  ی نشون نداد

 .مونهینم ی گله ا ی جا

پشت سرم رو با   ی مدت تمام پل ها نیا ی بود، تو دیبا ام  حق

بخاطر    نانیاطم محمد،  بخاطر  بودم،  کرده  خراب  کامل 

 !عشقمون

 ...من-

 چ یه  گهینداشت. د  ی ا  دهیفا  گفتمی م  یرو خوردم. هر چ  حرفم

 .شدیمثل سابق نم زیچ
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  گه یها دو سال د  هیگر  نیا  ،ی ا یحاال حاالها مونده به خودت ب-

کجاست؟   یدونی م  یاما بدبخت  شه یخاطره م  نی برات مزخرفتر

 !که اصال  ارزشش رو نداره  ی کنیم هی گر یکس ی برا

 .بود  نیکنه، بخدا که قصدش هم وونمید خواستیم

 سابق؟ دیام یامشب... بش هی... شهیم-

  ی خودیکمرنگ کنار لب هاش نشون داد درخواست ب  پوزخند

 .کردم 

 !؟ی دار ازیچرا؟ چون بهم ن-

داشتم چون بلد   ازیکلمه نبود. هم بهش ن  کی سوالش    جواب

  ی بود آرومم کنه و هم نه، چون اصال  دوست نداشتم آدم ها

.  کنمیاحساس کنند دارم ازشون سوء استفاده م  میمهم زندگ

 :خورد و گفتم یحال، زبون لجبازم تکون  نیبا ا

 .دارم   از یآره، بهت ن-
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شده بود که قربون   ییبه وقت ها  هینگاهش عوض شد. شب  رنگ

 .چلوند یو من رو م رفت ی صدقه م م

پسر... که هنوز    هیسخته که    ی لیمن خ  ی قبول کردنش برا-

حد  نیپررو رو به ا ی ایرو ست،ی با خودش مشخص ن فشیتکل

 !کشونده تیاز مظلوم

 .شد ریبستم و اشکم سراز یدرد پلک پر

 ؟ ی... راجبش حرف نزنشهیم-

 :کرد و گفت  نگاهم اغواگرانه

 کنم برات؟  کار یچ ،ی دار ازی حاال که بهم ن-

بخش،    دنیشن لذت  هم  و  بود  دردناک  هم    ی عنیسوالش 

نم چ  دیبا  دونستیخودش  شاایکنه؟    کاریبرام  هم   دی... 

محمد؟!    ارم،یکه به زبون ب  خواستی و مثل محمد م  دونستیم

آدم برام تموم   نیفکر و ذکرم بود؟ چرا ا   ی چرا هنوز اسمش تو

 شد؟ ینم
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 .بغلم کن-

. احتماال  داشت با زدیچشم هاش موج م  ی تو  دی و ترد  تعجب

که بودم   یاگه بغلم کنه، فردا دوباره همون  کردیخودش فکر م

 .کنمیم یو نمک نشناس شمیم

 .تکرار کردم  دوباره

 !بغلم کن-

به خودش داد و  آغوش مردونه    یرو ازم گرفت و تکون  نگاهش

کنترل   رو  متورمم  بغض  که  همونطور  کرد،  باز  برام  رو  ش 

که مادرشون رو    یی و مثل بچه ها  دمیبغلش پر  ی تو  کردم،یم

از هر ترس و استرس  کننیسفت بغل م در امان بمونن،   یتا 

 .محکم بغلش کردم

نه بخاطر    هیگر- اما  اول    گران،یدکن، خودت رو سبک کن، 

کن،   هیخودت گر  ی با توئه و احساساتت... برا  تیخودت، اولو

 !ی کرد تش یخودت که اذ ی برا



Page | 1116 
 

داشت که من رو به مرز    شیلعنت  ی جمله    ی تو  یچ  دونمینم

گر خون  و  کشوند  برا  هی جنون  برا  ی کردم،   ی خودم... 

... گفتیدرست م  دیپاره بود. ام   کهیقلبم که ت  ی احساسم... برا

 !کرده بودم  تی... خودم رو اذیلیمن... خ

[18.03.21 11:51] 

 270پارت #

 " محمد "

  ی بودم، سه روز  دهی قشنگش رو نشن  ی که صدا  شد یم  ی روز  سه

روز  شدیم بود، سه  نزده  زنگ  بهم  ها    شدیم  ی که  که صبح 

روز بود، سه  نکرده  بدرقه م  به سرکار  رفتن  بود که    ی موقع 

ا با  ها  م  نکهیشب  سخت  بودم،  روز  دم،ی خوابی خسته    ی سه 

 .رو نداشتم   امیکه رو شدیم

چشم هام    ی جلو  شتر ی روزها ب  نیکه ا  ی رو به دستنبد  نگاهم

پنجاه بار   ی . باالدمیکش  یآه اریاخت یانداختم و ب رفتی رژه م
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هم تا    ی بهش زنگ زده بودم و خطش خاموش بود. چند بار

اونجا باشه و    دی شا  نکهیا  الیرفته بودم به خ  ش ییدا  ی خونه  

  ؟ یاما نبود. خودش رو از من دور کرده بود که چ  نمش یبشه بب

 دونمیندونه من که م  ی تحمل کنه؟ هر ک  تونستیاصال  چطور م

رو تحمل    میدور  تونستیچقدر دوستم داره، پس... چطور م

 کنه؟

اندازه    دلم م  ایدن  کی  ی براش  بود. کاش    ذاشت یتنگ شده 

به   چوقتی ه  یلعنت  جیبدم، کاش اون پ   حیبراش قشنگ توض

  تونستم یکاش م  کردم،یاومد، کاش زودتر پاکش م  یوجود نم

 !به عقب برگردم 

و   دمیبود کش  ایرو   ی ادگاریدستم که    ی انگشتر تو  ی رو  یدست

اشک هام    یداغ  کردم،یروزها تا بهش فکر م  نی چرا ا  دونمینم

 شه یتاب تر از هم  یچرا ب  دونمی سوزوند. نم  یچشم هام رو م 

بخاطر    میزندگ  یچرا انقدر از خودم و آدم قبل  دونمیبودم، نم

 !متنفر بودم  ا،یرنجوندن رو
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 ی به صفحه    یو نگاه   دم یکش  رونیب  بمیج  ی رو از تو   میگوش

رو خاموش کرده    شیکه گوش  یشب  نیانداختم. از اول  شمینما

انتخاب کرده بودم    نهی پس زم  ی مون رو برا  ییبود، عکس دوتا

 خواستم ی! من فقط منهیبب  یو اصال  هم برام مهم نبود که کس

بشنوم،    ورو روشن کنه، دوباره صداش ر  شیدوباره گوش   ایرو

بب ا  نمش،ی دوباره  بهم توجه کنه،  آرزو  نیدوباره  من   ی تمام 

 .بود

بشه، خودخواهانه   ی داشت ناراحت بشه، حق داشت عصب  حق

حق نداشت فکر رفتن به سرش بزنه، حق نداشت    یست ول

بهم قول   بود،  داده  قول  بهم  اون  بذاره،  تنهام  روز کامل  سه 

قولش  ر یز چوقتیمن ه  ی ایتنهام نذاره! رو چوقتیداده بود ه 

 ی ل یخحتما ...    نه،یرو بب  میناراحت   خواست ینم  چوقتی ه  زد،ینم

 !اتفاق ها شده   نیبه ا یاز من دلخوره که راض

رو به گوشم   یگوش   ی دیکردم و پر از ناام  کیاسمش کل   ی رو

باعث شد قطع کنم   ،یرو مخ زن پشت گوش  ی چسبوندم، صدا 
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  چ ی ه   هیثان  کی  ی تو  نکهیغافل از ا  رم،ی و دوباره شماره ش رو بگ

 !کردیرو روشن نم  شیگوش ایو رو شدیعوض نم  ی زیچ

 ش،یی دا  شی برم پ  ایبه خونشون برم،    زدیداشت به سرم م  گهید

م فکر  هرچقدر  جا  دمیترسیم  کردمیاما  کردن،    ی به  درست 

  ک ی کنم. از  جادیدردسر ا ایرو ی کنم و برا ی خراب کار شتریب

ب هم  ا  ش یطرف  دور  ن یاز  اون    شی تحمل  اگه  نداشتم،  رو 

 ی رفتن اون مساو  ذاشتم،یاز من جدا بشه، من نم  خواستیم

تحمل کرده    یسه روز رو هم با بدبخت   نیبا مرگ من بود و هم

 !بودم

رو کنار گذاشتم و    یگوش  دم،یچپ چپ صاحبکارم که د   نگاه

به سمت    یرغبت  یب  ی بلند شدم و با قدم ها  ی صندل  ی از رو

بود   قی رف  با یوب بود که با بابا تقرکارگاه رفتم. خ  ی در ورود

دهنم رو کامل   ی ا   قهیچند دق   ی استراحت ها   نی وگرنه سر هم 

 !کرد یم  سیسرو
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راه    نیکار خودم رفتم و ح  زیسالن که شدم، به سمت م  وارد

بهم انداخت و   ی عضو کارگاه شده بود نگاه  دا یکه جد  ی دختر

اراده به    یحوصله جواب سالمش رو دادم و ب  ی کرد، ب  یسالم

حسود  ایرو  ادی م  ی و  اگه  افتادم.  هاش   ک ی  دونستیکردن 

  کار که من    ییجا  ی کم سن و سال تو  با یو تقر  دیدختر جد

من رو، کاش    ای  کشتیخودش رو م  ایقطعا     کنهیکار م   کنم،یم

به خودش   ی... کمدیخبر رو بهش بدم، شا  نی هم  تونستمیم

  خورد ی بخاطر حرص م  کمی  دیشا  کرد،یم  یهام آشتاومد و با  یم

م نشون  شا  دادیو  عاشقمه،  هم  رو  دیهنوز  سابق   ی ایهمون 

 !شد یخودم م

[18.03.21 11:51] 

 271پارت #

  نکه یبود، از ا  ای رو  شیکار شدم و تمام فکر و ذکرم پ   مشغول

بند نبود، از    ییدستم به جا  نکهیخبر حالش رو نداشتم، از ا
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رابطمون،   ی گند بخوره تو  ی دی کردم که دم ع   ی کار  کی  نکهیا

 .بودم ی از دست خودم کفر

 ن یکنارم بود و هم  ی انبار شده    ی پارچه ها  ی من به رو  نگاه

صدا گوش  ی که  خوردن  ب   می زنگ  با   الی خیاومد،  کردن  کار 

ا  نیماش به  فکر  با  و  گوش  ایرو  دیشا  نکهیشدم  رو   یباشه، 

 .خوردم ی اسم محمد رضا، ضد حال بد دنی برداشتم و با د

مردد بودم. از بعد اون اتفاق حوصله    یجواب دادن کم  ی برا

که به خونمون اومده بودند،    ی ش رو نداشتم و فقط چند بار 

ا تحو  یکس  نکهیبخاطر  نکنه،  ا  لش یشک  با  بودم.   ن یگرفته 

ها سال  تمام  حرمت  به  ع  ییحال  بود،    ن یکه  کنارم  برادر 

 .دم جوابش رو ن شدینم

 الو؟-

 .ش منظور دار بود  دهیکش  لحن
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جواب    نکهیاز ا  شدم یم  دیداشتم ناام  گهیبـــه، داش محمد. د-

 .ی بد

گوش  کی  با د  یدستم  دست  با  و  داشتم  نگه  م،   گهیرو 

 .دادم   زمیبه م یسروسامون

 .ویگوش ی صدا دمیشن  ریداداش، سرکارم د یخوب-

م-   م ی دلتنگت  کم،ی  نمت یبب   ایب  ؟ی کنیقربونت، چه خبر؟ چه 

 .داداش

 .زدم ی پوزخند اریاخت یب

بست- االن جمع  اون   یعنی  یآهان  و  دخترتو  دوست  خودتو 

 .توی دلتنگ مینخواست ال،یخیب ن؟ی دختره دلتنگم 

 .نثارم کرد و معترض شد ظیغل یفحش

  گه،ی د  الیخیپلنگاس، ب  ی بابا، توام که عقده هات قدر لبا  ی ا-

ر  هی ماهرانه  توام  که  بود  کن،    ی دی روز  فراموشش    ه ی توش، 

 .رونیب میبا بچه ها بر نیبرنامه بچ
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 :زودتر خالص بشم، گفتم نکهیا ی برا

 .کنمیباشه داداش، خبرت م -

م  خودش همه  بود،  کرده  تعجب  هر   دونستنیهم  با  محمد 

 .ادیزود کنار نم ی زیچ

 .چه عجب، پس منتظرتم، فعال -

 یکردم و با قطع کردن تماس، گوش  یازش خداحافظ  کالفه

به   یمن رو گوش  ینیرو کنار گذاشتم اما از شانس بدم، حس

سر و   ی به سمتم اومد. حوصله    شی و با نگاه پرمعن  دیدست د

نداشتم و از شانس قهوه    طیشرا  ن یا  ی کله زدن با اون رو تو

 .امروز همه هوس کرده بودند حالم رو بدتر کنند میا

گفتم که   یلب سالم  ریو ز  دمینگاهم رو دزد   ستاد،یکه ا  کنارم

 .امون نداد و پاچه گرفتن رو شروع کرد
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 ا ی  ،ی ای م  رید  ای   ،یرونیب  ایچه وضع کار کردنه محمد؟    نیا-

م  گوش  ای  ،ی ریزود  م   تیبا  اشتباه    نجارویا  ،ی ریور  کجا  با 

 !؟یگرفت

زرد و کج و معوجش رو مهمون   ی دندون ها  خواستی م  دلم

 .تونستم یکه نم فیحلقش کنم و ح

اگه شما    گهیآقا، د  یکارامو انجام دادم و رفتم عل  شهیمن هم-

 .بحثش جداست د،یشبا هم ازمون کار بکش نیخوایم

با فحش    یهاش دو برابر شد و لحن و طرز نگاهش تفاوت  اخم

 .دن نداشتدا

کنم،   یصحبت  هی الزمه با بابات    ،یطلبکارم هست  نکهینه مثل ا-

 .که نشد کار کردن پسر خوب نیا

بلند شدم و هر چ  از  ی وجودم بود رو تو  ی حرص تو  یجام 

 .لحنم جا دادم
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حاال ما   کنه،یسگم برات کار نم  ی دیکه تو م  یحقوق  نیبا ا-

با خودت    م یگینم  یچی ما ه  ی آورد   ری ها رو گ  چارهیبدبخت ب

بزن، من    یحرف بزن  ی خوایهم م  یبا هر ک  ه،یفکر نکن خبر

هم    گهید  رم،یاز بابام بترسم، االنم م   ستمیدو ساله ن  ی بچه  

 !یعل ا یخودت،  ی باش برا دیدنبال حمال جد ستم،ین

مقابل نگاه متعجبش رد شدم و با حرص به سمت رختکن    از

همه    یب  نیمونده بود ا  نیرفتم و لباسم رو عوض کردم. هم

بدبخت  زیچ به روح و روانم، خودم کم  بزنه  و   یگند  نداشتم 

ا   شتریب  گهید چرت و پرت هاش رو تحمل    تونستمینم  نیاز 

خونه   ی کار نداشتم، به درک که تو  گهیکنم، به درک که د

م  موندم،یم بابا شرمنده  و  مامان  که جلو  به    شدم،یبه درک 

 !درک 

به    شهیاز هم   رتریشب خودم رو با دوستام سرگرم کردم تا د  تا

کرد،    یزنگ زد و ابراز نگران  ی مامان چند بار  یخونه برسم، وقت

  ی مجبور شدم از جمع پر دود و پر سروصدامون که اصال  تو
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پرت کردن حواسم موفق نبود، دل بکنم و به خونه برگردم.  

 ش یتمام سع  ریمس  لکرد و تو طو  میاز راه همراه   یمیرضا تا ن

از باال    با یبود و تقر  قمیرف   نیتر  یمی رو کرد تا آرومم کنه، صم

 ا یت، اون هم حق رو به روخبر داش  ایرابطه م با رو  نییو پا

داشت   یسع  ی ا  "  شهیدرست م  "و در آخر با گفتن    دادیم

سه روز تمام بدون    ای! رو؟یبده، اما چه درست شدن  میدلدار

سه   من  بود،  تونسته  حت  روزمن  نشن  یتمام  رو    ده ی صداش 

و   رفتیهم در م ی جونمون برا  یوقت  یبودم، چه درست شدن

چند روزه رو هر چند سخت، تحمل    ی دور  نی ا  میتونسته بود

 !م؟یکن

  ی ادآوریدر رو بردارم اما با    دیرفت تا کل   بمیبه سمت ج  دستم

باز کردن    ی صدا  دنیموقع شن ایپر ذوق رو  ی خنده ها   ی صدا

 هی اکتفا کردم. چند ثان  فونیدر، منصرف شدم و به زدن زنگ آ

متعجب مامان از پشت    ی صدا  ی تا باالخره    دیطول کش  ی ا

شروع   رو   ی لحظه کارآگاه باز  نی مد و المصب از هماو  یگوش



Page | 1127 
 

 فونینبردم، چرا زنگ آ  دیاومدم، چرا کل  ر یکرده بود، که چرا د

و هزاران چرا اعتراض   گه ید  ی رو زدم  اگه  بهشون بشه،   یکه 

 .خورهیبهشون م ". یفهمیاز مادر بودن نم ی چی تو ه "مُهر 

 ی تظاهر به خوب بودن کردم. برا  ی خونه شدم و به سخت وارد

  ر ی مامان در امان باشم، خودم رو با ام  زیاز چنگ نگاه ت   نکهیا

که خواست لب تر کنه،    نیو زهرا سرگرم کردم و مامان هم

 :دمیپرس

 بابا کجاست؟ -

 .مامان، زهرا جواب داد ی بجا

 .خونهی تو اتاقه داداش، داره نماز م-

ساعات موکول بشه،   نیه اوقت بود و محال بود نماز بابا ب  رید

بهش آمار    عیسر  زی همه چ  یب  ی نیکه مشخص بود حس   نطوریا

 .داده بود
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از تو که  نمیچشه، ا ستیاون از بابات که از سر شب معلوم ن-

 .خونه ی موقع شب اومد نی و ا افهیق نیبا ا

 .نگرانش زدم ی چهره  ی به رو  ی تلخند

 ... نکنه معتاد شده باشم؟ ی وا-

ا  خنده با  اما  بود  گرفته  رفتن    نی ش  تشر  از  دست  حال 

 .برنداشت

ا- چرت و   نیا  ی حرفو محمد، به جا  نیخدا مرگم بده، نزن 

به دست و صورتت بزن من هم شام رو برات   یاب   هیپرتا، پاشو  

 .داغ کنم

در جوابش گفتم و با دادن   ی ا   "خدانکنه    "غره زنان    چشم

رفتم.   ییکردن، به سمت دستشو  ی باز  ی برا  ر یبه ام  میگوش

  دونستم ی. خوب مدمیدزدینگاهم رو از خودم هم م  نه،ییآ  ی تو

جسم بودم بدون   کیفرق کردم، انگار    شی با محمد چند روز پ

کردن نداره و فقط   یزندگ  ی برا   یقشنگ  لیکه دل  یکیروح،  
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  ی وسط زندگ  ای . اومدن روگذرونهیبه اجبار داره روزهاش رو م 

به خودم   شتریب  ام،یبه خودم ب  یعث شده بود کمو تارم، با  رهیت

  ی ها و لحظات  هی به ثان  یتوجه کنم، به خانواده م، به کارم، حت

که در حال گذرن، اما حاال... همشون رو از دست داده بودم، 

 ست،ی ن  زهی انگ  یوقت   ست،ین  ایرو  ی ترو نداشتم، وق  ا یچرا که رو

 یی معنا  چیهر چقدر هم از سر اکراه و اجبار باشه، ه  یزندگ

 !نداره

[20.03.21 12:50] 

 273پارت #

شام  بعد ع   یاز خوردن  در    ی ریی تغ  چیه  ،یخوشمزگ  نیکه 

ا  کی تحر  ی تو اشتهام  ب  کرد،ینم  جاد ی کردن  اتاق  از   رون ی بابا 

نگاهش    ی اومد و با چشم تو شدن باهاش، تا ته ماجرا رو از تو

 دونستمیو م  دهی به گوشش رس  زیخوندم. معلوم بود همه چ

پا   سفرهاز سر  عیسر لیدل نیبه هم  اره،یجمع به روم نم ی تو

به بابا و تشکر کردن از مامان، به اتاقم   یشدم و با گفتن سالم
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رو نداشتم،   چکدومشونیهجوم بردم. تحمل رو در رو شدن با ه

  ی ماهم، تو نیبا حقوق ا که بهش قول داده بودم  ی ریام یحت

گند زده   یو مجلس  کیش  یلیباشگاه ثبت نامش کنم و حاال خ

 .بودم

و سه،  ستی عدد ب  دنی انداختم و با د میبه ساعت گوش ینگاه

نثار کردم.   یفحش  گذرهیم  ریکه د  هیساعت و ثان  یبه هر چ

پهن کردم و با خاموش کردن برق   یمعطل  یرختخوابم رو ب 

 ن یکه فکر اومدن به ا   ی ا  گهیبابا و هر کس د  ی اتاق، راه رو برا 

 .سرش بود بستم ی اتاق تو

  ی که داشتم شماره    ی ا  ی واه  د یبا ام   دن،یمحض دراز کش  به

با شن  ایرو و   ی رو تو  یگوش  ،یشگیهم  ی جمله    دن یگرفتم 

  یتا ک کرد؟یرو روشن نم  شیلعنت  یمشتم له کردم. چرا گوش

 !م کنه؟ هی تنب خواستیم

گالر  از به قسمت  تماس  تو   ریمس  رییتغ  ی قسمت  و   ی دادم 

انقدر  م،یمخف  ی پوشه   دلم براش   ی دنبال عکسامون گشتم. 
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  ی عکس ها  ی . رودمشیند  شدی سال م   ک یتنگ بود که انگار  

صورت پر از لبخندش،    دنیکردم و با د  کیقرارمون کل  نیآخر

 .کالفه شدم شتریب

از رو  ی من اگه جا  دیشا  کردم یهم بدتر رفتار م  ا یاون بودم، 

گذشته ش   ی تو   دونستمیاما... من با اون فرق داشتم. من نم

خودم خبر داشتم. از   یها گذشته، اما خودم که از زندگ  یچ

که   ییها  یدرصد خوش  کیرابطه م با حنانه که خبر داشتم،  

  ا ی نداشتم، رو  نانهتجربه کرده بودم رو با ح   ایرابطه م با رو  ی تو

مدت   نکهیهم با ا  نیواسه هم   ست،ینبود و ن  چکسیبه ه   هیشب

  نکه ی بود باهاش دوست بودم باز هم حاضر نشدم به ا  یکوتاه

ببخشم   فقط  رو  اون    ایحنانه  بد  از حال  اون  بکنم.  فکر  نه، 

اون    ی و حس سردرگم  روزهام خبر نداشت، از عذاب وجدان

باز  شیباز  کردیروزهام خبر نداشت و فکر م  اما چه    ی دادم، 

رو    ایرو  یخودم حاضر بودم بارها ببازم، تا خوشحال  یوقت  ؟ی ا

 !نم؟یبب
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دستمه و    ی تو  ی رفت گوش  ادمیبا خودم حرف زدم که    انقدر

خاموش شده   ی ست، صفحه    شهیچشم هام دلتنگ تر از هم 

از    ی زنگ زدم. خبر  ایرو روشن کردم و مجددا  به رو  یگوش  ی 

براش   یامیبوق خوردن نبود و بالفاصله بعد از قطع کردن، پ

 .فرستادم 

م   ییکجا " داره  دلم  دق    ترکه یخانومم؟  داره  محمدت  ها... 

 " .وونهید کنهیم

  ،ی فرستادم و قبل از پناه بردن به گالر  رونیب  یآه  اریاخت  یب

از آهنگ هابه سراغ آهنگ هام رفت با    ری اخ   ی م.  و  رد شدم 

آشنا  دنید دل  ،ییاسم  کردم.  ازش خوب    لیمکث  رو  تنفرم 

ا  دونستمیم با  نم  نیاما  ا   تونستمی حال  با    نیمنکر  که  بشم 

 .شمی صداش و آهنگ هاش آروم نم دنیشن

  ک یاز آهنگ هاش که با احمد سلو خونده بود کل  یکی  ی رو

حرکت منتظر    یب   ی ا  هیچند ثان   م،یکردم و با برداشتن هندزفر

  د،یچیگوشم پ  ی که صداش تو  نیصداش موندم و هم  دنیشن
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واقعا    ایرو  یعنیبه جونم رخنه کرد.    یشگیاون حس مزاحم هم

رو  هاش  آهنگ  من  خاطر  نم  به  ریعنی  داد؟ یگوش  من   و ... 

 !از اون دوست داشت؟ شتریب

[20.03.21 12:50] 

 274پارت #

هم دست    خودی ب  ی فکرها  نیخراب بود، ا   تمی که وضع  خودم

هام    یدلتنگ  د،ی بردار نبودند. آهنگ بهزاد که به  اواسطش رس 

من هم نبود، نبود که    ی ایدو چندان شد. اگه بهزاد نبود، رو

 .و رو کنه  ری رو ز  میزندگ

روز افتاده    نیو پوچ به ا  چیسر ه   وفتم،یب  هیمونده بود به گر  کم

نمونده بود و فقط تا   یاز صبر و تحملم باق  ی زیچ  گهی. دمیبود

 ا یاز رو  ی خودم رو کنترل کنم، اگه خبر  تونستمی فردا ظهر م

بذار    وفته،یب  خوادیهم که م  یهر اتفاق  رم،ینشد به خونه شون م

 !وفتهیب
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جا   نیا به  سر  ،ی گالر  ی بار  تلگرامم  ب  ی به  انتخاب   ن ی زدم. 

عکس هاش سخت بود اما خب...   دنیهاش و د  سی و  دنیشن

 یکیدوست داشتم!    گهیجور د  کیخنده هاش رو    ی من صدا

که   یاول  ی به همون لحظه    هیها پخش کردم و شب  سیو  یکی

برام لوس بشه،   ا یرو  شد یبودمشون، ذوق کردم. مگه م  دهیشن

سرم غر بزنه و    یبچگونه باهام حرف بزنه، بخنده و حت  نبا لح

 !من ناراحت باشم؟

هم حواسم   ی رو گوش دادم و چند بار  سشیو  ن یتا اول  با یتقر

پرت چتمون شد، به خودم که اومدم ساعت از دو هم گذشته  

بود   یبودم. امشب، شب چهارم  شهیخواب تر از هم  یبود و ب

 ده ینگفته بود، من رو از راه دور نبوس  ری بهم شب بخ  ایکه رو

خدا بود   فقطقشنگش باهام حرف نزده بود و    ی وهابود، از آرز 

 .که از قلب آشفته حالم خبر داشت

ا  قبل در    نکهیاز  بشم،  ها  تماس  به  مربوط  قسمت  وارد 

به خط    اممیپ  ل یتحو  امکیحالت ممکن، پ  نی تر  رمنتظرهیغ
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صفحه نشست و من مثل جن زده ها، از سر جام    ی رو  ا،یرو

  دیبا  دونستمیه بود، نمبه جونم افتاد  ی بلند شدم. استرس بد

  ی بدتر باهام لج نکنه، اول خواستم همه    ایکنم که رو  کاریچ

 !شدی نم  یبزنم، اما دلم راض امیپ ی حرف هام رو تو 

از    باالخره  دق  یکیبعد  ا  ی خودخور  قهیدو  با   نکه یکردن، 

 دنی صحبت کنه شماره ش رو گرفتم و شن  تونهی نم  دونستمیم

 .عمرم رو داشت ی صدا  نیبوق، حکم قشنگ تر ی صدا

 .براش نوشتم  ع یسر  شه،یتر از هم   شونیو من پر  دادینم  جواب

اما توروخدا بردار، بذار من حرف    ،یحرف بزن  یتون ینم  دونمیم-

 .تورو جون من ایبزنم. رو

نکنه خاموش کنه شماره ش رو گرفتم   نکهیاز ترس ا  بالفاصله

خودم رو درک کردم. من احمق هم که   تیآن موقع  کیو در 

 !حرف بزنم یدرست و حساب تونستمینم
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سر  انقدر که  بودم  کرده  با    عیهول  و  کردم  قطع  رو  تماس 

توان   شرتم،یسو  دنیپوش تمام  با  کردم.  باز  آروم  رو  اتاق  در 

ب  یسع در  کن   نیتر  صدایکردم  حرکت  هم حالت  موفق  و  م 

رفتم و   نییاز پله ها پا  ،ییکفش و دمپا  دنیشدم، بدون پوش

 .دمفرستا  رونی ب یاز سر آسودگ ینفس ،یبا باز کردن در اصل

با شن  ا یرو  ی شماره    دوباره  پشت   ی بوق ها  دن یرو گرفتم و 

. دمیمقابلم کوب  وار یمشت شده م رو به د  ی سرهم، دست ها

ز  نطوریهم خودم  با  بده  "لب    ری که  تکرار    ی ا  "جواب  رو 

سکوت،   نیبوق قطع شد و من شوکه از ا  ی صدا  کهوی  کردم،یم

 ب واقعا  جوا  ایرو  دادیکه نشون م  میگوش  ی به صفحه    ینگاه

 :داده انداختم و با ذوق گفتم

 .سالم دردت بجونم-

 !. نه از سرما، از بغضدیلرزیم صدام

 .قشنگت رو بشنوم ی کلمه بگو الو، بذار صدا  هیفقط -
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چ  ی صدا هر  از  تر  ترسناک  ا  ی زیسکوتش  مثل    نکه یبود. 

نده و   یتی دلقک شهر، به سالن پر از تماشاگر اهم  نیمعروفتر

 !فقط سکوت کنه

 !کلمه، مرگ من هیمن؟ همه کسم؟ فقط  ی ایرو-

 ی بود اما دراومدن صدا  یو ناگهان  ارمیدادنم خارج از اخت  قسم

 .بود ی کامال  اراد ام،یرو ف یرفته و ضع گ

 !بگو-

هنوز مرگ من، براش خط قرمز بود. پس هنوز دوستم   پس

 !داشت

گرفته س صدات؟    نقدریصدات، چرا ا  نیا  ی برا   رمیبم  یاله-

 با خودت؟ ی کرد کاریچ

من   رینکرده بود، تقص  ی مضحک و مزخرف بود. اون کار  سوالم

 !بود

 ؟ ی منه، چرا... مراقبش نبود زیمگه نگفتم صدات همه چ -
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  ا ی رو قشنگ تر کنم    شی . قرار بود زندگدی ناخودآگاه ترک  بغضم

 !حال و روز بندازمش؟ نیبه ا

باعث شد عذاب وجدانم چند برابر    دنشیآه کش  ف یضع  ی صدا

 ی نطور یصداش، ا  دنی با شن  کردمیبشه، اصال  فکرش رو هم نم 

 .بگم رو، فراموش کنم دیکه با ی زیو هر چ زمیبهم بر

نم- بشنوه    خواد ی م  دونهیدلم دودله...  م  ایصداتو  ... ترسهینه، 

 .کنه مونشیپش دنیغم صدات از تپ  هوی ترسهیم

  ی ری سوزناک شب هم، تاث  ی و سرما  دم ی موهام کش  ن یب  یدست

 .حال خرابم نداشت ی تو

م- بخوره،  بجونم  ب  یذاشتیدردت  بدم،   حیتوض  شتریبرات 

  ،ی ریتا سه روز خودتو ازم نگ  ،یبدم تا آروم بش حیتوض نقدریا

 وونم یتو د  یغم و ناراحت  یدونی. نمیوفتیحال و روز ن  نیتا به ا

 کنه؟ یم
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قلبم فرو رفت.    ی خنجر تو  کیپوزخندش، مثل    ی صدا  دنیشن

 :گفت ی مکث کرد و بعد به آروم یکم

 !محمد یگی چقدر قشنگ دروغ م-

  سوختم،یبخدا که نم  زد،یم  شمیخودش آت   ی با دست ها   اگه

 .بهش نگفته بودم ی دروغ چیمن ه

 .گفته باشم بهت  یاگه دروغ رمیمن بم ا؟ی رو یدروغ چ-

م  یسع لحظه، شدت  به  لحظه  که  رو    گرفتیداشت صداش 

 .کنترل کنه 

  ی محمد؟ واقعا  تو چجور آدم  یتو دروغ نگفت  ؟یتو دروغ نگفت-

 !؟یهست

از    هیپر کنا  ی طرف تحمل حرف ها   کی  از ش سخت بود و 

صداش رو بشنوه و براش دردسر    یبودم کس  نینگران ا  کی

 .بشه

 .باز شنونیم نا یخب... آروم باش، خواهرت ا یلیخ-
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 .شد  یعصب شترینکرد، بلکه ب یتنها استقبال  نه

ن- ها  ی ادا   ست یالزم  ب  ی آدم  در  فهم  ،ی ارینگرانو    دن،یهمه 

 .رابطه بودم  ی تو   ییکه من با چه آدم دورو و دروغگو  دنیفهم

مهربون  انقدر چ  یبه  حاال  که  بود  داده  عادتم  به    ی زی هاش 

 .نمونده بود یشدنم باق وونهید

 !تلخه نه؟ قتیحق ؟ی چرا ساکت شد ه؟یچ-

تلخ بودن هم گذشته بود، هوا هم انقدر سرد بود که مجبور    از

 .شدم خودم رو با قدم زدن گرم کنم

دلمو خون   ی دار  ی نطوریکه ا  یی تو  ،ییمهم تو  ست،یهم نم-

از دستم،    شدینم   یعصب  نقدری ا  چوقتی من ه  ی ایرو  ،یکنیم

 همه کسم؟ یکنم آروم بش کاریچ

 .دیاعصابم خط کش ی پوزخندش رو یلعنت ی صدا دوباره

 !ی کردی بودم تو منو خر فرض نم ی نطوریاگه از اول ا-

 .مشت شد و طاقتم طاق تر شرتمیسو بی ج ی تو دستم
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 کردم آخه نامرد؟ نکارو یا یمن ک-

  نکه یاز ا  دمیترس  دم،یچند لحظه ساکت شد و دوباره ترس  ی برا

 .خاموش کنه و نتونم حرف هام رو بهش بزنم

 دادم،یذهنم به جمالت سروسامون م  ی که داشتم تو  ن یهم

چه    دمیسکوتش رو شکست و با گفتن حرف دلش، تازه فهم

 .زدم ی گند

گفت  ؟ی کرد  نکارویا  یک- که  دستت    تیکوفت   جیپ  یتو  تو 

کرد   ی چجور   ست،ین کرد  ی چجور  ؟ی پاکش   ی تو   ی پاکش 

 !من خرم؟ ی چند ساعت؟ فکر کرد

 نی ا  یچ  ی برا  دیفهم یکاش زودتر م   گفتم،ی زودتر بهش م  کاش

 .کار رو کردم

 نه؟ یاالن مشکلت ا ن؟یهم-
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طور    اینه، اما رو  ایبود    نیبود که فقط مشکلش ا  نیمن ا  درد

دوباره تماس   کردمیبرداشت کرد و هر لحظه حس م ی ا گهید

 .کنهیرو خاموش م شی رو قطع و گوش

واقعا     ؟ی شعوریو ب   الیخ یچقدر ب  ینیبی! می ... وای ! وان؟یهم-

 ...خودم متاسفم که عاشق ی خودم متاسفم، برا ی برا

رو نداشتم،   دنشیکنه، طاقت شن  لیجمله ش رو تکم  نذاشتم

  مونیاز دوست داشتنم پش  چوقتیبهم قول داده بود ه  ایرو

 .زد یقولش م  رینامرد داشت ز  زد،ی قولش م  رینشه، حاال داشت ز

فکر نکردم ممکنه   نیصدام اوج گرفت و اصال  به ا  اریاخت  یب

 .رف هام رو بشنوه ح ی ا هی همسا ،ییآشنا

 !نگو ی نطوریا  ی خبر ندار ی زی از چ  ینگو، وقت ی نطورینگو! ا-

بگه؟ رسما  بهم گفت ازم    خواستی م  یچ  گهینگفت. د   ی زیچ

  ...که  یمتنفره، از من
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 یبهم گفت  یوقت  دم،یصداتو شن  یوقت  دم،یاون عکسو د  یوقت-

بشنو  ی خواینم کنم.   گهید  ،ی صدامو  تحمل  نتونستم 

عکس    هی  دونستمیم  شناختمت،یم اون  از  چشم  هم  لحظه 

ا  ،ی داریبرنم اسکر  دونستم یم  نکهیبا  اما    ی شات دار  نیازش 

  ن یاز ب  جیانقدر کالفه و سردرگم بودم که اول خواستم اون پ

ب در  دلت  از  قشنگ  بعد  و  تو    ی استور  ارم،یبره  اما  گذاشتم 

کنه،   یمعرف  شناسهیم   ی زیچ  ی هکر   یگفتم اگه کس  ،ی دیند

  ی کیدادم بهش،    امیبهم داد، منم پ   ی دیآ  هیاز بچه ها    یکی

تا باالخره جوابم رو داد و تونست برام   دیطول کش  یدو ساعت

  ست ین  گهیپاکش کنه، خوشحال بودم که پاک شده، که د  جویپ

نم فکر  اما  ناراحت کنه،  ا  کردمیتورو  رو کن  نی راجبم   ی فکر 

 !ستمی ن یالش ستم،یباشم دروغگو ن ی من هرچ ا،یرو

از حرف هام   یفقط کم  ،یکم  ی پر از نفرت بود که حت  انقدر

 .رو باور نکرد 
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  جوی پ  عیسر  ی بد   ام یآهان... اون هکرم منتظر بود تو بهش پ -

کالم بگو   هی  ،ی همه داستان بساز   نیا  ستیپاک کنه؟ الزم ن

 !خودم پاکش کردم، چون بهت دروغ گفتم

 یمن  ی من زور داشت. برا  ی رفش، براقسمت آخر ح  دنیشن

که گذاشته بودم، دروغ   ی ا  یرابطمون هر کم و کاست  ی که تو

که به مرگ مادرم    یکه قسم  یمن  ی نگفته بودم، زور داشت. برا

رو بهش گفته بودم، زور    زیخورده بودم رو شکوندم و همه چ

 .شکل متهم بشم نیداشت به ا

امشب،   ی ایداشت، دلم از رو  تی از بغض و عصبان   یقیتلف  لحنم

 .گرفته بود ی ادیز

درد نداشت،   نقدری ا  دنشیشن  ی داد یبخدا که اگه بهم فحش م -

برو ازش بپرس،    دمیطرفو بهت م  ی دیآ  ایب  گم؟یمن دروغ م

که   نیچتمو باهاش، بب  نیخودت بب  جمیپ  ی برو تو   ایاصال  ب

  ی که با هزار بدبخت  نیسه ساعت سر پول باهاش چونه زدم، بب 



Page | 1145 
 

... آخه منو  یکن... بلکه باور  نیکنه، خودت بب  نی دادم تا س  امیپ

 !م برات بهی... غر یشناسینم

شده بود   نیبدب  ی انقدر  ایاز سکوتش نداشتم، رو  یدرک  چیه

ذهنش، داره   ی باز تو   ای  شهیاالن داره آروم م  دمیفهمیکه نم

 .کنهی متهم م  من رو

حرفم   کردم یم  ال یبهت ثابت کنم، خ   ی چجور  دونم ینم  گهید-

  ال یخ   ،ی ارزش داره و قبولش دار  شتری از صد تا سند برات ب

 ی ! ولیشیازم متنفر نم  چوقتیه   ادیب  نیآسمونم به زم  کردمیم

 !بگم یحاال... چ

صداش نبود، اما باهام    ی از اون حرص و تنفر تو  ی خبر  گهید

 .امشب ی سرد بود، مثل هوا

 ینگفت   ؟ی چرا همون روز پاک کرد  ؟ی چرا زودتر پاکش نکرد-

 ...دیمن شا
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خسته شده بودم از دفاع کردن از    گهید  دم،یکالمش پر  ونیم

 .شی خودم، لعنت به باعث و بان

 ی تو  یآدم  هی  ی روز   هینبود    ادمینبود، اصال     ادمیچون اصال   -

 ی ب  ی زایخوب بود که به چ  می بوده، انقدر با تو زندگ  میزندگ

. اگه فکر کردمیفکر هم نم  یو عکس، حت  جیمثل اون پ  یارزش

م  کردم یم پاکش    ذاشتمینم  ،ینی بب   ذاشتمینم  کردم،یزودتر 

ا  ینیبب به  ب  نیتا  متنف   ،یوفتیحال  ازم  که   ،یبش  رتا  بخدا 

 .دردت بجونم ذاشتمینم

  ک ی. نزدمیداشت  ازیسکوت ن  هیمن و هم اون، به چند ثان  هم

طاقت    یخودم رو ب  یبدون حرف گذشت و وقت  قهیدو دق  یکی

 :گفتم دم،ید

 ؟یبگ ی ز یچ ی خواینم-

 :تر از قبل گفت فیضع ییو با صدا دیکش  یآه

 بگم؟ یچ-
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و مونده بودم    دم یکشیم  یفرض  ی خط ها  وارید  ی دستم رو  با

 .حرفم رو بزنم ی چجور

 ؟ یکنم ببخش کاریچ-

 :گفت عیسر

 .دونمینم-

 .گرفت  حرصم

  ام ی فردا م  ای  یکنیم  یامشب با من آشت  ای  دونم،ینم  یچ  یعنی-

 .گه ی دم خونتون، خسته شدم د

 ی حرص  ی بدجور  ایبار بدون غرض حرفم رو زده بودم اما رو  نیا

 .شد

من خسته   ،یو رفت  ی عه؟! چطور تو دو هفته دو هفته ولم کرد-

شد  خسته  االن  نبودم،  طلبکار  ازت  خب،   یلیخ  ؟ی نشدم، 

 !بسالمت

 .کنم  ه یگر ایبخندم  دونستمینم
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 من بگم غلط کردم خوبه؟ ؟یکنیم ی چرا لجباز ــا،یرو-

  نه یس  ی تو  ییجا  ک ینگفت و مجبور شدم گله هام رو    ی زیچ

 !وقت گفتنشون نبود م پنهون کنم، امشب

که شده بود تو   ی. هر چادیز  ی لیدلم ازت گرفته محمد، خ-

 ...جواب اونو  دینبا

حرفش رو نصفه رها کرد، مشخص بود حرف زدن در    خودش

براش سخته و چقدر ا برا  نیموردش  من در   ی سخت بودن 

 .بود نیریتلخ بودن، ش نیع

من،  - برم  دلت  نمقربون  ا  دونستمیاونموقع    ی نطوریقراره 

هم    وونهید بعدش  بشم.  د  ی زیچ  هیت  طرف  که    گه یگفتم 

بهم   ی سه روز چجور  نیا  یدونیولش... م  نارو یبشه... ا  الیخیب

حال توام بدتر از من بوده، پس...   دونمی. میدونیگذشته؟ نم

 .عذاب رو تمومش کن نیکن و ا یخانوم ایب
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آورد، چقدر    یاز جاش در م داشت قلبم رو    دنشیآه کش  ی صدا

 یاز دستت دلخور باشه و تو نتون  شه،یمهربون هم  ی ایسخته رو

مجرم   ا،یچقدر سخته در مقابل رو  ،ی اریاز دلش در ب  یبه سادگ

 !بودن

 ؟ییایرو-

مواقع ذهنم    نجوریکه ا  ییباز هم سکوت شد. از اونجا  جوابش

بهم گفته   شی اومد که چند وقت پ  ادم ی به    کرد،یم  ی اریخوب  

،    "خانومم صدام کن.    ی ازم دل ببر  یهر وقت خواست  "بود  

 .کلمه متوسل شدم نی من هم به هم 

 خانومم؟ -

 .ینازش موفق شدم، اون هم با چه شکل  ی درآوردن صدا  ی تو

 جا... بله؟ -

 براش؟  مردمیم دیبگه جانم! نبا خواستیم

 !بگو... بگو جانم توله سگ-
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قسم بخورم داشت خودش رو    تونستم یش گرفته بود، م  خنده

 .کردیکنترل م

 خنده ت گرفته نه؟  ؟یگی نم ی زی چرا چ-

االن    اگه نبود، قطعا   قهر  با من هم  و  بود  خونه شون خلوت 

 .کردیگوشم رو کر م دیخنده هاش با ی صدا

قول   ؟یو خودتو کنترل نکن  ی بار رو بخند  هی  نی حاال ا  شهینم-

 .باز نازتو بکشمپررو نشم و  دمیم

 :صاف کرد و معترضانه گفت ی رو کم صداش

 .دمت ینه، من هنوز نبخش-

 .کردم  یپرحرص ی  خنده

 تو؟ ییآقا یببخش شهیخب، م-

 :گفت  ی کرد و با حالت کشدار یمکث

 .فکر کنم دیاوم... با-
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 !که االن وقت حرص دادن من نبود بخدا

 کثافت؟   تیفکر؟ مگه اومدم خواستگار-

م  لحنش دلم  و  قبل شد  مثل  ز  خواستی دوباره  بلند    ر یبلند 

 .خنده بزنم

 .مزاحم نشو ؟ی ندار ی خب پس کار -

 .به دست و پاش افتادم  عیسر

 آخه؟  ی . خب تا کیتو بگ ینه نه، غلط کردم! هر چ-

موفق  تونستمیم رو  زشی آم  تیلبخند  تصور   ی رو  هاش  لب 

 .کنم

 .دمیفکر کردم بهت خبر م -

االن   نیکردنش، کاش هم یآشت ی االن دل تو دلم نبود برا از

 .دیبخش  یمن رو م

 ؟ یاالن ببخش شهیحاال نم-
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 ؟ ی کار ندار-

 .م یلیذل ا یرو  نیاز ا امان

 .فکر کن ینه عه، غلط کردم خب. هر چند وقت خواست -

 .اوج گرفت یکم صداش

 گه؟ ید ستی برات مهم ن یعن ی ه؟ینطوریا-

 .بکوبم واریسرم رو محکم به د خواستیخدا... دلم م ی ا

 ی حساس شد  نقدر یزدم؟ چرا ا  یحرف  نیهمچ  یمن ک  ایرو-

 آخه دورت بگردم؟

 :و گفت دیکش یپوف

 .پس منتظر خبرم باش-

 .فرستادم رونیب یاز سر آسودگ ینفس

 .چشم خانومم-

 :بخواد قطع کنه، ملتمسانه گفتم  نکه ینگفت و قبل از ا  ی زیچ
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 .کنمیباز، دق م یخاموش نکن تویگوش-

 :گفت یالیخیو ب ی لحن عاد با

 .شب خوش کنم،یم مویسع-

به   نیا واج  و  هاج  کرد،  قطع  رو  تماس  بالفاصله  و  رو گفت 

بودم و دلم هم    دهیترسناکش رو ند  ی رو  نیزل زدم. ا  یگوش

بب  خواستینم رو  نم،یباز  همونطور  ایمن  بود   ی رو  که 

رو داشتم    ی زیمهربون، عاشق، دلسوز. طاقت هر چ  خواستم،یم

 .هاش یبه جز کم محل 

 .به آسمون کردم و با مکث لب باز کردم رو

 ا ی رو  ،یبه سمتم حواله کن  یعذاب اله  ی روز  هی   ی خوایاگه م-

 !کن. دمت گرم  یشکل نیرو ا

فرستادن نفس   رون یهم از حرفم خنده م گرفت و با ب  خودم

 .قصد کردم به داخل برگردم قمیعم
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  ی و پاهام هم حساب  رفتمی آروم آروم به سمت پله ها م  داشتم

باعث شد متوقف    میگوش  ی   بره یو  ی شده بودند، صدا  فیکث

با د ن  امیپ  دن یباشم و  قفل    ی صفحه    ی رو  ایرو  مهینصفه و 

 .م حبس شد نهیس ی نفسم تو ،یگوش ی شده 

 " ...من فکرامو کردم "

رمز    عیدلم رو بشکنه، سر  تونهینم   گفتیم  یحس  کی  نکهیا  با

کردم و با خوندن کامل    کیکل  امشیپ  ی رو وارد کردم و رو

عر  امش،یپ به  هام  تغ  نیتر   ضیلب  ممکن  حالت   رییشکل 

 .دادند

رو    یکیکه    یآدم وقت   هیبخشمت چون دوستت دارم،    یم "

باز هم   ارهیبالها رو هم سرش ب  نیدوست داشته باشه، بدتر

... یچند روز بارها بهت فحش دادم، حت  نیا  ی دوستش داره، تو

ا ذره  اما  شدم،  دلسرد  نشد...   ی ازت  کم  داشتنم  دوست  از 

  ،رو ازم پنهون نکن  زیچ  چیه  چوقت یه  گهید  ی ول  بخشمتیم

 " !من رو داغون نکن ی نطوری ا چوقتیه
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تو  اشک پا  ی شوق  با  همزمان  و  زد  حلقه  هام   یکوبیچشم 

 .کردم   پیوار قلبم، ذوق زده تا وونهید

 " .ایخانوم دن نیچشم، چشم مهربون تر "

 " دو هفته بعد "

 " ایرو "

  ی نمونده بود، خودم رو حساب  یباق  دیتا شروع سال جد  ی زیچ

دل  تا  بودم  کار کرده  ا  لی سرگرم  کردن   یعمل  ی برا   ی موجه 

  ی تمندیداشته باشم. نگاه رضا  زد ی سرم پرسه م  ی که تو  ی فکر

که خواستم   نیشده بود انداختم و هم   زیتم  یل یبه اتاقم که خ

لم   تخت  ی تلف کنم و رو  یمونده رو کم  یساعت باق  کی  نیا

ام ا  د یبدم،  فاصله  با  و  اتاق شد  نزد  ی وارد  و  به من    ک یکم 

 .ستادیا

 هنوز؟  ی چرا آماده نشد -



Page | 1156 
 

کرده بودم   یکه با محمد آشت  ی از روز   دم،یرو ازش دزد  نگاهم

 .چشم تو چشم نشم ادیز  ایدن و  دیبا ام دادمی م حیترج

 .خستم یبرم حموم، ول دیبا-

اون هم به    ؟یگ یدروغ م  ی سگ دار  ن ینبود بگه چرا ع  یکی

 .دهیبزرگ شدنت رو به چشم د یکس

  ال یخ یهم ب  ای  ا،یبرو و زود ب   ایحموم که،    ی بر  دیخب حتما  نبا-

 .بپوش و خوشگل کن داتویشو و لباس جد

ز  چشم از  زدن    د یشدن در رفتند و مشغول د  ی فرار  ری هام 

 .شدند دیام

ول- کرد   ب یعج   یتو  ک  ،ی خوشگل  م  یهر  فکر   کنه یندونه 

 .یروزاست که داماد بش  نیهم

 .دیش کش  قهی ی رو یزد و دست ی لبخند

 .خواد یم یخدا چ  مینیتا بب-

 .گازش گرفتم یشیرو جلو بردم و بصورت نما دستم
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همچ - نم  ی زیچ  نیخدا  شرا  خواد،ی رو  فعال   هم   نویا  طیما 

 .م یتو رو داماد کن میندار

 :گفت ی کرد و با حالت کشدار ی خنده ا  دلبرانه

 .تو؟ خدا بهمون رحم کنه ی دار طمیشرا ! ــدیببخش-

 :به خودم گرفتم و گفتم یحق به جانب ی  افهیق

 .حرف از ازدواج نزن پس -

دن  ی ا  "حسود   " با ملحق شدن  و  به من گفت   ی ایخطاب 

وجودم    ی تو  ی حس بد   ی لحظه ا  ی برا  د،یتر از ام  پیخوشت

سال    لیتحو  ی لحظه    نیریش  ی حال و هوا   ی گذر کرد. همه تو

هم مثل  من  و  پ  د یبا  شهیبودند  استرس  با  رو    ش ی کارهام 

 .بردمیم

 .نمی که، پاشو بب ی عه، تو هنوز لباس عوض نکرد -

به هال دعوت کرد و   یگرفتن عکس سلف  ی رو برا  د یبعد ام  و

به خودم بدم. با بستن در اتاق،    یبا رفتنشون مجبور شدم تکون
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  بره یو  ی صدا  ند یانداختم و با شن  نه ییآ  ی به خودم تو  ینگاه

 .تخت، شتاب زده به سمتش رفتم ی رو میگوش ی 

کل  دنید  با روش  تلگرام،  پ  یکیاعالن  با خوندن  و    امیکردم 

 .شدم شونیپر شتریمحمد، ب

کجا " ا  ؟ ییتوله  بابام  پ  نا یمن  خونه    چوندمی رو    ی اومدم 

 " .خودمون

سال   لیتحو  ی لحظه    میخواستیقول و قرارمون، امسال م  طبق

هم    نیهم   یو از راه دور، ول  یهر چند تلفن   م،ی رو کنار هم باش

 .مردمیم جانی سخت بود و من از االن داشتم از استرس و ه

 .وار نوشتم مهیانداختم و سراس  میبه ساعت گوش ینگاه

همه خونن؟   یکنم وقت   کاریچ  دیخوشبحالت، من بدبخت با "

 " .عشقم  میبش الیخ ی ب شدیکاش م
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رو کنار محمد    دیخودم هم از خدام بود شروع سال جد  نکهیا  با

م باز  اما  ا  دم،یترسیتجربه کنم،   ییبو  هیبق  ایو    دیام   نکهیاز 

 .دمیترسی ببرن، بشدت م

 .جوابم رو داد عیسر

دق  " ن  ی   قهیعه،  نه  بکن   ش یکار  هی.  یخانوم  گه ید  ار ینود، 

 شه یم   لیکه سال تحو  ی درست لحظه ا  خوادیمن دلم م   گه،ید

پ مو  بشنوم. خودم هم که خانواده  تو   چوندمیصداتو  تا کنار 

 " !بخاطر من  ار،یباشم، نه ن

[01.04.21 00:00] 

 280پارت #

 ی   هیبار هم مثل بق  نیو ا  شدمی در مقابلش زود نرم م  شهیهم

زود قانع شدن، خودم بودم و احساسم به   نیروزها، مهم تر از ا

بخواد و من انجام ندم؟   ی زیمحمد از من چ  شهی محمد.، مگه م
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حال   یشدنش که حساب  کاریکه داشت و ب  یطی خصوصا  با شرا

 .کنم تشیاومد اذ یرو بهم زده بود، اصال  دلم نم  شی روح

مضمون    یامیپ با  همه    "براش  م  ی باشه   ".  کنمیتالشمو 

با   و  قافرستادم  و  نتم    ی تو  میکردن گوش  م یخاموش کردن 

لباس برداشتم. هر چند   کهیتنم، به سمت کمد رفتم و چند ت

و ملتهب تر از    نداختمیم  ینگاه  میبار به ساعت ن  کیلحظه  

آرامش به  رو  خودم  ه  یقبل  دعوت   ی خبر  چیکه  نبود  ازش 

 .کردم یم

و داد   غیبه ج  ی توجه ا  نکهیزدم و بدون ا  رونیاتاقم که ب  از

 ر ی حموم کردنم کنم، وارد حموم شدم. ش  ریبر د  یمامان مبن

آخر تا  رو  گوش  نی آب  و  کردم  باز  رو  میحدش    یی جا  ی رو 

لباسم رو   نکهیگذاشتم و بدون ا  دمیمعرض د  ی خشک و تو

 س لبا  یب  نکهیفکر کردن به ا  یدوش رفتم، حت   ر یعوض کنم ز

 ل یدل  نیباشم و با محمد حرف بزنم، خجالت آور بود و به هم
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سال، به   یانیلحظات پا  ی حمومم رو تو  نیدادم آخر  حیترج

 .انجام بدم ی شکل متفاوت تر

بار  کیرو    موهام رو    میهم ساعت گوش  ی بار شستم و چند 

  عینمونده بود و سر  یباق  شتریب  قهیدق  شیچک کردم. پنج ش

آروم و محکم   ی دست هام رو با حوله خشک کردم. مشت ها 

نداشت و من   یحموم و تذکراتشون تموم  ی و مامان به رو  ایدن

شرمندگ  یجواب  چیه م  یجز  دلم  نداشتم،    خواستی براشون 

اون ها تحو   لامسا اما ورود محمد تو  لیرو هم کنار    ی کنم 

کردن سال    لی با تحو  خواستمی بود و م  یاتفاق قشنگ  م،یزندگ

ثبت   ی تر  نیریخاطره رو به شکل ش   نینو همراه با محمد، ا

 .کنم

قلبم هم   اد،یداخل ب  یدر رو آروم آروم بستم تا مبادا کس  قفل

برا  ازین  کریقفل غول پ  کی م خارج    نهیاز س  نکهیا  ی داشت 

دق  دو  هر  که  داشتم  استرس  انقدر  هشدار   قهینشه،  بدنم 



Page | 1162 
 

بودم    یو من ناتوان تر از اون  دادیرو م  کی  ی شماره    ییدستشو

 .به الالش بذارم یل یکه ل

کردم تا    جادیا  ییدستم گرفتم و هر سروصدا  ی تو  رو  یگوش

محمد رو   ی نرسه، شماره    یصدام به جز محمد به گوش کس

 :بوق کامل نخورده بود جواب داد کی گرفتم و هنوز 

 ...خانومم بشم که ی آخ من فدا-

 .می تو چه وضع یاگه بدون  ،ی زیزبون بر خوادینم-

جو  ی فضا  ی تو  فمیضع  ی صدا محمد  و  شد  گم   ی ایحموم 

ا  یحرف مثل  و  کردم  تکرار  دوباره  شد،  زدم  از    نکهیکه 

 .شرمنده شد شنهادشیپ

 یرفت یم  ییجا  ینگ یپارک  یحموم؟ بالکن  ی کثافت من گفتم بر-

 .خب

 .دمیحموم کوب سی خ واریمشت شده م رو به د دست
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جا  رفتم؟یم  ی چجور- گ  ییتنها  بهم  سرش    دادن ینم  ریکه 

 .حموم بود نیهم

 .دورت بگردم، ببخش خانومم یاله-

 .در و بعد مامان اومد و به ناچار داد زدم ی صدا دوباره

 .امیاالن م-

 ی من. محمد صدا   نوری و ا  خوردندی اون بدبخت ها حرص م  اونور

اما پر    ی تکرار  ی صدا   دنیکرد و شن  ادیخونشون رو ز  ونیزیتلو

پرت   یحواسم رو به کل  خوند،ی که دعا م  ی از حال خوب مرد

 .خودش کرد 

 " یا مُقلّبَ القلوبِ و األبصار "

دلم به   ی سکوت کرده بود و من هم سکوت کردم و تو  محمد

 .آرزوهام بال و پر دادم تا به سمت خدا برن

 د یسال جد  ی تو  ا یخانواده م رو برام حفظ کن. خدا  ایخدا "

ن  ی اتفاق بد  چیه بابام رو    ای. خداوفتهیبرامون  ببخش و  روح 
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خداامرزیب هواای.  دن  ی ...  و  ام  ایمامان  باش.   دمیو  داشته  رو 

... ایخوندن درسام و کنکور موفق باشم، خدا  ی بتونم تو   ایخدا

 " .نک  یشگیعشقمونو هم ر،یمحمدم رو ازم نگ

که به زبونش آورد توام    ی محمد  ی آرزو  ن یآرزوم با آخر  ن یآخر

 .شد

منو... خانوم خوشگلمو... برام نگهش دار. اگه    ی ای... روایخدا-

 !کوتاه کن کمیزبون درازشم  یتونست

بمب مانند    ی صدا  دنی محمد همانا و شن  ی شدن جمله    تموم

و با کمال ذوق و    دمیپر  نییباال و پا  اریاخت  یمعروف همانا، ب

 :لحن گفتم  نیآهسته تر

 .سال نوت مبارک عشق من -

 :و گفت دی در عوض بلند بلند خند محمد
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من...   ک یتبر  نیا  ی برا  رم یبم  یاله- فداکار  خانوم  گفتنت... 

ا  دتیع برات هو  شاهللیمبارک.  باشه   جیسال خرگوش  بارون 

 .خرگوش خانوم

ب  نیا و  کنترل کنم  رو  نتونستم خودم  . دمیمحابا خند  یبار 

  س یخ  ی به کل فراموش شده بود و داشتم با لباس ها  تمیموقع

قشنگ    کردند یم   یکه هر لحظه صورتم رو آب افشان  ییو موها

 .دادمیرو انجام م دمیسال جد ی مکالمه  نیتر

 نیهفت س  ی سال نو، به وجودِ سفره    لیتحو  ی لحظه    یقشنگ

 ست،یپر پول ن  بی پر زرق و برق و ج  ی و لباس ها  یآنچنان

هست که کنار خانواده ت، کنار   یزمان  ی لحظه برا  نیقشنگ تر

عز کنار  ها  نیزتریعشقت،  از    ت،یزندگ  ی آدم  سرشار  قلبت 

لباس   د یو خر  نی هفت س   ی سفره    دنیو آرامش باشه. چ  ی شاد

دلشه،   ز یکه عز  یکه کنار کس  یبهونه ست، آدم  یو دورهم

تحو رو  تر  ل یسال  قشنگ  زندگ  نیکنه  تجربه   شیاتفاق  رو 
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 ل یتحو  ی لحظه    چوقتی که آدم ها ه  لهیدل  نی به هم  کنه،یم

 !سال تکرار بشه  انیاگه سال  یحت   کنند،یسال نو رو فراموش نم
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 ای و دن  دی مامان و ام  ی غرغرها  ری که بود، از ز  ی ا   ی هر سخت  با

 یسع  ی و درآوردن مسخره باز  ی دیدر رفتم و با درخواست ع

کنم. ته دلم عذاب   پرت  میکردم حواسشون رو از اشتباه عمد

که کنار    یوجدان داشتم اما هر چند لحظه، اون احساس قشنگ

به   کردم  تجربه  پ  یم   ادمیمحمد  زبونم  و  وجدانم یاومد  ش 

 .کردیقد علم م  شتریب

بود   نیبخاطر ا  ن یخبر بودم و ا  یبود از محمد ب  یساعت  چند

باش هامون  کنار خانواده  به من شک   یو هم کس   میکه هم 

به اجبار مامان   ی سرگرم کردم، حت  ی نکنه. خودم رو هر طور

کرده بود و زنگ زده بود، زنگ    ینیریکه خودش  ی به سوگند

  و   شدیتر م   یداشت بحران   طیشرا  گهیگفتم، د  ک یزدم و تبر
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  د ی ام   توپ بودم تا سوگند رو از چشم  ی بهونه    ک یمن دنبال  

 .بندازم 

که   ی دیام  دنیپاهام گذاشتم و با د  ی رو رو  لی پر از آج   ظرف

گوش زنان  م  شیلبخند  نگاه  غ  کرد،یرو  و    ی رتیواقعا   شدم 

 .خوردن به کل فراموشم شد

 !چرا بازه؟ شتین-

مامان و تشر    دنیخند  زی ر  زیمتعجب نگاهم کرد و بعد با ر  اول

 .زد   ی اون هم لبخند ا،ی رفتن دن

 !جانم؟-

در    دیشما نبا  ست؟ین  دی مگه روز اول ع  ؟ی خندی چرا م  گمیم-

 ؟یخانوادت باش اریاخت

کم  شیگوش و  گذاشت  کنار  تعلل  با  و  یرو  تر    جمع  جور 

 .نشست

 .ارتونمیخب، در اخت -
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 :نثارش کردم و حرص آلود گفتم  ی غره ا چشم

پ  دهیفا  گهید- برو  که   ای بعض  شی نداره،  همونا  جونت، 

 .ننیریخودش

 .فرستاد و نگاهش رو به مامان سپرد رونیب یپوف

 حسوده؟  نقدر یچرا ا نیا-

لب   نکهیبا چشم و ابرو برام ادا و اشاره اومد و قبل از ا  مامان

 :گفتم دی باز کنه، معترضانه رو به ام

 .ها گنیبه درخت م نیا-

 :گفت رکانهیزد و ز ییدندون نما لبخند

 .دی رسیهاش به دست مردم نم   وهیاگه حسود بود که مدرخت  -

 ی کمک گرفتن از دندون هام اداش رو درآوردم و به نشانه    با

 .قهر از سرجام بلند شدم
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در    ی باز  نیریو خودش   رنی گیم   وه یفاز م  ا یکه بعض  ی نقدریا-

رابطتتون    دوارم ی . امارنیهندونه و خربزه و پرتقال در نم   ارن،یم

 .شه یمتالش

کمال نفرت قسمت آخر جمله م رو گفتم و از مقابل نگاه    با

ام  ... یعوض  ی و دلخور مامان گذر کردم. دختره    دیمتعجب 

آن    کیمثل سابق کنارمون نبود.    د یکرده بود که ام  ی کار  کی

  ر یاتاق، ز  ی خودم رفت و با وارد شدن تو  ی رابطه    یحواسم پ

 :لب با خودم گفتم

 !میدختر خوب  ستم،ین ی نطوریال، من انه وا-
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ا  ی انقدر تبر  نکهیاز  و  بود  زده  زنگ  مامان  بود   کیبه  گفته 

م که  بود  گرفته  نم   دونستمیحرصم  آروم  حاالها  . شمیحاال 
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از تو  میگوش با روشن کردن نتم،   رونیشارژ ب  ی رو  آوردم و 

 .امیب رونی هام ب  ی باز یرتیکردم از جلد غ یسع

  ی و تلگرام اومد، لبخند  نستاگرامیا  ی اعالن ها  نکهیمحض ا  به

  ام یدو پ  دنیآغشته به ذوق زدم و اول وارد تلگرامم شدم، با د

محمد،   بابا سوگند  "از  عت  ی ا  "گور  و    قهینثار  کردم  خانوم 

زدم و دو تا   نستاگرام یبه ا  ی جواب محمد رو دادم. بعد هم سر

د  یپست رو  بود  فرستاده  برام  فرناز  نشون   دمیکه  واکنش  و 

 .دادم

آنال  دیطول کش  یربع  کی ه  نیتا محمد هم  با  و    جان ی شد 

ثان  ،یخاص به  و  دادم  رو   ه ی صدام کرد. مثل خودش جوابش 

 .که نوشت دینکش

 " .بده نفسم یمژده گون "

نشده بود   یچیراه بود، سال نو هنوز ه   ی تو  یخبر خوب  پس

 .کردیم مداشت عرض اندا



Page | 1171 
 

 " .سر جاشه تیبگو مژده گون ؟یچـ  "

 .داد جواب

 " .کردم دایکار پ  "

 .شدند انی نما شتمین ی گفتم و دندون ها  ی ا دهیکش ی وا

 " کجا؟ حقوقش چقدره؟ ؟ی ... واقعا ؟ چه کاری وا "

  ی جواب سوال هام رو داد و حس و حالم وصف نشدن  یکی  یکی

قرار    یرستوران معروف  ی تو  ش،یی دوست دا  ی بود. به واسطه  

قشنگ بکنه.  کار  رستوران   یشد  کافه  بود،  مکانش  به  خبر 

 !جهانشهر کرج  ی نامبروان، تو

خ  حواسم از  پ  میشگیهم   االت یرو  به  و  چشم   امشیگرفتم 

 .دوختم

دا " دوست  خوبه،  گفت  حساب  مییحقوقشم  داره   ،یهوامو 

خونه نباشم، تازه کرج هم    نهیبخدا، مهم ا  ستیحقوقش مهم ن

 " !خوشحالم یلیخ ی . واایرو  نمتیبشه بب دیهست، شا
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 .داد  هیبه هر دومون هد یحال خوب  یاول سال خدا

 " !ایخدا  ی وا  ؟ی موندگار  نجای ا  گهید  یعنی  شتر،یبخدا من ب "

تو  دمیخندیم   زیر  زیر رو  خودم  تصور    ی و  رستوران  اون 

استرس   گه یمحمد برم و د  دنی که هر روز به د  نیا  کردم،یم

از جانب خدا   ی د یع   نیمن بزرگتر  ی قرارهامون رو نکشم، برا

 .بود

تعط " آخر  تا  فعال   نه،  که  تا    نجای هم   التیموندگار  هستم، 

فکر    نینباش، تو به ا  نای بعدش خدا بزرگه خانومم. تو نگران ا

 " .نمتیبب امیمن هر روز بتونم بکن 

د  نکهیا  با دلم   دنشیذوق  شدم،  ناراحت  اما  داشتم  رو 

ب  فیبالتکل  خواستینم شناخت  کاریو  با  خصوصا   که    یباشه، 

 .کنهیم  تشی چقدر اذ ی کاریب دونستمی ازش داشتم، م

 ی دل اونارو هم برد  د یشا  زیزبون مبون بر  کمی   یاونجا رفت "

 " ؟ی بر دیبا یعشقم، محمد... ک
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 .فرستاد و نوشت یخنده و چشم قلب کریاست

اونجا باشم، استرس   دیتوله خانوم، فردا ساعت هشت با  ی ا "

 " .ا یدارم رو

تونستم بهش قوت قلب    یجلد خانومانه م فرو رفتم و تا م  ی تو

سخت بود اما    یرستوران به اون محبوب  ی دادم، کار کردن تو

برا  ینشدن از پس هر    دونستمیمحمدم که م   ی نبود، حداقل 

 .هیخودش مرد ی و برا ادیبرم ی کار

و قرار شد محمد بعد از آشنا شدن با    میچت کرد  گهید  یکم

االن    نیرو بهم بده. از هم  دمونیکارش، خبر قرار جد  طیمح

برا خ  دنشید  ی هم  داشتم،  ند  یلیذوق  که  بود   ده یوقت 

 ی خوش تنش تو  ی بو  نکهیا  ی برا  کردمیدل م  بودمش و دل

 .چه یمشامم بپ

نزد  دی ام  ی سروصدا پ   ک یکه  سر  د،یچ یاتاقم  محمد   عیبا 

خودم رو به کوچه    ،یکردم و با پخش کردن آهنگ  ی خداحافظ
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 ییباز شدن در، باعث شد نگاه گذرا  ی چپ زدم. صدا  یعل  ی 

 .باال بفرستم ییبندازم و ابرو دیبه ام

 !بله؟-

م  در به سمتم  و همونطور که  اومد   یرو پشت سرش بست 

 :گفت

 !ست یکردنات مثل قبل قشنگ ن ی حسود-

چپ  آهنگ چپ  نگاه  و  کردم  متوقف  و    یرو  انداختم  بهش 

 .نمیمحترمانه تر بش یمجبور شدم کم 

 !چرا اونوقت؟-

تخت نشست و انقدر تعلل کرد، تا چشم هاش کامال  زوم    ی رو

 .چشم هام بشه

 !ستیاز ته دل ن کنمیچون احساس م-

 ی بیغم عج  نکهی نگاهش کردم و عالرغم ا  رهیخ  هیچند ثان  ی برا

 .زدم ی مشتش گرفت، لبخند ی قلبم رو تو
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  ی سوگند جونتو دوست دار  ادیتو ز   ست،ین  ی نطوریاصال  هم ا-

 .میا یما به چشم نم

 :دیباره پرس کیتوجه به حرفم، به  یب

 ا؟یرو یخوب-

چمدون به دست از صورتم فاصله گرفت و با مکث لب    لبخند

 .باز کردم

 آره... چطور؟ -

 :و گفت دیجزء صورتم رو با نگاهش کاو جزء

د  یهرکس- رو  م  دهیبزرگ شدنت  سابق   ی ایرو  فهمهیباشه، 

 .گهید یستین

 یخوب   ی اصال  بو  دیام  ی ترس شدم، چرا که حرف ها  مغلوب

 .نداشتند 

 .کردن حرفش د ییتأ ریزدم، جز مس  یرو به هر راه خودم
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 .خودم خب ی شدم برا یخانوم گهید-

 .ستادیا نهیسر جاش بلند شد و دست به س از

اوقات...   یخودت، بدون که... گاه  ی برا  ی شد  یحاال که خانوم-

اما به روفهمنی ... خوب هم م فهمن یآدم ها م خودشون    ی ... 

 !ارنینم

 کردم یحرفش کامال  مشخص بود، منتها هر چقدر فکر م  یمعن

 .نداده بودم که شک بکنه ی ا یسوت چی من ه دمیدیم

 ؟یچ یعنی-

باز هم دوپهلو حرف بزنه، اما   ایجوابم بذاره،    یداشتم ب   انتظار 

 .رفتار ماتم برد   ر ییدرست به اصل مطلب اشاره کرد و من از تغ 

 !یدوست ارو ی... من مطمئنم تو هنوز با اون نکهیا یعنی-

اراده    یاز خودم نشون بدم، ب  یچه عکس العمل   د یبا  دونستمینم

شناخت  یاخم با  و  رو  یکردم  به  داشتم،  خودم  از   ی ایکه 

 .پناه بردم  یشگیهم
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 !پسر هست ه یاز  ی خبر نیچک کن، بب مویگوش ایب-

از دور حواسش بهم   شهیهم  دونستمی. مشناختمشیم  خوب

  ن ی . به همکنهیخودم، من رو چک نم   ی جلو  چوقتی هست و ه

تعارف پر خطر و شجاعانه رو زدم و در کمال تعجب،   نیخاطر ا

 .تعارف استقبال کرد  نیاز ا دیام

 .نمیباشه، بده بب-

دهن باز    نیزم  خواستیکلمه الل شدم، دلم م  یواقع  ی معنا  به

ناگهان ورود  با  اما  ببلعه،  رو  من  و  برا  ا ی دن  یکنه  اتاق،   ی به 

 .بار وجود خدا و کمک به موقعش رو حس کردم نیدوم

تو   ی ا- بدیکنیم   کاریاتاق چ   ی بابا...  ف  نیای...    ی عروس   لمیکه 

 .مین یبذارمش بب  خوامی کردم، م دایمامان و بابا رو پ 

 .از خواهش نگاهش کردم و اون هم طبق معمول گند زد پر

 ن؟ یشده؟ چرا ساکت  ی زیچ-
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  ی مامان قدم   ش یرفتن پ   ی تکون داد و برا  یبه نف  ی سر  دیام

فرستادم و   رونیبرداشت. با رفتنش، نفس حبس شده م رو ب 

مختص خودش رو به سمتم   ی در رو بست و  ترکش ها   ایدن

 .پرتاب کرد 

گند- چه  ع  ا؟یرو  ی زد  ی باز  ا  ی دیروز  ول    نی هم  بدبختو 

 ؟یکنینم

 :و گفتم دمی داغم کش یشونیپ  ی رو یدست

دن  دیبا  نیا- کرده  بهم شک  کنه،  ول  رو  بدبخت  اگه ایمنِ   .

فقط دنبال    ده،ی ! فهمگم؟ی دارم م  یبفهمه با محمد دوستم... چ

اگه   دادم،یبهش مدرک م  یدست  یمدرکه... منم داشتم دست

 !شدمی... بخدا که بدبخت می د ی رسیتو سر نم

 :جلو اومد و دست به کمر گفت یقدم چند

بر - از  رو  بدبخت شدن  ماه    ی فرمول  پسر    هیبخدا، هر چند 

من به   ره،یم  زیبه همه چ  یزنیگند م   ت،یوسط زندگ  ی ندازیم
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خوب  نیا ع  یپسره حس  که  هم  رابطتتون    ی زندگ  نیندارم، 

... بعد انتظار  یروز آشت   هی  ،ی روز قهر  هی  مونه،یم   ی خروس جنگ

م  ییدا  ی دار دور  از  تو  م  ینیبینفهمه؟   یکس  یکنیفکر 

 !می ست یبچه که ن م،یفهمیهممون م یول فهمهینم

زخم   طیشرا  نیا  ی تو  دیفهمینگاهش کردم. کاش م  زی عجزآم

ها جوش  حجم  فقط  زدن  چندان    میاسترس  ی زبون  دو  رو 

 .نداشت ی ا  دهیو فا کردیم

قرار شد هوامو    ی دوست دار  یتورو جون هر کس- بس کن، 

دوباره رابطه م با    خوامی هوامو داشته باش، من نم  ،یداشته باش

 !بد بشه دیام

 :و تشر زنان گفت ختی نگاهش ر ی هاش رو تو حرف

 نیاز ا  شتریتا ب  رونیب  میبر  ایب  ست،یحرف ها ن  نیفعال  وقت ا-

 !شک نکرده

* * * * * * 
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  ی رو  حیمل  شیو آرا   دمیجد  ی به روسر  یبار نگاه  نیهزارم  ی برا

نما لبخند دندون  انداختم و  آ  ییصورتم  به  با   نهییرو  و  زدم 

 :خودم گفتم

 .خودت هوامو داشته باش ایخدا-

از    فم،یک   ی تخت برداشتم و با گذاشتنش تو  ی رو از رو   میگوش

 .ستادمیرفتم و دم در ا  ا یزدم. سمت اتاق دن  رونی اتاق ب

 م؟یبر-

 :رو به سمتم حواله کرد و گفت ش یناراض  نگاه

 .من ها ی نکن برا میبر میبر-

نشه.   مونیسکوت کنم تا مبادا پش   ی دم آخر  نی دادم ا  ح یترج

 دن یکرده بودم که همراهم به د  شی دنگ و فنگ راض  یبا کل

منتظر و مشتاق بود و اگه سر    یمحمد هم حساب  اد،یمحمد ب

 .حرفش بزنه ریهر آن ممکن بود ز ذاشتم،ی م ایبه سر دن
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رنگ- کرد  نیچرا خودتو   ی عروس  میریم  م یدار  ا،یرو  ی کمون 

 مگه؟

 اد ی من رو    چ،یکه نداشت ه  یتموم  ا یشاخ و دم دن  یب  ی رهایگ

 .نداختیمحمد هم م

رستوران به   میری م   میمحمدها... خب دار  ی بابا... توام شد  ی ا-

 خوشگل نکنم؟ ،ی گریاون ج

تو  مامان االن  به  تا  بود،   ی که  کار  به  مشغول  آشپزخونه 

 .انداخت یاومد و به هردومون نگاه کمونینزد

  تون ییدا  د،یدعوا دار  دیبر  دیخوای هم م  ییباهم جا  ادیخوشم م-

  ره،ی حوصله ش سر م  شتریب  نی ست یخونه، شما هم ن  اد یداره م

 .ن یزود برگرد

 .رو مخاطب خودش قرار داد  ایبعد دن و

زود  د،یغذا بخور هی دیسه ساعت بر ی بچه رو نخور نیگول ا-

 .ییجا میرفت  تییشب با دا  دیشا د،یبرگرد
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نظاره گرش شدم، اون   یحرف  چی ه   یگفت و من ب  ی چشم  ایدن

من   ی   قهی  تونستیکرده بود اما فقط م  پیخوشت  یهم حساب

بگ  پلنگرهیرو  رنگش حساب  شی . شال  کرم  شلوار  و    ی با کت 

نم  و  بود  کرده  باز  رو  روش  و  ا  دونستمیرنگ  بابت   نیاز 

 .حسادت به خرج بدم شه،ی باز مثل هم ایخوشحال باشم  

آماده    ا،یاز جانب دنوقت تلف کردن    قهیبعد از چند دق  باالخره

کفش    دنیپوش  نیو من قبل از باز کردن در، ب  میرفتن شد  ی 

بلند   دن  دیترد  یکتون  ایپاشنه  از  مشتاقانه  نظر    ایداشتم، 

شدم و به ناچار    مونیپش  ظشیغل  ی خواستم اما با چشم غره ها

 .دمیرو پوش فمیو ظر دیو به خواست مامان، کتون سف

توسط دن  ن یو هم  می رفتن کرد  عزم  قامت    ایکه در  باز شد، 

  چ،یکه ه  یو باد ذوق من خال  انیچارچوب در نما  ی تو  دیام

 .جمعا  کور و کر شد

 ؟ یعه... سالم، کجا بسالمت-
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زد و من منتظر نگاهش کردم، قطعا  اون   یعیلبخند ضا  ایدن

 نیمکث کرد و ا  ی ا  هیبهتر بود تا من. چند ثان  دادیجواب م

 .نبود ندیخوشا د،یمکث اصال  در مقابل ام

دا- ما    ییسالم  م  هیجون،  نباش  رون،یب  م یریسر   ،یخسته 

 ؟یخوب

اومد و به    دیهم با ذوق و قربون صدقه به استقبال ام  مامان

کتون درآوردن و تکون   کیاز    غیداخل تعارفش کرد، اما در

من رو   ف یها و سالم ضع  نیمامان ا  یخوردن. جواب احوالپرس

 :داد و گفت

 کجا؟  رونیب-

  نیتر  ی نگاهش من رو مورد هدف قرار داد و خودم رو به عاد  با

 .کردم لیحالت ممکن، تبد

 !بفرما ی ایم زم،یرستوران عز-
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زدم تا بلکه دست از سر کچلمون    یخرک  ی اون تعارف ها  از

 .دوم ضدحال خوردم  ی برداره، اما برا

 .گشنمه یلیعه؟ چه خوب، منم خ-

 ی عنی  نی. ارمیدرشت شدن چشم هام رو بگ  ی جلو  تونستمینم

 رون یخونه رو به ب  ی غذا  شهی! اون که هماد؟یب  خواستیم  ؟یچ

 !ی کردی... کاش اللم مای. خدادادی م جیترج

 .میخواهر توام لباس بپوش بر-

 :مردد گفت مامان

خدا   د،ینه قربونت برم، من خونه بمونم راحت ترم، شما بر-

 .راحته از بابت بچه ها  الممیمن خ ی پشت و پناهتون. تو بر

الل تر از من فقط بهش   ایگفت و دن  یلبخند زنان چشم  دیام

به دن ملتمسانه  زد.  ب  ینگاه   ای زل  اون  و  به    یانداختم  توجه 

 :و گفت دینگاهم، دستم رو کش ی حرف تو

 .اسنپت رو کنسل کن پس   گه،ید میبر ایب-
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به سمت راهرو برداشتم   ینگاهش کردم و چند قدم  غضبناک

 .اعصابم بود ی مته رو ی صدا   نیدرست ع  د،یام ی و صدا

پوشک بچه ها   ی بو  ام،یعوض کنم و ب  رهنموی پ  نیمن برم ا-

 .دهیرو م

 .دم یبا حرص بهش پر د،یکرد و با رفتن ام ی تک خنده ا  ایدن

خراب شد، حاال من   یهمه چ  ؟یبگ  ی زیچ  هی  یتونستیتو نم-

 کنم؟  یچه غلط

 :نازک کرد و آهسته گفت یطلبکارانه پشت چشم ایدن

 !یتعارف نکن یخواستیخودته، م ریتقص-

به پام زدم و انگشت اشاره م رو به سمت   یحرص چند مشت  با

 :گرفتم و گفتم ایدن

شانس...    نیگردن من ننداز. تف به ا  اد،یاز خداش بود ب  نیا-

 ...اه... حاال به مح
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حرفم رو قورت و تمام حرصم رو به   ی ادامه    د،یام  دنید  با

 .دندون هام انتقال دادم

[07.04.21 21:55] 

 285پارت #

 ی انقدر تو  ،یدنیاما چه رس   میدیساعت به مقصد رس   میاز ن   بعد

و زمان فحش داده بودم که احساس    نیطول راه به خودم و زم 

ا  کردمیم از  ب  نیوجدانم  زور عقب   ،یادب  یهمه  به  متعجبه. 

مطلع کردن محمد از شانس خوشگلمون   ی نشسته بودم تا برا

 .داشته باشم ی بهتر طی و مهمون خوشگل ترمون، شرا

به    هنوز  شدن  وارد  از  قبل  تا  کاش  و  بود  نداده  رو  جوابم 

  .دیدی رو م امم ی رستوران، پ

شدنم   اده یبگذره، پ   شتر یتا زمان ب  کردمیدست دست م  عمدا 

ماش  دق  نیاز  دو  کش  قهیحدود  دق   د یطول  چند   ی ا  قهیو 

زدن اطراف کردم، انگار که صد    دیباالجبار خودم رو مشغول د
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د  ومدهین  یحوال  نی ا  شد یم  یسال ا  شتر یب  گه یبودم.   ن یاز 

 ل یمابود و اصال     ی جور  کی  دیتعلل کنم، نگاه ام  تونستمینم

مهمون  رو  سردم  دست  بشم.  چشم  تو  چشم  باهاش  نبودم 

 .استرس داشت  یکردم و انگار اون هم حساب  ا یدن ی دست ها

. میوارد رستوران شد  ،یو طوالن  ری نفسگ  ی   هی از چند ثان  بعد

داشت. دور تا دور رستوران پر از گل و    یو قشنگ  ک یش  ی فضا

اول    ی طبقه    ی ها  یبود و پر بودن صندل  یع یطب   ی ها  اهیگ

  ی رستوران ها   ن یکه واقعا  از محبوب تر  داد یرستوران، نشون م

 .کرجه

 ی و با اشاره ا  نمیوجودم چشم شده بود تا محمد رو بب   ی   همه

ت! فرص  کیاز    غی اومده رو بهش متذکر بشم، اما در  شی اوضاع پ

 .رو از رو بسته بود  رشیخدا امروز شمش 

. میباال رفت  ی از خدمه ها، به سمت طبقه    یک ی  ییراهنما  با

فاصله گرفتم و دم گوش    دیاز ام  یباال رفتن از پله ها، کم  نیح

 :گفتم ایدن
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اسهال    کنمیاحساس م  یاسترس دارم که با شکم خال  ی انقدر-

 .رمی میدارم م  ا،ی دن  نهیدارم، دعا کن محمدو نب 

ا  نیدر ع  ایدن لرزون و   ی مضطرب بودن، خنده  کرد و لحن 

 .حرفش کامال  متناقض نما بود

 !نگران نباش-

به پنجره    کیبزرگ و نزد   ی ها  یصندل  ی رو  د،یانتخاب ام  به

خ  ی  کل  که  تو  ابونیرستوران،  بود،   ی رو  داده  جا  خودش 

 :سرکنده گفتم  ی و من مثل مرغ ها مینشست

 .مینشست ی بد ی چه جا-

ما بود،   ی هم رو به رو  د یو ام  میوسط کافه نشسته بود  با  یتقر

  شد،یم  دهید دی اومد حتما  اول توسط ام یمسلما  اگه محمد م

کالفه   دی جواب عکس بده، باز غر زدم و ام  دمی ترسیم  نکهیبا ا

 :وار گفت
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غذا   شه یکه، راحت م  هیچوب  ی ها   ی بهتر از اون صندل  نجایا-

 .اصال  نیبش یمن و تک  ی سر جا ایخورد. تو ب

فقط   م،یبه خودم دادم و جامون رو عوض کرد  یتکون  مشتاقانه

به سمتمون،   ی از اضطرابم کاسته شد اما با اومدن پسر   یکم

شکم درد به سراغم اومد. واقعا  اسهال    یدوباره اون حس لعنت

 !اشتمد

 .. خدمت شمادیسالم، خوش اومد-

منوها رو به دستمون داد و من به   ییجوون با خوش رو  پسر

افتادم.    ادمی با  یعنیمحمدم  هم...  دخترها  دیاون  که   ییبه 

م  یم  نجایا آمد  خوش  رو    ی صدا  گفت؟یاومدند  من  عشق 

م بق  دن؟ی شنیدخترها  رو  هاش  چه   نیا  دن؟یدیم  هیچشم 

 بود به جونم افتاده بود؟ یمرض

 ؟ ی خوریم ی... چ... با توامایرو-
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حسادت دل کندم و دستم رو   ی ا یاز دن   ا،یدن  ی صدا   دنیشن  با

 .شکمم گذاشتم ی رو

 .خشک کن باشه یپ ی که پ زیچ هی-

 .خنده زد   ریز دی چپ چپ نگاهم کرد و ام ایدن

 ست؟یحالت خوب ن ه؟یچ-

 :مشکوک نشه، گفتم نکهیا ی برا

کار دست شکمم    ی و آب پرتقال دم صبح کینه، فکر کنم ک -

 ؟یشما چ خورم،ی م ی ... من سوخارالیخ یداده، ب

زدن منو شدند و من از فرصت استفاده    دیمشغول د  ایو دن  دیام

  ر ی بندازم، همونطور که صورتم از ت  ینگاه  میکردم تا به گوش

رو چک    میگوش  داد،یحالت م   ریی شکمم تغ  ریز  ی ها  دنیکش

 ی ول  کردیچک م  شهیدادم، آقا هم   امی کردم و مجدد به محمد پ

 !شدم یبدبخت م  دیامروز انگار با
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که   ی رو کنار گذاشتم و با باال گرفتن سرم، با محمد  میگوش

بود و هاج و    ستادهیپر از سفارش، وسط سالن ا  زیدست به م

  جان یاز فرط ه  مواجه شدم. چشم هام   کرد،یواج من رو نگاه م

اومدن رو داشتند و فقط تونستم    رونیو استرس قصد از جا ب

نف  ی سر ام  یبه  بدم.  معن  دوارمیتکون  که  رو    یبودم  نگاهم 

دوخت،    ایو دن  د یمتوجه بشه، نگاهش رو از من گرفت و به ام

فاصله هم حس کنم،    نیکور شدن ذوقش رو از هم  تونستمیم

 ز یکالفه، به م  یکرد و با حالت   یلبخندش از صورتش خداحافظ 

 .دست هاش چشم دوخت ی متحرک تو

زدن منو برداشت و سرش رو باال گرفت،    د یکه دست از د  دیام

 :گرفت و گفت میحال شونی مچ من رو با پر

 ؟یمطمئن گه؟ید ی تو سوخار-

رو فشرد   ز یم  ی وزنگ ر   د یاکتفا کردم و ام  ی تکون دادن سر  به

لحظه حواس چشم هام پرت   کی   ی تو  اد،یاز خدمه ها ب  یکیتا  
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  ی بعد در کمال بدبخت  ه یشد و چند ثان  شیبه محمد و درموندگ

 .نگاهم برگردوند ریهم سرش رو به عقب و مس دیام

[10.04.21 22:05] 

 286پارت #

 ی فرط ترس و اضطراب، چشم هام رو محکم بستم و وقت  از

العمل ام  یعکس  د  دمیند  دیاز  با  کردم.  باز  آروم    دن یآروم 

که به ما پشت کرده بود و مشغول صحبت کردن با    ی محمد

نفس بود،  آسودگ  یهمکارش  سر  فرستادم،   رونی ب  ی از 

  د یبرگشتن ام   ی خداروشکر که چشمش به ما بود و متوجه  

تنم و رو  نه شده بود وگر از  بود.   زی م  ی االن حتما  سرم جدا 

طرف   ک یدرد شکمم رو تحمل کنم و از    تونستمی نم  واقعا   گهید

  ی ا یکه گو  ی دار  ینگاه معن  کرد،یهم استرس داشت خفه م م

دن به  بود  آشوبم  دن  ایحال  و  زحمت  ایانداختم  به   یباالخره 

 .رو عوض کرد نمونی ب ن یسنگ ی خودش داد و فضا

 اد؟ینم یچرا کس-
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ترد  ی عار   ینگاه  دیام به دن  دشیاز  انداخت و  رو    ا ی رو بهم 

 :گفت

 .من ی االن شکموها ادیم-

که کنار محمد بود، به سمتمون اومد و من دستم   ی پسر  همون

فشار دادن    نیشکمم فشار دادم، انگار که با ا  ی رو  شتریرو ب 

 .شدیشل و ولم منجمد م ی ها یپ یپ

که قصد   ن یمشغول سفارش دادن شد و پسر جوون هم  دیام

 :دمی ازش پرس یرفتن کرد، با لحن مرتعش

 ...تونی بهداشت سی سرو دیببخش-

خنده زد   ریز  یپق   ایموند چرا که دن  یباق  مهینصف و ن   سوالم

ام ا   دی و  غره  داد، چشم  قورت  رو  در جوابشون   ی خنده ش 

پسر مقابلم گوش سپردم. به محض   حات یفرستادم و به توض

رو   فمیدور شدن خدمه، از سر جام بلند شدم و با برداشتن ک

 :گفتم دیام و  ایبه دن
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 !طول نکشه  ادیز دی دعا کن-

 ی تا لحظه  دیفحش مثبت دو سال به باال نثارم کرد و ام ایدن

 .آخر هم دست بردار حس ششمش نبود

 ام؟ یباهات ب ی خوایم-

دستشو  یحت نچرفت  ییبه  بود.  مشکوک  هم   رونیب  ینم 

 :فرستادم و معترض گفتم

 .من رفتم شه،یاشتهات کور م ی ایب-

رو در    یبهداشت  سیسرو  ریتوجه به نگاه چپ چپش مس  یب

  فم یک  ی رو از تو  یکه وارد شدم، گوش  نیگرفتم و هم  ش یپ

گوش  رونیب نجاست،  کمال  در  و  به    یآوردم  خودم  با  رو 

 .محمد رو گرفتم ی بردم و شماره  ییدستشو

منتظر جواب دادن محمد    کردم،یاسترس م   هیکه تخل   همزمان 

ثان  یکیبودم و هر    کردم،یهم زمزمه م  ی ا  "  شی آخ"  هیدو 
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ناام خودم  از  دستشو  یک  شدم،ی م  دیداشتم  رفتن   ییبا 

 !شدم؟یکه من م شد ی خوشحال م

آهسته    یآب رو ببندم و با لحن  ریمحمد باعث شد ش  ی صدا

 :بگم

 آخه تو؟  ی دی چرا جواب نم-

 .دمیفهم یرو خوب م  نیبود، ا تیپر از عصبان لحنش

ا- عنت چرا دم شما شده آخه؟ من    ییدا  نیدستم بند بود، 

 .بودم دهیبرنامه چ یکل

نبود،   شعوریب  نی دو من هم همچ  ی شماره    یی دستشو  انگار

 .آب داشتم ر یبه ش یمبرم ازیچرا که متوقف شد و من ن

  ی ول  دهیم  ریگ  کمیدرست صحبت کن محمد خان، درسته  -

 ...گهید

 :حوصله تر از قبل گفت یب

 !شانس نیدفاع نکن ازش... اه، لعنت به ا-
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[12.04.21 21:53] 

 287پارت #

  ی نیبه خودش گرفت و با لحن غمگ   ی حالت پوکر مانند  صورتم

 :گفتم

قربون قد و باالت   گه،یعشقم، ناراحت نباش د  شتی پ  امیبازم م-

 !آخه ی لباس فرمت؟ چقدر آقا شد نیا ی بشم تو

 :دیتوجه به قربون صدقه هام پرس یب

نفهمه شر به پا   ارو ی   نیا  ؟یزنیراحت حرف م  ی دار   ییکجا  تو-

 .منو نهی بود بب کینزد ا،یرو  نجاینکنه ا

خر    ن یع  داد یاسفناکم نشون م  تی فرستادم و وضع  رون یب  یپوف

 .کردم ریگل گ ی تو

 .می اصال  تا ما بر این  نور یمحمد ا م،ییدستشو ی تو-

بهش نکردم و    یی بار اعتنا  نیکرد و ا  دینثار ام   یفحش  دوباره

 :ادامه داد
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 نیتو بب  چونم،ی رو بپ  دنیکه بهم م  ییکارا  تونمیمن که نم-

خواهرتم درست و    شتون،ی پ  امی ب  کمیبره،    شی بفرست  یتونیم

 .دمیند یحساب

برا  ستین  یشدن  دونستمیم  نکهیا  با ب  نکهیا  ی و    شتریدلش 

 :نشکنه، گفتم

گوش- به  حواست  عشقم،  با  تیباشه  من  کنم   دیباشه،  قطع 

 .فعال  گه،ید

گذاشتم و مشغول انجام دادن کارم    ی گوشه ا  عیرو سر  یگوش

هام و پاک کردن  دست   یشستن حساب  قه یشدم، بعد از چند دق

گفت حاال    شدی اومدم و م  رونی با دستمال، از توالت ب  میگوش

 .بهتر بود یلیحالم خ

 !یخسته نباش-

جمله    در آم  ی جواب  خنده    دی ام  زیتمسخر   ا ی دن  زیر  ی و 

 :دمی زدم و پرس  ی پوزخند
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 .یاز گشنگ مینشد؟ مردآماده -

شد و با لحن بامزه    نشیماش  چ یمشغول وررفتن با سوئ  دیام

 :گفت ی ا

به هر   گهید  ،یشینم  ریس  ی شواهد، تو ما رو هم بخور  نیبا ا-

 !یاالن از دست به آب برگشت نیحال هم 

 .هوا تکون داد ی تو دیی بعد دستش رو به عالمت تأ و

 !ی... خالیخال-

  د ی خنده زد، ام  رینتونست خودش رو کنترل کنه و بلند ز  ایدن

 .دمیکرد من اما با حرص غر  شیهم همراه 

 !یکثافت یلیخ-

 یها فکر کردم که تک تک لقب   نیو من به ا  دند یخند  هااون

مختص محمد، به زبون من هم رسوخ کرده، کثافت... زهرمار... 

 .مونیمیو قد دیجد ی توله... عنتر و تمام لقب ها
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شدم و نگاهم    اده یافکارم پ  نیاز ماش  دی و ام  ایدن   ی سروصدا  با

م به  ها  زیرو  سفارش  ظرف    ی و  انداختم،  مون  خوشمزه 

کش  ی سوخار خودم  سمت  به  رو  کنارش  مخلفات  و    دمیو 

نگاهم    کردم،یرو تکرار م  ی ا  "عاشقتم    "لب    ری همونطور که ز

نقطه   به  محمد  ی رو  و  ام  ی مقابلم  وجود  با  تمام    د،یکه  با 

از نگاهش دل کندم و    یبود سپردم. به سخت  ستادهیا  شجاعت

 نیبود ظرف رو به ا  دیبه ظرف پر از غذام چشم دوختم، بع

  ی باز  یپارت  نی ا  گفتی ته دلم م  یاحساس  کیاندازه پر کنند و  

و منتظر واکنش    ستاده یها کار محمده، کار محمده که حاال ا

 !منه

بغل محمد   ی ظرف غذام رو بردارم و با دو تو  خواستی م  دلم

 ی دست و پا  یلعنت   دیکه ام  فی ... حفیجا خوش کنم، اما ح

محمدم رو به   ی بو  تونستمیکه نم  فیرو بسته بود، ح  میدلتنگ

 .بدم هیمشامم هد
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به   ینگاه  دیگذشت و بعد از خوردن غذاهامون، ام  یساعت  مین

 :ساعتش انداخت و گفت

 م؟ یخب... بر-

 .نگاهش کردم یبلند شد و من شاک شی صندل ی از رو ایدن

 .دیخر میبر میخوا ی کجا؟ ما م-

 :معروفش رو بهم انداخت و گفت ی از اون نگاه ها یکی دیام

د  هیخونه،    رسونمتونیم- مامانتون   د،یخر  دیبر  گهیروز 

 .تنهاست

 .م نشدم هیکنا ی بس حرصم گرفته بود که متوجه  از

 .خان دیام میدار دیخر ایمن و دن خوردش؟یخب مگه لولو م-

هم  ایدن دلم   ی روضه    شهی مثل  چقدر  و  داشت  سکوت 

دور لب    ی دوخته شده    ی فاصله، نخ ها  نیاز هم  خواستیم

 .هاش رو بکشم
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خونه، غروب   دیکن   یاستراحت  هی  دیبا من کل ننداز. بر  ا،یرو-

 .دیدوباره بر

ترد   حرفش  و  شک  از  توص  دیفارغ  مثل  و   ی ها   هیبود 

من  شی شگ یهم اما  دلم   یبود،  و  بودم  محمد  دلتنگ  که 

 خواستمی نم  نمش،یکم بب   ی از فاصله    گهیبار د  کی   خواستیم

 .رمیبپذ

 !توام که همش ضدحال بزن-

چنگ    زیم  ی آشکار از رو  یرو با حرص  فمیرو گفتم و ک  نیا

 ظیغل  ی به چشم غره    ییزدم و از سر جام بلند شدم، اعتنا

به طبقه   یمنته  ی نکردم و جلوتر از هردوشون، از پله ها  ایدن

پا  ی  م  وونهیاومدم. چشم هام د  نییاول    ی وار دنبال محمد 

 لحظه   کی  ی برا  شدیازش نبود، کاش م  ی خبر  چیگشتند و ه 

 .نمشی هم که شده بب 
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 ز ی و هر لحظه من رو از لبر  دیجوش ی چشم هام م  ی تو  اشک

کلمه دلم گرفته بود، از   یواقع  ی به معنا  ترسوند،ی شدنش م

تا محمد    کردمیکه م  ی هر کار  نکهیکه بداقبال بودم، از ا  نیا

بعدش به هزار روش از دل   شدی اگه م  ای  شدینم   ا ی  نم،یرو بب 

 !زدیم رون ی ب گرمیو ج

چشم    ی چند بار  دنشونیو تا قبل از رس  ستادمی ا  نیماش  کینزد

  ی زیمحمد هم چ  ی شالم پاک کردم، برا  ی هام رو با گوشه  

ب تا  ا  شتری نفرستادم  بغض گلوم رو محاصره نکنه. نگاه    نیاز 

قفل    یالیخیفرستادم و اون با ب  دی دلخورم رو به اعماق نگاه ام

 .تعلل سوار شدم یرو زد و ب نیماش

کلمه   کی  خواستی دلم نم  یبودم و حت  دهیچسب  نیدر ماش  به

دلم    بیاوقات عج  ینم، گاهحرف بز  دیباهاشون بخصوص ام

بزرگ تر از    ی ما عوض بشه، من بشم خاله    ی جا  خواستیم

روز هم   کی  ی برا  خواستیاون، اون بشه خواهر زاده م، دلم م

شه  یکه حالم با محمد خوب تر از هم  یمن  ی من باشه، جا  ی جا
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خوب بودن دائم   نیکه ا  خوادیحسود، نم  یزندگ  نیست و ا

 .العمر باشه

رو سکوت پر کرده بود و    نیماش  ی زمان اومدن، فضا  برخالف

 یی به آهنگ هاش پناه ببره، آهنگ ها  د یباعث شد ام  نیهم

باب دل من بودند و نه حت نه  قابل تحمل که    ی انقدر  یکه 

رو    فمیک  ی تو  ی مشهود هندزفر  ی ضیبخوام گوششون بدم. با غ 

  حمد م  امیرو روشن کردم با پ  می وشکه گ  نیآوردم و هم  رونیب

 .مواجه شدم

 " ا؟یرو  نیرفت "

از سوالش، قلبم رو   شتر یناراحته ب  دادیکه نشون م  ی کریاست

زمزمه کردم و بعد   ی ا  "  رمیبرات بم  یاله  "لب    ر یچنگ زد. ز

 .و کنار اومدن با حالم، جوابش رو دادم دیترد قهیاز چند دق

توروخدا ناراحت    ام،یم  گهیروز د  کی.  دی آره محمدم، ببخش "

 " .ها ینباش
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داشتم   دی به زودرنج بودنش واقف بودم، اما ته دلم ام  نکهیا  با

از اون من ناراحت بودم و   شتری بار، ب  نیکه قهر نکنه، چون ا

قهر   ی جا  گهیبار د  نیگرفته بود. ا  یحساب  یبدشانس  نیدلم از ا

 ن یبود، ا  اوردنی کم ن  ی دادن بود، جا  دیام  ی کردن نبود، جا 

 .کرد یم ی صبور  دیبار محمد با

به خونه، به اتاقم پناه بردم و با عوض کردن    دنیمحض رس  به

تخت لم بدم و با محمد چت کنم، اما    ی لباسم، خواستم رو

 .اتاق برنامه م رو خراب کرد ی تو ایدن یورود ناگهان

 .تنش بود  ی تو  رونیب  ی هابست و هنوز لباس  یرو به آروم  در

 .ی د یمنم لو م هاتی بچه باز نی با ا ا،یرو یهست عیضا یلیخ-

 :فرستادم و کالفه وار گفتم رونیب ینچ

  ی وقت  م،یدار  دی ما خر  یبار بگ  کی   ی تر از توام؟ نکرد  عیضا-

 .کنهیشک م شتریهمش اون ب یساکت

 .به سمتم اومد ی تند  ی زد و با قدم ها  ی پوزخند
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که    ییبنظرت ما  شناسم؟یخودمو نم  ییآخه خنگ... من دا-

 رون،یب  م یبر  یو ه  م یبا هم مَچ بش  هوی  م،یدعوا داشت  شه یهم

تو؟ من اگه حرف   یکنیفکر نم  نایچرا به ا  ست؟یشک آور ن

 .کردیشک م شتریب زدم یم

محمد غرق بودم که از    دنِیند  یغم درست و حساب  ی تو  انقدر

 :گفتم یگذشتم و با لحن مغموم یبه سادگ هاش ه یکنار کنا

 .خراب شد زی... همه چدمشیند-

و من تن خسته م رو مهمون تخت کردم،   ستادی به کمر ا  دست

 :گفتیبود که م  ایدن ی نگاهم اما همچنان به رو

  ی کن کاریچ ی خوا یم دونمیکارات، نم نیموندم با ا گهیمن د-

 !ی خودت کرد ری. منم اسستیمشخص ن فتیتکل ا،یرو

 .نگاهش کردم مستأصل
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اگه عاشق شده    یول  ،یمرهم نشدم که بهم بگ  ی انقدر  دیشا-

ع  کینزد  یفهمیم  یباش در  و  عشقت  به  حال    نیبودن 

 .سوزونهی چقدر دل آدم رو م دنش،یند

و ناشناخته    بی رنگ باخت و حالت عج  تشیو عصبان   تمسخر

 :گفت نیبه زم ره ی کرد و خ یصورتش نشست، مکث ی رو ی ا

ند  کینزد- و  به عشق  ا   دنشیبودن    کشینزد  نکهیدر مقابل 

  ا،یانقدر از رابطتون غول نساز رو  ست،یدرد ن  نهی و تورو نب   یباش

همو    گهیاصال  دو سال د  دیشا  د،ی شما هردوتون هنوز اول راه

دو نفره،   ی رابطه    نی... از ادیشا ای  د،ی از هم متنفر بش  د،ینخوا

 !بمونه بند ینفرش پا کیفقط 

  ا ی. دندمیترس  شتری، بنکردم  افتیهاش دراز حرف   یخوب  حس

جهان  از  م  یداشت  حت  زدی حرف  من  هم   ی که  رو  فکرش 

 .کردن داخلش رو تجربه کرده باشه یزندگ   کردمینم
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جرمت شدم، اگه االن به ظاهر کنارتم فقط   کیاگه االن شر-

ا بفهم  نهی بخاطر  تو خودت  بهتر  ی دار  یکه  با    ن یبا خودت، 

 ی سروش انقدر گفتم چ. سر  یکنیکار م  یچ  تی زندگ  ی روزها

خواهر    نیتر  حی خونه، شدم کر  نیا  ی شد؟ من شدم آدم بده  

 ی ریوتص  ی ومدی ن  هیبه خودت ثابت شد چه آدم   یوقت  یول  ا،یدن

حق با تو    یبگ  ی ومدین  ،یرو خرابش کن  ی که ازم ساخته بود

تو   ینداشت، چون زندگ  ی ا  دهی هم فا  یگفتیبود. هر چند م 

 بود، نه من!  

  ،ی ایزود هم به خودت ب  یلیخ   ،ی ایخودت بمن منتظرم به  

  اده یو امکانش ز  شهی م  ری اوقات زود د  ی که گاه  یدونیچون م

د وقت  چند  بش  گهیکه  زده  هم  محمد  ایاز  تا   ناروی.  گفتم 

برات راحت    دی رنجوندن ام  دیشا  ،یکنی م  کاری چ   ی دار  یبدون

  نم،یرو بب  شیناراحت   خوامیمن نم  ست،یمن ن  ی برا  یباشه ول

ترد و  شا  دهاشیشک  نم  دیرو،  متوجه  من   یول  ،یشیتو 

خودشه  ی چقدر کالفه ست، چقدر نسبت به قبل تو فهممیم
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م تو  دونمیو  ا  دیام  ،ییمقصرش  گرفت  زرو  از من   ،یخودت 

اون هست باز باهام دعوا کن،   یلحظه به بعد وقت   نی. از ارینگ

ش که نفهمه من دارم گول   ی کن، هرکار  ی سرم غر بزن، هرکار

رو    می... طاقت از دست دادن تنها مرد زندگگهیمن د  زنم،یم

 !ندارم 

بغض    ی باعث شد من هم کم  زدی لحنش موج م  ی که تو  یبغض

اون من هم ناراحت    یبا ناراحت  کردم ی وقت فکر نم  چیکنم، ه 

اغراق بود اگه بگم حرف هاش قبول نداشتم، ثابت    یبشم، ول

بود    یکه من واقعا  عاشق محمدم به همه کار سخت  نیکردن ا

نم م  یاز حسرت  تونستمیاما  قلبم  ا  سوختی که کنج   عالم و 

م راحتیوجود  به  م  یبگذرم، حسرت  ی .کرد  کاش   گفتیکه 

  چ یرو با هم داشتم، مثل گذشته، بدون ه  دیمحمد و ام  شدیم

 !یتی و نارضاگله 

به خودم دادم و خواستم که بغلش کنم، خواستم بهش   یتکون

تو هم  رو  تو  که  ببخش  ش  ی بگم  احساسم    نیریمنجالب 
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کشوندم، اما عقب گرد کرد و با خارج شدن از اتاق، من رو با  

 .احساس عذاب وجدانم تنها گذاشت

بلند   خواستیدلم که گرفته بود، بدتر شد. حاال دلم م   حال

 نیا  ی بودم، برا  بانش یکه گر  یتیوضع  نیا  ی بلند زار بزنم، برا

تو بودن سنم، هر    یسن کم  ی که  به جرم کم  و همه  بودم 

وار    وونهیمحمد رو د  نکهیا  ی . براکردندیبه من م  راجع   یقضاوت

م ته دلم  ب  دمیترسی دوست داشتم و  نرسم،   هشکه آخرش 

اب کنم، آخرش  رو انتخ  یکیو محمد    دیام  یدوراه  نیآخرش ب

 .قلبم و وجدانم شرمسار و مملو از ندامت بشم شیپ

صف منتظر بودند تا نوبتشون برسه  ی هام رو که توو غصه  غم

رو به زور به کنار زدم و حواسم رو    رندیبگ  ی بغضم جا   ی و تو

 دادیکه نشون م  یامیمحمد دادم، پ  دیجد  امیو پ  یبه گوش

 .هنوز انقدر بدبخت و تنها نشدم 

ن" ناراحت  کسم؟  همه  رفت  ستمیخانومم؟  کجا   ؟یبخدا، 

 " هنوز؟ ی دینرس
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زد و همونطور که قربون صدقه   مهیهام خ لب  ی رو  ی تلخند

 .براش نوشتم رفتمیش م

ناهار    ،ییآقا  دمیرس  ،یکه انقدر خوب  رهیبرات بم  اتیرو  یاله "

 " اصال ؟ ی خورد

شد  مشغول کردن  ا  میچت  با  حرف  نیو  قشنگ    ی هاحال 

کامل خوشحالم کنه، دائما    تونستی نم  شهیمحمد برعکس هم

  ی تو  یو اون حس لعنت  شدیسرم تکرار م  ی تو  ا یدن  ی هاحرف 

م  م  ی حس  گرفت،یوجودم جون  رو    د یپرسی که همش  کجا 

 !اندازه ازم خونه نیاشتباه رفتم که دل خانواده م به ا

[14.04.21 21:55] 

 290پارت #

تو  تا رو  زود   ی غروب خودم  برگشتن  با  و  اتاق حبس کردم 

اعصابم نشه،   ریهاش دامن گشک  نکهیو بخاطر ا  دی هنگام ام

که ظهر گفته   ی برم و همونطور   رونیبه ب  ایمجبور شدم با دن
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خر نم  دیبودم  که  البته  بگذرونم.  خوش  و  خوش   شدیکنم 

تر   ق رم یگرفته بود و هم من ب  ایگذروند، چرا که هم حال دن

به هم  شه یاز هم زمان   لی دل   ن یبودم،  از  با  یزودتر  به    د،یکه 

برگشت ا  م یخونه  با  سفره    نکه یو  و    ی مامان  رنگ  خوش 

  ل یبه م   هیشب  ی کردن بهونه ا  دایبود، با پ   دهی چ   ی خوشمزه ا

 .نداشتن، به اتاقم پناه بردم

 ام یآوردم و با روشن کردنش، پ   رونیب  فمیک  ی و رو از ت  یگوش

 .گرفت یگوش ی  گهیمحمد حواسم رو از اعالنات د ی ها

 " .رستوران بازه ها فعال  نمت؟یبب ی ایخب چرا االن نم "

به    دی بود که ام  ی و وقت  شی ساعت پ  مین  ی برا  امش یپ  ن یآخر

هام  انگشت   یشدند و حت  زونی هام آودنبالمون اومده بود. لب 

 .کردن نداشتند  پ یهم رغبت تا

  ی کی  نیکه شده هم   ی هرطور  شت،یپ  امیعشقم، م  شدینم "

 " .شتی پ  امیدو روزه م 



Page | 1212 
 

ام  با چندان  موجود  بب  دیوضع  بشه  که  اما    نمشینداشتم 

  ی شدن محمد برا  نیکنم، غمگ  دیاون رو هم ناام  تونستمینم

اون نابود   ی شک من هم پا به پا  یمن قابل تحمل نبود و ب

 .شدمیم

که نشون از   دندیچرخیم  ییعددها  یساعت حوال  ی ها  عقربه

  داد،ی رستوران و بند بودن دست محمد م  ی شلوغ بودن فضا

  نستاگرام یدادم تا جواب دادنش، خودم رو با ا  حیترج   نیبنابرا

 .و تلگرامم مشغول کنم

  ی استور  دنیبا دزدم و    نستاگراممیبه ا  ی عادت اول سر  طبق

تا به امروز هر لحظه    د یفرناز دمغ تر شدم، از روز اول ع  ی ها

هاش با دوست  بود، عکس   یو در حال خوشگذرون  یمهمون  ی تو

هم   ی و گاه  گذاشتی  به اشتراک م  هاش رو دائما   لیها و فام 

ها    یدورهم  ی ا از خودش بر  شتری. دلم بدیپرسیحال من رو م

 ی هامون، براخنده  ی صدا  ی هامون تنگ بود، برارفتن   رونیو ب

نامرد، حت  هامونی باز  وونهید فرنازِ  برا   ک ی  یو    ی تعارف هم 
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که   کردی و فکر م  خواستیهم م  د یشا  زد،یرفتن نم   رونیب

نم هم   ذاره،ی محمد  خودم  نداشتم...  تعارف  که  خودم  با 

اجازه    دونستمیم من    فتنر  رونیب  ی محمد  به  رو  فرناز  با 

 .دهینم

تر شدم و از برنامه خارج شدم.  تر شدن افسرده مشغول  ی جا

کانال  ی حوصله   کردن  به   ی تلگرام  ی هاچک  اما  نداشتم  رو 

چت  ی هوا کم  ی هاخوندن  و  وارد   ه،یروح  ضیتعو  ی محمد 

که به شدت آشنا    ی از شماره ا  ام یدو پ   دنیتلگرامم شدم و با د

پنهون    منه یس  ون یم  ییهام جاند و نفس باز مو  مهیبود، دهنم ن 

 .شدند

کردم و    کیاکانت مدنظرم کل  ی هام، رودست  ف یلرزش خف  با

 .وا رفتم  هاام یپ دنیبا د

خوب" تبر  ؟یسالم.  بهت  رو  نو  سال   گم،یم  ک یخواستم 

 " .بشه برات یسال قشنگ دوارمیام
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 ی م با صدادومش نشست و نفس حبس شده  ام ی پ  ی رو  نگاهم

 .رها شد رون یبه ب ی بلند

برا " اما نتونستم زودتر پ  ی طلب بخشش   ام ی قبل سال نوئه 

م ازت  ببخش  خوامیبدم،  رو  رو شکوندم،   یلیخ  ،یمن  دلت 

ول   تتیاذ االنم   یعنینبوده،    ی عمد  یکردم  بشه،  که  نشد 

 " ...اما مونمیپش

تا تهش    تونستمیاما من مگذاشته بود    یرو نصفه باق  حرفش

که طعنه و   یاز سروش  یافتاده بود؟ چ  یرو بخونم. چه اتفاق

  ی آدم به ظاهر مودب  ن یبود همچ  شی شگ یزدن کار هم  هیکنا

 !ساخته بود؟

پرست رنگ آفتاب   ریی هاش تغچشم   ی که جلو  یبه کس  هیشب

د دست  ده،یرو  بود.  برده  داغم   با یتقر  یشونیپ   ی رو  یماتم 

 ی افتاد و برا   لشیعکس پروفا  ی اجازه رو  یو نگاهم ب  دمیکش

 .که به محمد داده بودم به خاطرم اومد ی لحظه قول کی
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 " !یاتفاق یحت ،یجز من نگاه نکن ی پسر چیقول بده به ه  "

احساس کنجکاو  "نه    "  کی به  از   میهشدار دهنده  و  گفتم 

شد و از شانس بدترم،    نیبدم، همون لحظه آنال  شهیشانس هم

 .چتش موندگار شدم ی صفحه  ی که تو دید

 " ا؟یرو "

[18.04.21 13:00] 

 291پارت #

ها   صدا ها  ی کردن  کردن  صدا  کنار  رو  سروش   ی محمد 

احساساتشون،  هاشون،  صدقه  قربون  لحنشون،  گذاشتم، 

حرف قولکارهاشون،  ههاشون،  بدون  و    ی مکث   چیهاشون... 

 یخشک  نیآرزوم بود به هم  ی روز  کیسروش رو کنار گذاشتم.  

خجالت قلبم  ی   هیما چ،یصدام بکنه اما حاال... آرزو که نبود ه

 .بچگانه ش بود ساتو احسا

 " .سال نو واجبه  کیجواب تبر ؟ی جوابم رو بد ی خواینم "
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پ  با صفحه    یاخم  امش،یخوندن  از  و  ب  ی کردم   رونیچت 

م دلم  آهنگ   یکی  خواستی اومدم.  بهزاد   ی هااز  دار  منظور 

حرف  تمام  و  بفرستم  براش  رو  صورت پکس  به  رو  هام 

 ی ادآور یو    ارمیبهش بزنم، اما وجود وجدان هش  میرمستقیغ

. بدون شدیکار م  نیکه به محمد دادم مانع از انجام ا  ییهاقول

بدم از تلگرام خارج شدم، اما درست    یجواب  امش یبه پ  نکهیا

زدن    د ید  ی سوراخ هم برا  کی   ریکه از خ   ییها  یمثل زندان

  ام یصفحه پناه بردم و پ  ی گذرند، به اعالنات باال  ینم  رونیب

 .هاش رو از اون باال خوندم

روز که    کی  م،ی برس  نجایبه ا  ی روز   کی  کردمیفکرش رو نم   "

 " !ی جوابم رو بد ی نخوا

  ی نرفته بود چطور چوب ب  ادمیزدم، هنوز    ی ند پوزخ  ارادهیب

م  یبعض  ی ها  ی بندوبار تنم  به  رو  دخترها  چطور    زد،یاز 

و با    گرفتیچطور احساساتم رو به سخره م  کرد،ی م  رمیتحق

 .بردیسوال م ریخودش، اون رو ز ی ازهایپررنگ کردن ن
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 ،ی دیو جواب نم  یخونیحرف دارم باهات، حاال که نم  یلیخ"

 " ...مجبورم

پ  با اعالن  که   امشیپ  ی ادامه    د،ی جد  امکیاومدن  نشد  رو 

  یزدم و با خوندنش ب  ی محمد ضربه ا  ام یپ  ی . با ذوق روبخونم

 کردم ی نکرده بودم اما حس م  ی عذاب وجدان گرفتم. کار   لیدل

  م ی زندگ  ی که قبال  تو  یآدم  ی هاام یمن پ  نکهیاز ا   یمحمد حت

 .ستین یبوده رو بخونم، راض

شماره   کهویبودم که    ر یقانع کردن حس مخرب وجودم درگ  با

  ن یصفحه نشست. مضطربانه ردش کردم و هم   ی سروش رو  ی 

محمد بفرستم، باز   ی در جواب برا  ی زی که اومدم تند تند چ

از فرط استرس   ینشست. پوف   نی اسکر  ی رو  شی لعنت  ی شماره  

ر موندم که خودش قطع کنه،  بار منتظ   نیفرستادم و ا  رونیب

باریم چند  ب  ی دونستم  ندم  رو  جوابش  و   شهی م  الیخی که 

. ضربه خوردن از آدم ها باعث  زنهی تا چند ماه زنگ نم  گهید

ع  شهیم ب  ی نابود  نی در  بهشون،  نسبت   شتر یاعتمادت 
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  یشگیهم  ییمن هم سروش هوا  لیدل  نیو به هم  شونیبشناس

 !شناختمی رو خوب م

از کارش   یپشت سرهم زنگ زد و وقت  ی بار  چند که دست 

کرد.   ییصفحه خودنما  ی رو  ی برداشت، اسم محمد بالفاصله  

ام وجود  حساب  تونستمینم  د یبا  و  اما   ی درست  بزنم،  حرف 

جواب ندادنم مصادف با ناراحت شدنشه، دلم رو به   دونستمیم

 .زدم و تماس رو وصل کردم   ایدر

 ؟ییجانم آقا-

و    یکیبدون سالم و عل  ،یشگیاز محمد هم   ینشان  چیه  بدون

 :دیپرس مون،یبه دوران جهنم وار دوست  هیشب

 ؟ی زدیحرف م  یبا ک-

ا  یواقع  ی معنا  به شدم،  الل  هروقت  ن یکلمه  رو  که    یسوال 

م بود  مشغول  ا  دیپرسیخطم  د  نیاما  طور  بود،   ی ا  گهیبار 
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قو انقدر  و  آور...  دلهره  لر   ی ترسناک...  به  رو    دن یزکه صدام 

 .وادار کنه

 عشقم؟ ی. خوبی چکی... هچیه-

 .اوج گرفت یکم صداش

 من بود که اشغال بود خطش؟  ی ننه   ؟یچکیه-

کردم رفع و رجوعش    یو سع  دمی صورت داغم کش  ی رو  یدست

 .کنم

نبود، فرناز بود. چرا انقدر    یآدم خاص  یعنی  یچکی منظورم از ه-

 محمد؟  ییعصب

مقتدرانه مقاومتم رو    ،یو شلوغ  عتیازدحام جم  ی تو  صداش

 .مشتش گرفت ی تو

  خونهیم  یچ  زنهیم  قطع رابطه کن؟ زنگ  نی مگه نگفتم با ا-

 دم گوشت؟
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کردند    دنیصورتم شروع به رقص  ی و درشت رو  ز یر  ی هاعرق 

بوق ممتد که    ی موجه بودم که صدا  ی و من به دنبال بهونه ا

هام قبل از مطمئن شدن بود اومد و دست   یاز پشت خط  یحاک

گوش هراسونم   ی محمد تو  دیپرترد   ی . صدادندیهام، لرزچشم

 .نشست میگوش  ی صفحه  ی و نگاهم رو دیچ یپ

 " !ه؟یک ؟ی دار  یپشت خط "

[20.04.21 11:08] 

 292پارت #

شمار   خودش ها   شی لعنت  ی هبود،  بوق  سر   ی و  هم، پشت 

 میسروش امشب قصد داره آرامشم رو درست مثل قد  گفتیم

و من   د یچی محمد دوباره تو گوشم پ  ی عصب  ی بهم بزنه. صدا 

 .غرق کرد شمیباتالق ترس و تشو ی تو شتریرو ب

 ؟ی با توام؟ کر-
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ا  اومدی م  شیپ  کم من  از    ی نطوریبا  بزنه،  طرف   کیحرف 

طرف لحن بد محمد داشت    کی سروش و از    ی ها ی باز  ش یریس

 .آورد یمن رو از پا در م

 باهام؟  یزنیحرف م  ی نطوریمحمد؟ چرا ا-

ن  ارادهیب هنوز  کردم، سروش  محمد    ومده یبغض  داشت  بود 

 .گرفتیمهربونم رو ازم م

 !پشت خطتته یک یگیآدم نم نیچون ع-

نم  نیا  ی تو برا  تونستمیمورد  حداقل  باشم،  حفظ   ی صادق 

 .محمد

 ن؟یداره ا تی همه عصبان نی، اکنه  تیاذ خوادی فرنازه، م-

نشد، چ  کامل به من شک   یقانع  دوباره  بود که  باعث شده 

 !کنه؟

 .االن نیهم  ت،یاز گوش ریشات بگ  نیمگه؟ اسکر ضهیمر-
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به گوش  هاج واج  بفهمه بهش دروغ گفتم   میو  اگه  زل زدم. 

  ی تو  یچه خاک  قا یدق  د یحاال با  شد،ی تموم م  زی قطعا  همه چ

رو با مدرک    زی اصال ... اصال  محمد چرا همه چ  ختم؟یری سرم م

 کرد؟ یچرا واقعا  بهم اعتماد نم خواست؟یم

 محمد؟  مبهیمگه من غر  ؟ی خوایم نیازم اسکر ؟یچ یعنی-

باعث شد دستپاچه تر    دیو ام  ا یدن  ی کرد و سروصداها  یمکث

ب و  کنم  یخداحافظ  یبشم  قطع  رو  ثان  تماس  چند   ی اه یو 

تماس   دنینشد و با د  ی باشم، اما خبر  شونیکیمنتظر اومدن  

 .مجدد محمد، مردد جواب دادم 

 بله؟ -

بود، ازش دلخور بودم. بخصوص    ارمیگفتنم خارج از اخت  بله

روح  نیا  ی تو بازار  شد  یآشفته  بودنش  مهربون  به     دا یکه  

 .داشتم اجیاحت

 :تعجب گفت با
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 !بله؟-

 .بغض کردم  ناخودآگاه

تو هنوزم به من شک    گذره؟یآره، بله. چند ماه از رابطمون م -

 !محمد یستیتو درست بشو ن ،ی دار

جلد مهربون و    ی تم تولحن بده، توقع داش  رییداشتم تغ  توقع

مظلوم خودش فرو بره، اما انگار اون هم دلش پر بود، چرا که 

 .زد  ادی فر با یتقر

 ی ولم کن  ی خوایم  ؟یکه چ  ؟یستیدرست بشو ن  یچ  یعنی-

 !باز؟ بگو، تعارف نکن

 "لعنت    "دلم    ی بازم گذاشتم و تو  مهیدهن ن  ی رو جلو  دستم

ب  ی ا نامردِ  کردم،  سروش  نثار  فحش  با  چ  یتوأم   ز،یهمه 

 .شدیمن م ی باعث دردسر و ناراحت شهیهم
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  ی آهسته م شاک  ی جون گرفته بود که از صدا  ی انقدر  بغضم

خونه    نیا  ی تو  یدرست و حساب  تونستمیبار نم  کیبشم، چرا  

 !بلند بلند بخندم  یکنم و حت هیبکشم، گر غی حرف بزنم، ج

امن... من  - ا  نیمنظورم   ی نطورینبود محمد، تو چرا امشب 

 شده؟  ی زیچ ؟ی شد

که بهش رفتن به داخل رو    یکس   فیضع  ی کرد و صدا  سکوت

رو   کردیم  دیتأک نگاهم  حواس   ی اومد،  و  نشست  اتاقم  در 

 .هام به در و هر لحظه باز شدنش بودچشم

. منم به درد خودم  یآروم بش  کمیبرو سرکارت محمد، برو  -

 .رمیبم

 .شد ض معتر

 شم؟ ی آروم نم زها یچ نیمن با ا یدونیخفه شو لطفا ، تو نم-

بار، با حرص چشم بستم،   ن یاومد و ا  ی پشت خط  ی صدا  دوباره 

 :نکرد و گفت  ی امحمد اما توجه 
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که فقط   یو همش با خودت فکر کن  یمن باش  ی اگه توام جا-

 ش ی نیبب  یتونیو نم   ی با عشقت فاصله دار  لومتریک  ست یده ب

 !یشی قدر سگ اخالق م نیهم

 .به وجود اومد نمیقلب غمگ ی تو یخوشحال ی روزنه 

 !یبهم شک کن شهی نم لیدل یول-

 کرد ی داشت خودش رو کنترل م  ایگفتن نداشت    ی برا  یحرف

 ازمند یکه بود، من ن  یدلم رو نشکنه؟ هر چ  نیاز ا  شتریتا ب

 .سکوت به موقع بودم نیا

 یتونیکم نم  ی که با وجود فاصله    یکنیاگه تو همش فکر م-

قسم   تونمیکه م  کنمی م  گهیمن هزار تا فکر د  ،ینیمن رو بب 

ذهنت   به  عاشق   ادتی  رسه،ینمبخورم  اول  من  نرفته؟  که 

  نجا یراه رو ساختم تا به ا  نیشدم، من اول دلتنگ شدم، من ا

از دلتنگ  شی پس پ  م،یبرس دارم   نحرف نزن، چون م  یمن 

 !رمیمی م  یکه دارم از دلتنگ  ارمیخودم ن  ی به رو  کنمیم  یسع
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خورد و خودم    ییدر اتاق صدا  بارهک یبگه که به    ی زی چ  اومد

  ای رو قطع کردم. نگاهم که به دن  یچطور گوش  دمیهم نفهم

قلبم    ی رو  یفرستادم و دست  رونیب   یاز سر آسودگ  یافتاد، نفس

 .گذاشتم د،یتپ یوار م  وونهیکه د

بزن آخه، فکر کردم   یتوق  یتق  ه ی. قبلش  ختی... قلبم ری وا-

 !دهیام

 .جلو اومد یزد و چند قدم  ی پوزخند

حرف   یفاصله با گوش  نیا  ی که تو  ی دیترسیم  دیتو اگه از ام-

 گفت؟یم یچ ،ی زدینم

م  ن یچندم  نیا هاش  گفته  و  محمد  از  که  بود  . دی پرسیبار 

 نشسته؟  ای که محمد به دل دن شدمی م دواریام دیبا یعنی

 .دلتنگه بچم ،ی نطوری هم میزدیحرف م ،یچیه-

 :تعلل گفت یآبروش رو باال فرستاد و ب ی تا کی

 کنه؟یم  ی قراریب ،یآخ-
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نه مونده بودم، که خودش   ای  زهیلحنش تمسخرآم  نکهیا  نیب

 :زد و گفت ی دییمهر تأ

 !بهتر شد  دی پستونکش رو عوض کن، شا-

  م یانداخت  کهیبه هم ت   گهید  یبه روش زدم و کم   ی غره ا  چشم

و آخر سر، خودش دست از حرص دادن من برداشت و با اجبار 

برا از رفتن فقط   ی من رو  خوردن شام به هال کشوند، قبل 

حرف   تونمیفعال  نم  "محمد با مضمون    ی برا  یامکیتونستم پ

 .کردم یهمراه  ایبا دن یراحت  الیبفرستم و با خ "بزنم. 

با د  عیاز خوردن شام، سر  بعد و  برگشتم  اتاقم  چند    دنیبه 

و چند تماس از دست رفته از سروش، آشفته تر شدم.   امیپ

طرف دوست   کی از    شد؟یم  ال یخ یتا ب  کردم ی م  کاریچ  دیبا

طرف بخاطر   کی تو دلم هست رو بهش بگم و از    یداشتم هر چ

 ن یهم ا  یبی حس عج  کیجوابش رو بدم.    خواستمی محمد نم

پس محمد چطور    "  کردی شده بود و دائما  تکرار م  دا یپ  وسط

  ادیدر آورد و فر  ییقلبم ادا  "داد؟    شویجواب دوست دختر قبل
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مونده    چاره،یو من ب  "خب اون موقع دوستم نداشت!    "زد.  

 !رمی رو بگ یطرف ک نشونیبودم ب

داشتن  تا دوست  کثافت  و  کردم  محمد چت  با    ،یآخر شب 

ب در  دلم  از  چطور  بود  بلد  با  ارهیخوب  غرق صحبت  انقدر   .

د که  بودم  حوال  یحت  گهیمحمد  کارها  یفکرم  و    ی سروش 

بعد   کردمیفکرش رو نم  قتا ی. حقدی چرخینم  بشیو غر  بیعج

  د،یاز اون همه اتفاق، بعد از اون شب که من رو کنار محمد د

با کمال جسارت   شه،یو بدتر از هم   رهیازم بگ   یهم سراغ  ازب

 !کنه  یمونیابراز پش

که مثل قبال ها تا    میبود  یمحمد و هم من، خسته تر از اون  هم

که امروز    یبخصوص با اتفاقات  م،یساعت دو سه شب چت کن

  ل یرو به تحل  مونیانرژ  یکه حساب  یافتاده بود و بحث سر شب

 ر یشب بخ   گهیبه هم د  نکهیقبل از ا  لی دل  نیبرده بود، به هم 

بودن و    نتظرم  یشد و من هم بعد از کم  هوشیمحمد ب  م،یبگ

 .چرت زدن، خوابم برد
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  نکهیشدم، با ا  دار یب  کیساعت    کی و نزد  شهیاز هم  رترید  صبح

به خودم دادم و قبل از هر   یبخوابم، تکون  خواستی باز دلم م

دنبال گوش  ی زیچ پ  میبه  و حتما  طبق    داشی گشتم.  نکردم 

قار و قور شکمم،   ی افتاده بود. با صدا  ی معمول گوشه و کنار

 ،ییروشو  سمتشدم و با رفتن به    میکردن گوش  دا یپ   الیخیب

 .خوردن صبحانه آماده کردم   ی خودم رو برا

خوردم و بعد هم ناهار،    ر ینون و پن   یمامان، کم  ی غرغرها  با

مامان، کار و بارش    ی جمعمون نبود و طبق گفته    ی تو  دیام

جد  ی تو بود   دیباشگاه  حسابگرفته  س   ی.  د  ریکه    گه یشدم، 

خان رو تحمل    دیمامان راجع به باشگاه ام داتینتونستم تمج

برگشتم.   قمبه اتا  کردمی کنم و همزمان که از مامان تشکر م

عزم  بارنیا وقت   میمشغول گشتن گوش  د،یجد  ی با  و    ی شدم 

 .رو صدا زدم ایدن شه،ینم  دا یپ  دمیواقعا  د

کش   یکم ب  دیطول  اتاقم  به  وقت  ادیتا  ب  یو  حوصله    یاومد 

 :دیپرس
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 شده؟یچ-

 .نگاهش کردم  منتظر

کارها   نیا  دادمیبهت م  یگفتیرو بده، به خودم م  میگوش-

 ه؟ یچ

 :در هم شد و گفت شافهیق

کجا    نی! بگرد ببستیتو دست من ن  یگوش  ؟یگی چرا چرت م-

 .یگذاشت

د  نکهیا  با با  داشتم،  شک  بهش    ی نگاه  تش،یجد  دنیهنوز 

 :دمیسردرگم به اتاق انداختم و نال

 .همه جارو گشتم ست،ین-

به    ی و وقت  دیمن پرس   یگوش  دنی مامان رو صدا زد و از د  ایدن

 :گفت د،ینرس یجواب

 .نمی بذار بب ؟یخوب گشت-
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جلو اومد و اطراف تختم رو نظاره کرد، همونطور    یقدم  چند

رآن  که ه  یذهنم به شک  ی تو  کردم،ی که حرکاتش رو دنبال م

 !. امکان نداشتزدمیم بینه شد،ی پررنگ و پررنگ تر م

 !ا؟یدن-

انقدر مضطرب بودم   یگفت و من حت  ی ا   "هان    "جوابم    در

 .چطور کلمات رو کنار هم بذارم دونستم یکه نم

 !گمی دارم م ی... چ یبرداشته؟ اشتباه یاشتباه دی.. امنکنه.-

 :گفتم  رتی زدم و با ح میشونیبه پ ی دستم ضربه ا  با

 !رو برداشته م یگوش دی! امستین ای! دنستیبرداشته، ن  دیام-

[24.04.21 22:21] 

 294پارت #

 :از استرس گفت زیلبر  یتر از من، با لحن شوکه ایدن

 براش؟  یگذاشترمز درست و درمون -
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  کردم یدرصد هم فکر نم کی ی حت وفتم،یب هیمونده به گر  کم

قا  م یگوش  دیام ام   یمکیرو  اصال   ا  د یبرداره،  ها  حرف   ن یمال 

 .نبود

...  ی محمده، فکر نکنم... وا  ی چهار... چهار رقم آخر شماره  -

  ز ی دفعه همه چ  نیا   گه،یدفعه به مامان م  نی... مطمئنم اایدن

 !شهی بدتر م

 :دستش شد و با طعنه گفت ی هاوررفتن با انگشت  مشغول

هزار بار بهت گفتم باهاش لج نکن، هزار بار بهت گفتم زوده  -

 ؟ی کن یچه غلط ی خوای حاال م  نکارها،یا ی برا

آشکار  ی کوبنده   ی ها تپش   ی صدا طرز  به  گوشم   ی قلبم   به 

ها حرف   نیکه االن وقت ا  کردیدرک م  ایکاش دن  د،یرسیم

 م یتا به گوش  دادمی م  امی هر طور شده به محمد پ  دینبود. من با

 .نفرسته و زنگ نزنه یامیپ
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برو گوش- برو...  ولم کن،  ب  تیتوروخدا  به محمد    دیبا  ار،یرو 

 .خبر بدم

 .قلبم کاشت ی رو تو ی دی چپ نگاهم کرد و بذر ناام  چپ

من رو وسط نکش، بعدشم   ی پا  یالک  ؟یچ  ی من برا  یگوش-

که من از   یبا شناخت  یعنیداده،    یحتما  تا االن محمد سوت

 !شما دارم، صدرصد زنگه رو زده

اومدن    ن ییپا  ی جلو  تونستیقند هم نم  لیس  چ،یقند که ه   آب

رحم، دست    یب  ی ای تنم غرق عرق بود و دن  ره،ی فشارم رو بگ

 !بردار نبود که نبود

جا- توروخدا...  ام  ی دلدار  ی بسه  به  حداقل    ک ی   دیدادنته؟ 

گم شده، بذار مطمئن   ایدست توئه    ایرو  یبزن، بگو گوش  یزنگ

 .کنمیشم، بذار بفهمم دارم اشتباه فکر م

 .سرشار از التهاب شدم یبعد مشغول قدم زدن و

 !... کاش خواب باشهایخدا-
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 .فکر کردن، سکوتش رو شکست هیبعد از چند ثان ایدن

نبود!    یشگیهم  دیاواخر اصال  ام  نیبرداشته، گفتم بهت ا  دیام-

خدا رحم کنه،    ار،یخودت ن  ی که بدتره، به رو   میزنگ هم بزن

 .من کنمی... آخر از دستت دق مای... روایرو

 ی توجه به حال آشفته    ی ابه خودش داد و بدون ذره   یتکون

  ز ی بود، زنگ زدنم همه چ   ا یرفت. حق با دن  رونی من، از اتاق ب

با خودم که دروغ نداشتم، مطمئن بودم محمد    کرد،یرو بدتر م

رو داده و من رو رسما  بدبخت کرده، حاال    امی پ  کیحداقل  

دروغ    نیا  ی رچطو  گرفتم؟یپس م  د یرو از ام  م یگوش  ی چطور

به قول خودش هرچند که...    کردم؟یم  هیچند ماهه رو توج

هام رو خبر داشت و من احمق، فقط فرصت  زی اون از همه چ 

 !از دست دادم 

وار قدم زدم و هزار تا فکر و   وونهیاتاق د  ی رو تو  یساعت  کی

دن   ال یخ دق   ایکردم.  چند  بار    کیو    اومدی م  شم یپ  قهیهر 
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م  کیو    دادیم  ی دلدار طعنه  د  ا یدن  زد،یبار  به گهیبود   ...

 !هنوز عادت نکرده بودممتفاوت بودنش  

انداختم و با   ی واریبه ساعت د  ی نگاه  یاپیبار پ  نیچندم  ی برا

رو   دنید ب  ی عقربه  نزد  شتریعدد چهار،    ک ی استرس گرفتم. 

ام   یوقت که  برا  دیبود  روزها  م  ی اغلب  دلم    اومد،ی ناهار  هم 

بب  خواستیم تو  نمشیزودتر  داشتم  نه،  هم  و   ی و  ترس 

 .طاق شد  به اتاقم، طاقتم  ایو با اومدن دن  شدمیاضطراب آب م

زنگ به محمد بزنم، دارم    کی رو من    تیتوروخدا بده گوش-

 !کنمیسکته م

سر  انگار که  سوخت  حالم  به  قصد    ی دلش  به  و  داد  تکون 

از اتاق خارج شد و تا وقت برگشتنش فقط   ش،ی برداشتن گوش

دش خو  دیفکر کردم که چطور به محمد بگم، اصال  شا  نیبه ا

 ...دی باهاش دعوا گرفته، شا دیباز ام دیشا ده،یفهم

 .ریبگ-
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از    یفرستادم و با گرفتن گوش  رونیمرتعشم رو به ب  ی هانفس

  ز،یخوف انگ   ی هامحمد رو گرفتم. بوق   ی شماره   عیدستش، سر

از د  یکی نبود،     ی و خبر  رفتندی م  ی گری پس  از جواب دادن 

کرده   ی کار  کیحتما     دیواقعا  حق داشتم نگران باشم، ام  گهید

 !بود

وقت  ی بار پشت سرهم شماره   چند و  رو گرفتم  که    یمحمد 

ها قبو  ی صدا  د،یبه صفر رس  ک یبه جواب دادنش نزد  دمیام

 :دی چ یپ یمحمد پشت گوش ی جد ی و صدا دیناپد

 بله؟ -

 !یاز درموندگ ،ی. از دلهره، از دلتنگدیلرزی م صدام

 ...دست میمحمد بدبخت شدم، گوش  ؟یمحمد منم، خوب-

 .فرستاد و لحنش پر از اندوه شد رونیکالمم ب ونیم یپوف

 .آروم باش دردت بجونم ؟یتو خوب-

 .اراده هق زدم یو ب دیگلوم جوش ی تو بغض
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ا  ی چجور- واقعا     گهیمنو، د  کشهی م  گهیبار د  نیآروم باشم؟ 

 ...جدامون

بعنوان هشدار گفت و آهسته   ی ا   "  سیه  "با کمال خشم    ایدن

 :تر گفتم

 ؟ی محمد؟ اصال ... اصال  به من زنگ زد  ی تو باهاش حرف زد-

 !ی بگو که نزد

 :خشم به خودش گرفت ی رنگ و رو  لحنش

تو تلگرام    دمیبعد د  ،یگفتم خواب  ی صبح زنگ زدم جواب نداد-

سر  ینیآنال کار خودشه.  نگو  زدم،  زنگ  رو    یگوش  عیدوباره 

بار چند  وقت  ی برداشت،  کردم    ادینم  ییصدا  دم ید  یصدات 

اتفاق کردم  د  یشک  بعدش  پ   گهیافتاده،  نه  زدم  زنگ   ام ینه 

 ...... اون همیدادم، ول

هم   مات از  تر  مبهوت  چ  گهید  شه،یو  از    ی زی نتونستم 

 .زدم   هیگر ری هاش بفهمم و بلند بلند زحرف 
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 !دهی ... دی ... وای وا-

محمد و    ی هاامیطرف پ  کیسروش، از    ی هاامی طرف پ  کی  از

د  ی هاصدقه  قربون طرف    کیاز    شبش،یوحشتناک 

کابوس هم   ی تو  یاتفاق ترسناک حت  نیهامون... نه... اعکس 

 .باشه تونستینم

بشه هم گور    شه،ینم  ی زیتوروخدا نترس، چ  ؟یخوب  ؟یخانوم-

 آخه دورت بگردم؟ یکن یم هیگر یچ ی باباش، برا

 :قبلش، حرص آلود ادامه داد  ی کرد و برعکس جمله  یمکث

  ت ی آشغال رمزت رو از کجا آورده؟ اصال  چرا گوش  نید آخه ا-

 رو برداشته؟ 

حضور مامان    ی غرق تصورات وحشتناکم بودم که متوجه    انقدر

به    ی تو و  نشدم  گوش  کیاتاق  دن  یباره،  دستم    ایتوسط  از 

 .شد  دهیکش

 !بسه ی بازلوس -
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چشم درشت کرد و تند تند به سمتم   تم،یوضع  دنیبا د  مامان

 .اومد

گر  شدهیچ- چرا  رو   ؟یکنی م  هیباز؟  روش  و  رنگ  توروخدا 

 !نیبب

کش   ی رو  یدست دن  دیصورتم  از  سوال    ی ای و  کنارم  هراسون 

 :دیپرس

 ن یا  ی تو  د؟یکنیم  کاریچ  دیشما دو تا دار  شده؟یتو بگو چ-

 مادر؟  ی... خوبایخونه چه خبره؟ رو

رو  یب  هاماشک ب  شدندی م  ی هام جارگونه  ی اجازه  صدا    یو 

بودم که بتونم در جواب مامان   یتر از اونبازنده   کردم،یم  هیگر

خودم رو از بغل مامان جدا کردم و به   ارم،یبه زبون ب  ی کلمه ا

 پناه بردم، در رو پشت سرم قفل کردم و بغض کرده   ییدستشو

 :گفتم ارزمزمه و ،ییروشو ی  نه یی به آ رهیو خ
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نم  گهید- د  ذارهینم  گهید  کنه،یباورم  باشم،  محمد   گهیبا 

 !نم یمحمدم رو بب  تونمینم

[26.04.21 21:08] 

 296پارت #

  د یغروب هزار بار مردم و زنده شدم تا که زمان بگذره، ام   تا

 یو من رو با استرس   ادیب  ریقصد داشت د  شهیهم برخالف هم 

قبرستون کنه. بماند که چند بار    یتنم بود راه  ی که آغشته  

بار    ی و تشرها  خیمورد توب مامان قرار گرفتم، بماند که چند 

ش رو و اجازه   مزنگ زدن به محمد التماس کرد  ی رو برا  ایدن

بماند که همه، شمش نداد،  از رو   یب  ر یبه من  رحم بودن رو 

 !من رو داشتند، بماند ی دبسته بودند و قصد نابو

خوردم   ی شد، سر جام تکون بد  جادی که از هال ا  ییسروصدا  با

انگشت  از حجم زو  تو  ادیهام  خودشون   ی اضطراب، مشت و 

اگه    یخودم مچاله شده بودم که حت  ی تو  ی جمع شدند. طور

هام . نفسشدیم  مونیپش   اره،یهم به روم ب   خواستینم  دیام
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م  یکی قل  ونیدر  و  بودند  آمد  و  رفت  حال  در  نامنظم   بمو 

انقدر از    وقتچی نمونده. ه  یباق  ستادنشیتا ا  ی زیچ  گفتیم

چه عکس   دونستمی نم  یکه حت  ی دی بودم، از ام  ده ینترس  دیام

 .نشون خواهد داد  یالعمل

. انگار که قصد  شد یبشه، اما نم  دهیآن انتظار داشتم در کوب  هر

 !بود، ذره ذره عذاب دادن من نیهم  دیام

بگ  تونستمینم به   دنمینفس کش  ی صدا   رم،ی آروم  بلند  انقدر 

تخت بلند    ی شدم. از رو  وسیکه از خودم مأ  د یرسیگوشم م

به   و  رفتم  راه  تند  انقدر  کردم،  زدن  قدم  به  شروع  و  شدم 

تو  ی هاال یخ نه  ی ترسناک  متوجه    زدم یم  بیسرم   ی که 

هم  ی صدا نشدم،  در  ام  نیباز شدن  قامت  به   د ی که چشمم 

 .بود یرگینفسم بند اومد و تنها واکنشم، خ د،افتا

  بش ی ج  ی دستش رو تو  ر،ی رو پشت سرش بست و بدون تاخ  در

 ی صدا  هیکه اصال  شب یینگاهم کرد و با صدا یفرو برد، پرمعن 

 :نبود گفت شی شگ یهم
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 نه؟  یگشت تیاز صبح دنبال گوش-

بهتر  "  زدیم  ادیفر  مغزم نم  "جوابه    نیسکوت   تونستم یاما 

بود، بهم شک داشت، اصال  همه جوره حق   مییساکت باشم، دا

امتحانم    ی نطوریا  دینبا  داشت،یرو برم  میگوش  دیداشت اما نبا

 !کردیم

  ی م دادم و لعنت به لکنتبه زبون قفل شده   یتکون  یسخت  به

 .شده  داشیاز کجا پ  دونستم یکه نم

 .آ... آره-

ام  ایدن  به اومدن  به محض  بودم که  و    ادیب  دیسفارش کرده 

نذاره و صدا ا  ی تنهام  داد که   دینوم  نیباز شدن در  بهم  رو 

 .بره  شی پ  یبه آروم ز یهمه چ  دیشا

 ...توام ایشام، رو ای... بییدا-

 .میایما هم م رون،یبرو ب-
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رو الل    یشگیهم  ی ترسو  ی ایبود که دن  یچند کلمه کاف  نیهم

به روم    خوردیبه دردم نم   گهیاش رو که د   یکنه، نگاه پرمعن 

... من رو تنها یسادگ   نیانداخت و در رو بست و رفت، به هم 

 !گذاشت

دو تا بال   خواستی دلم م  بیبود و عج  دیهراسونم به ام  نگاه

م که خواسته   فی فرار کنم اما ح  رینفسگ  ی فضا  نیداشتم و از ا

ام  نیری ش  ی آرزو  کیبه    ه یشب  یحت جلو   یقدم  دیهم نبود. 

از صورتش م ع   دیبار ی اومد و خشم  در  بود،   نیو  آروم  حال 

  ی دیام  هیشب  اصال   د،یرسیبه نظر م  بیچرا انقدر عج  دونمینم

 .بود بهینبود، جنس آرامشش... برام غر شناختمیکه من م

 !رشی... بگایب-

داشتم،   دی بود و به شدت ترد  یچ   نکار ی قصدش از ا  دونمینم

مطمئن بودم    نکهیبا ا  ؟یچ  شدی م  یو بدتر عصب  گرفتمیاگه م

 :و گفتم اوردمیاما احمقانه کم ن دهیرو فهم زی همه چ
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 !نگه دار ی اگه الزمش... دار-

 .از اندازه ترسناک شدند شی هاش بزد و چشم  ی پوزخند

 !بگردم باز  دیبا ،ی دار ادیز ی عه؟ پس گند کار-

دلم ا  ی جا از دروغ گفتن،  بودم  نبود، خودم هم خسته  نکار 

چ  هامیقد  نی ع  خواستیم همه  از  کنم،  دل  درد   زی باهاش 

م اما  بگم  د  دم،یترسیبراش  اون  قد  گهیآخه  رفتار    میمثل 

 .همدمم عوض شده بود نی بهتر کرد،ینم

 ...من دیام-

 :دیبهم داد و غر یهول مچهین

 !دهنت خرد نکردم ی توخفه شو! خفه شو تا دندونات رو -

 .دیلرز ی تمام تنم م  چ،یکه ه صدام

 ...بذار برات یچشم ول-
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تخت    ی هولم داد و نتونستم خودم رو کنترل کنم و رو  دوباره 

 .پرت شدم

م- که  ا  دونستمیمن  با    ی ول   ،یهست  یعوض  نیهنوز 

 ...دونستمینم

تو  هاشمشت محکم  کوب  ی رو  خودزن  د،یتنش   یداشت 

 .انتکارم یخ ی هابخاطر من... بخاطر دروغ  کرد،یم

با خودت    ی با چند نفر... تو دار  ی بخوا  کردمیفکرشم نم  یول-

 ته؟ یاحمق؟ حال  یکنی م کاریچ

همچ  ازش نداشتم  پ  یتهمت  نیتوقع  اگه  بزنه،   ی ها ام ی بهم 

نبا بود،  خونده  قطعا   که  خونده  رو  متهم   د یسروش  رو  من 

 !جوابش رو هم نداده بودم یکه حت یمن کرد،یم

 ی مزاحمم رو  ی ها بخورم و اشک   یبلندش باعث شد تکون  ادیفر

 .بشن ر یهام سرازگونه
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کنم؟ با داد؟ با    تی حال   ی کنم؟ هـان؟ چجور  تی حال  ی چجور-

 کردنت؟  کهیت  که یکتک؟ با ت

  د ی خواستند وارد بشن، ام  که  نی اومد و هم  ایمامان و دن  ی صدا

کوب رو  کرد، مشت  دیدر  قفلش  توان مالفه  و  تمام  با   ی هام 

ام  ی تخت رو تو و   ضی پرغ  یبا لحن  دیخودشون جا دادند و 

 :آهسته گفت

 ک ی نمیبیم یوقت میچه حال یفهمی م م؟یچه حال یفهمیم-

 ده؟ی م تیو داره باز رهیآشغال قربون و صدقت م

م  آروم و دن  زدی طعنه  بحالشون،   ا یکه مامان  نشنون، خوش 

 ییدا  نیمن، بهتر  دیام  شنونینم   گه،یم  یچ  دیام  شنونینم

 !کنه یفکر م یراجع من چ ا،یدن

 ی ک ی  شمیباهات، گفتم م  شمیکه نرفته؟ گفتم بد م   ادتی-

نم ن  ،یشناسیکه  دلم  م  ومد،یباز  گفتم   ،ی ایگفتم سر عقل 

 !ی خوریم یچه گوه ی دار یفهمیم
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رو   شی حرص ی قدم جلو اومد و مقابل نگاه تارم مشت ها  چند

اون از حرص، من از    م،یدیترکیم   میتختم کرد، داشت  یحوال

 !بغض

ب  یچیه- به خودت  تا  گفتم چرا خِر    ،ی اینگفتم، الل شدم، 

بفهمه اشتباه کرده،    دیپسر مردم رو گرفتم، گفتم خودش با

 ی و تو  ی د! نشی نشد  یبشه، ول  ارویاون    الیخی ب  دیخودش با

ها زد  ی چشم  زل  گفت  ی من  دروغ  قا  ی نشد  ،یو   ی مکیو 

 !نجا یبه ا ی دیو حاال رس ی نشد ش،یدید

 ی ادهایداد و فر  ی صدا  نکهیرو به سمتم گرفت و با ا  میگوش

 :اومد، باز آروم گفت یمامان م

 یکیت و اون  که گند زد به گذشته  یکی  ،ی دو نفر شد  چهیباز-

 ...یول ت،نده یبه آ زنهیکه داره گند م 
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حواله   یبا حرص مشت  کرد و با دستش   کیرو بهم نزد  سرش

  خورد یکه به صورتم م  شی عصب  ی هاهرم نفس   کرد و  دستم  ی 

 .د یچی دستم پ ی بود که تو ی طاقت فرسا تر از درد

مدرسه،  رون،یب  ،یگوش ،ی بخور یگوه  نیهمچ ذارم یمن نم-

چ همه  زهرمار،  م لیتعط  زی کوفت،  آدمت  بچه   کنمی!  من 

 !جون

[01.05.21 18:00] 

 298پارت #

مامان گم شد و   ی ناله    ی صدا  ون یلرزونم م  ی ها نفس  ی صدا

رو ازم    نشیداد و نگاه خشمگ  تیوضع   ریی آن تغ  ک یدر    دیام

گرفت، به سمت در اتاق رفت و با باز کردنش، مامان آشفته  

 .مضطرب وارد اتاق شدند ی ایحال و دن

 ن؟ یگیشده که به من نم یباز چه خبر شده؟ چ  شده؟یچ-
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پا  دیام رو  جمع    نییسرش  مشت  به  نگاهم  من  و  انداخت 

 !د یترکیم تی ش بود، داشت از عصبانشده

 !با شماهام -

 :فتبعد رو به من گ و

 ؟ ی کرد یباز چه غلط ایرو-

آلود نگاهش کردم، برادر خودش پاش رو فراتر از حد    بغض

ب خودش  برادر  بود،  گذاشته  من    الیخیمعمول  دادن  عذاب 

 من بود؟ ر یتقص شد،ینم

 ن؟ یکه باز به جون هم افتاد  شدهی ... تو بگو حداقل، چدیام-

 ...نکنه

بود، بهم زل   دای درشتش که رد اشک هم توش پ  ی هاچشم  با

 :دیپرس وارد یزد و تهد

 ...نکنه باز با اون پسره-
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سرش رو باال گرفت   دیبه زبونم بدم، ام  یمن تکون  نکهیاز ا  قبل

 :و گفت

چ- نگران   کیخواهر،    ستین  ی زینه.  بود،  ساده  جروبحث 

 .نباش

و به   دیکش  رونیب  ایدن  ی هادستش رو از حصار دست  مامان

برا  کی نزد  دیام اون   کی  ی شد،  اومد،  بدم  خودم  از  لحظه 

 .شدیم تیاذ دیبا شهی خونه بود و هم نیآدم ا  نیتر گناهیب

باال،   ی شده که صدات رو برد  ی زیچ  کیشده،    ی زیچ  کی-

 !به من دروغ نگو  شناسم،یمن تو رو بزرگت کردم، من تورو م

 :ضرب سرش رو به سمت من چرخوند و گفت به

خاک  ؟ی کرد  کاریچ- چه  ر  ی باز  سرم  خبر   یخت ی تو  من  که 

 ندارم؟ 
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کرد، انقدر عذاب وجدان    دنیگلوم شروع به جوش   ی تو  بغض

بشم، حق    ریازش دلگ  تونستمیهم نم  خواستمیداشتم که م

 .بشه ی اشت از دستم کفرد

 :گفت ایمامان رو بغل کرد و رو به دن دیام

 .ار ی مادرت ب ی آب برا وانیل  کیجان  ایدن-

چشم   ع یسر  ایدن مامان  به  حسرت  با  من  و  کرد  گرد  عقب 

ام  ی دوختم، تو ام  دیبغل  و  بود  آرومش    دیجا گرفته  داشت 

 نجا یا  یداشتم... ول  یعنیرو نداشتم...    یمن کس  یول  کرد،یم

 !نبود

کرده بود منم    ک یکوچ  یطونیش   کیقربونت برم؟    ی دروِغ چ-

 .میببخش نگرانت کرد کم،یشدم  یعصب

آب رو به سمت مامان گرفت، اما  وانیبه اتاق برگشت و ل ایدن

کرد   دیرو به ام  شه یو مشکوک تر از هم   ایاعتنا به دن  یمامان ب

 :دی و پرس
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ا- به  هردوتون  چرا  افتاد  نیپس  گوش  د؟ یحال  رو    شی چرا 

  لرزه؟ ی به خودش م  د یب  ن یداره ع  ی از ظهر  نی چرا ا  ؟یبرداشت

 .فهممیم ستم،یمن بچه ن

بود، بهم   انیهاش نماچشم  ی هاش توکه شعله  یبا خشم  دیام

 .و نگاهش رو ازم گرفت دی نکش ه یشد و به چند ثان رهیخ

چ- م   یمهم  زیاگه  بهت  هم   شیگوش  گه،ید  گفتمیبود  رو 

 دم ی چشم خودت م  ی بشه، االنم جلو  هیتنب   یکم یبرداشتم تا  

 .نه من شه،یزی راحت شه، نه دخترت چ الت یبهش، تا خ

اصرار داشت با دادن    ایبود و دن  ینگاهش همچنان ناراض  مامان

که هم   ییهاآرومش کنه، من هم مثل موش  یآب، کم  وانیل

  ی ندارند، ب  یو هم سرپناه  خوادی آسمون رو م  ی   ه یدلشون گر

العمل  چیه در حسرت    یعکس  و  بودم  زده  زل   ک یبهشون 

 !آرامش بخش از جنس محمد  ی دلدار  کیدادن بودم،    ی دلدار
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کلمات رد و بدل شدند    دیو ام  ا یمامان و دن  نیب  ی ا  قهیدق  چند

  د یام  کرد،یحرف من رو نگاه م  یکه مامان همچنان ب  یو وقت

م برخالف  افتادن   ش،ی باطن  لیمجبور شد  عدم  از  رو  مامان 

 .خاطر جمع بکنه  یاتفاق خاص

دخترت    ی قراضه    یگوش  ایبشه داداش، ب  تینگران   نیا  ی فدا-

 .متیبترسون  ی نطوریا گهید م یاالن، غلط کن  دمی رو بهش م

  ی نگاهش غم پررنگ  ی بود، تو  شهیرغبت تر از هم   یب  هاش قدم

. کردی م  روزید  دی دلتنگِ ام  یو من رو از االن حت  زدیموج م

نبود،  شدن اشک  ی جار کنج    یاحساس  ک یهام دست خودم 

 ز ی همه چ  ".  کردی بود و دائما  زمزمه م  ی قلبم در حال عزادار

 " !ی نابود شد، تنهاتر از قبل شد

دوستم    نیباور کنم، بهتر  تونستمیحق با اون بود اما نم  نکهیا  با

شک خونه خراب   کیخوب و بدم رو سر    ی ها رو، همدم روز 

  ی رو دوست داشتم، دوست داشتن  مییکن، از دست دادم. من دا

 ر یکه ز  یقابل تصور اما مظلوم و درمونده، دوست داشتن  ریغ
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بهش    ی الحظه   یکس له شد و    ی و دعوا و دور   دی آوارِ شک و ترد

 !... خودمیتوجه نکرد، حت 

هاش  تخت گذاشت، چشم  ی دستم نداد و رو  به  یرو حت  یگوش

پر از نفرت بود اما بخاطر مامان، مجبور بود مهربون باشه، چه 

 !ی ز ی آمو وهم  زیانگپارادوکس غم 

 .ها ینکن  ت یخواهر من رو اذ گهیخانوم، د ایبفرما رو-

 .لحنم جا گرفت ی هوا تو یزدم و بغض ب  ی تلخند

 .چشم-

 :مامان رو گرفت و گفت ی هاو دست  برگشت

 ی صاحاب بده که بدجور  یشکم ب  نیبه ا  ییصفا  کی  میبر  ایب-

 .گشنمه

پر اشکم کرد و بعد از    ی هاچشم  ی حوال  یباز هم نگاه  مامان

از اتاق خارج شد، به محض رفتنش    دی مکث به همراه ام  یکم

 ابونیسر خ  ی به گداها   هیدوختم، نگاهم شب  ای نگاهم رو به دن
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تر از  رحم  یب ای از حرف... اما دن ز یر محتاج و لبربود، همون قد

 .ببخشه همب زینگاه ترحم آم کی یبود که حت  یاون

 .خوششب  م،ی دار  ادیها زشب  نیاز ا  ،ی ایتو به عقل ن  یتا وقت-

از اتاق   ،ی ارو گفت و بدون خرج کردن احساس خواهرانه   نیا

  ی گریپس از د  یکیهام  خارج شد. به در چشم دوختم و اشک

 .  ختندی فرو ر

جمع   شتر یمند بودم، کاش حواسم باز همه گله   شتر یاز خودم ب

رو به دست    دیو اعتماد ام   کردمی تالش م  شتری کاش ب  بود،یم

 ییبود رو به تنها  دهیخر  مکه محمد برا  یکاش خط  آوردم،یم

  ن یکاش قدم نحس سروش، به ا  کردم،ینصب م  یگوش  ی تو

 !گرفتیرو نشونه نم میشکل آرامش زندگ

غ  دی ام  ی هاحرف  ی ادآوری  با پاور    ی دکمه   ی مشهود   ض یبا 

تلگرامم   ی هانت روشن و اعالن  دنیرو فشردم و با د  یگوش

محمد نبود    ی هاام یاز پ   ی فرستادم. خبر  رونینفسم رو پرصدا ب
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تا تونسته چرت و پرت نوشته بود و    ز،یهمه چ  یاما سروش ب

 .ش حال و روز مزخرف االنم بود جهینت

تر   یبلکه حرص ومدینه تنها دلم به رحم ن  هاشام یخوندن پ با

 .شدم و باالخره کنترلم رو از دست دادم و براش نوشتم

هم " که  بزنن  م  شهیگندت  ازم  رو  نه   ،ی ریگی آرامش  من 

 " !رو  تینه عشقت ابک خوامیرو م   تیمونیپش

ش، خطش رو کردن شماره  یرو بالک کردم و با کپ  اکانتش 

ل بلک  با    میگوش  ستیمهمون  همزمان  رو  چتش  کردم. 

و درشتم پاک کردم و به محض اتمام کارم، به    زیر  ی هافحش 

 .دادم  امیمحمد پ 

 " محمدم؟ "

. مینبود  یو چت کردن راض  امیبه پ  شونم،یمن و هم قلب پر  هم

  ی ول  خواستینداشتم، دلم صداش رو م بغل محمدم رو که  
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صداش هم   دنی شن  گهیبرخورد کرده بود د  دی که ام   ی نطوریا

 !شدی برام آرزو م

شد و جواب    نی آنال  عیتر از من بود، سر  قراریکه انگار ب  محمد

  ینه، ول  ایشدم    تیاذ  نکهیاز ا  د،یرو داد، از حالم پرس   اممیپ

از برگشت    تونستمیرو بهش بگم، نم  زیهمه چ  تونستمیمن نم

  دم،یترسیچون م  تونستمیبهش بگم، نم  دیسروش و تهمت ام

 ی آدم بشدت مهربون  مداز دستش بدم. مح  نکهی از ا  دمیترسیم

اعتراف کنم    دی حواسش بهم بوده و هست، اما با  شهیبود، هم

سازگار نبود، من مجبور بودم...   هاز ی چ  نیکه اصال  منطقش با ا

از    ریبودم صداقتم رو ز  مجبور   ی دعوا   کیپا له کنم و فقط 

براش حرف بزنم، مجبور بودم چون مطمئن بودم با   یمعمول

 !رفتمیم  دسترفتن محمد، من هم از  

شدم،    داریرو گذرونده بودم اما صبح زود ب   یشب سخت  نکهیا  با

کنه تا حداقل از    دارمیشده بود که زود ب  هیمغزم هم انگار تنب
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اتاقم باشه زودتر مطلع   ی تو  ی ا   ی به بعد اگه کم و کاست  نیا

 .بشم

رفتن به   ی از تنم شده بود، برا  یکه جزئ یرو با استرس محمد

د اتفاقات  به  اما  خودم  و  کردم  بدرقه  رجوع    شبیسرکارش 

هر لحظه    دیحال آشفته و دردناک مامان و ام  ریکردم، تصو

 بار من رو متهم   نیهزارم  ی و برا  تندرفی هام رژه مچشم  ی جلو

 .کردندیم

دن  ی سروصدا و  م  ایمامان  من اون  دادینشون  مثل  هم  ها 

ا  ی شدند و نکته    خوابیب از    ی بود که خبر  نیدلهره آورتر 

 رون یصبح زود از خونه ب  کردمی دلم دعا دعا م  ی نبود، تو  دیام

از   نشم،  چشم  تو  چشم  باهاش  تا  باشه  هم    کیزده  طرف 

برم  دونستمیم بره زود  ک آب  ی  ذارهینم   گهیو د  گردهی اگه 

 .بره نییخوش از گلوم پا

سراسر   ی تو   یساعتکی ذهن  با  رو  خودم  و  موندم  اتاقم 

با گوش به ظاهر  وقت  یمشغولم،  و  از    ییصدا  یسرگرم کردم 
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باز کردن در   ی لند شدم. براتخت ب  ی از رو  ومد،ین  ا یمامان و دن

گذاشتم و از اتاق خارج شدم    دم یترد  ی رو  ی مردد بودم اما پا 

رفته   کجا   یهال خلوت خونه تعجب کردم. اول صبح  دنی و با د

 !خبر یبودند؟ اون هم ب

 ی قصد زنگ زدن بهشون، به اتاق برگشتم و با گرفتن شماره   به

  ک یشک کردم. نگاهم رو    شتری تماسم، ب  عیو رد شدن سر  ایدن

  رم ی ش رو بگاتاق چرخوندم و خواستم دوباره شماره  ی دور تو

 .صفحه نشست ی رو امشیکه پ

 ی باشگاه نرفته و تو  رون،یمجبورم کرد مامان رو ببرم ب  دیام "

 یچی بهش ه  ایباهات حرف بزنه، رو  خوادیاتاق منه، فکر کنم م

نکن! من   ی ازنکن، بخاطر مامان، توروخدا لجب  شینگو، عصبان

  ی چی خونه، تا اومدن من ه  رسونمی هر طور شده خودم رو م

 " !نگو بهش
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خونه چه خبر بود؟ چرا    نیا  ی زل زدم. تو   امشیو واج به پ  هاج

زندان احساس   ک ینزد  ی ها ی حس  چرا  داشتم؟  رو  اعدام  به 

 هر آن قراره سرم از تنم جدا بشه؟   کردمیم

  ز ی و قبل از هر چ   دیرسیضربان تند قلبم به گوشم م  ی صدا

با محمد رو    شبمید  ی هاپناه بردم. مضطربانه چت  میبه گوش

و عوض   یگوش  ماتیکه خواستم سراغ تنظ  نیپاک کردم و هم 

خورد و به ضرب سرم رو باال   ییکردن رمزم برم، در اتاق صدا

 .گرفتم

  ار یاخت یم، بکه با خودم گذاشته بود ییقول و قرارها برخالف

گوش  دمی کش  ینیه رو   یو  ام  ی رو  کردم،  رها  اما    دیتخت 

 ی هادن یکش  ری پوزخند زنان نظاره گر من و حال خرابم بود، ت 

 .ش ی از آت ی بود و تنم کوره ا م یشگیاز درد هم یشکمم حاک

 !ی شد  ری سحرخ-
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تالشم پناه   نیوقت، به آخر  اتالفیتکون دادم و ب  یبه نف  ی سر

 !تیبردم. عجز و مظلوم

 .دم یزود خواب شبی... دیعنی...  یچیمن... ه-

افتاد، قطعا  اگه    شیتن عضالن  ی جلو اومد و نگاهم به رو  یقدم

و کارم   دیکشیهم نم  قهیمن رو بکشه، به دو دق  خواستیم

 .تموم بود

 !داده؟  ادتیرو  ی زی کدومشون سحرخ-

عذاب دادنم انتخاب کرد، من    ی ممکن رو برا  ی جمله   نیبدتر

 !خواستمی متعدد نبودم، من فقط محمد رو م ی هاآدم رابطه 

تحمل کنم،   تونمی رو نم  یکی  ن یاما ا  ،ی حق دار  یبگ  یهر چ-

 ...داده بود که  امیفقط پ یاون سروش عوض

 !خفه شو-
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بهم فرصت   شهی بدم، هم  حیتوض  ذاشتیم  شهی من هم  دِ یام

 ذاشت،ی نم  دلم رو بزنم، حاال چرا   ی حرف تو  نی تا آخر  دادیم

 !چرا

جوابش رو هم ندادم.   یرو، من حت  هاشام یپ  ی خودت خوند-

 ...بخدا من فقط دیام

 گفتم خفه شو!-

شعله  یتفاوت  هاشچشم ب  شی آت  ی ها با   نکهیا  ینداشت، 

با    یبه من بکنه، تکون  ییاعتنا و  حرکت    کیبه خودش داد 

رو   یگوش از  با د  ی رو  برداشت، حالم  به   دنی تخت  اصرارش 

آشوب کردنم  صدا محدود  همون  با  و  شد  لرزشم   پر   ی تر  از 

 .اعتراض کردم 

 .رو لطفا  میبده گوش م؟یبه گوش  ی داد ری چرا گ-

 .از نفرت بود زی نداشت و لبر یخوب  ی معنا نگاهش



Page | 1263 
 

چ - م  ی زیهر  رو  کنه  االنت  از  تر  رو خر  تو  ازت،    رمیگیکه 

 ن ی ع   ی ریگیم  ادی  یباش  هیمدت که مثل بق  کی نگران نباش.  

 .یکن  یآدم زندگ

هرگز    مونیشگی هم  ی هایداشتم جز شوخ  ادیکه به    ییجا  تا

  ن یجز هم   کرد،یبا من بد صحبت نم  ای  کرد،ینم   ری من رو تحق

اخ ماه  همریچند  ماه  ن ی...  فرق  یچند  برام  جهنم  با   ی که 

 .نداشت

لحنم به لرزش صدام    ی تخت بلند شدم و سماجت تو  ی رو  از

 .شد  رهیچ

م  زهایچ  یلیخ  هیبق- چرا  ندارم،  من  که   ن یع  ی خوایدارن 

 دیتو ام  ،یبد باش  یتونیتو نم  ؟یدهه بوق رفتار کن  ی مردها

 ...شه یکه هم ی دی! امیمن

فرصت   هیاز چند ثان  غیآرامش و ترحم، در  ی ااز لحظه   غیدر

 .گذاشت یتموم باق مهی حرفم رو ن ادشیدادن، با فر
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مثل تو   هیدوتا دوتا دوست پسر ندارن، بق  هیبق  ،یگیراست م-

  ی تو  خونن،یآدم دارن درس م  ن یع  هیبق  ستن،ی پررو و طلبکار ن 

 ...تو ،یبدبخت ی تو ،ی پول یب ی بدتر از تو، تو طیشرا

 :دمیمن اوج گرفت و نال ی بار صدا نیا

حرف که    یکل  ی کمبود محبت، تو  یکل  ی تو  ،ی پدر  یب  ی تو-

از حال    دوننیم  یچ  هیدفن کرد، بق  شهیم  نهیس  ی فقط تو

 ی بهم انگ هرزگ  ی خبر دار  میاز زندگ   ،یمن  ییمن؟ تو که دا

م  ی دار  ،یزنیم عذابم  ذره  نم  ،ی دیذره  حرف    ی ذاریاصال  

بگم من غلط کردم با سروش دوست شدم و    ی ذاریبزنم، نم

تاوان   د یشدم، من غلط کردم که االن با  تیاعتماد  یب  باعث

 !رو بدم  شم یانتخاب اشتباه چند سال پ

برا  دستش و  آورد  جلو  ضربه   یخال  ی رو  حرصش   ی کردن 

 .سرم زد  ی رو  یآروم
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چرا با    یگیم  ،یگی رو م  نیهم هم   گهیاحمق چند سال د-

بق  یفالن حرف  چرا  مشکل   هیبودم،  االن  نکردم.  گوش  رو 

دلم    یگیم  نارو یا  شناسمت،یچون من م   ست،یمشکالت تو ن

ول بسوزه،  حالت  کارسوزهینم  گهید  یبه    رون یب  کنمیم  ی ! 

 !رفتن آرزوت باشه

بُرنده هر    ییچاقو  ن یها که عحرف  ن یچرا ا  شد؟ی تموم نم  چرا

 گرفت،یو دوباره کارش رو از سر م  ترفی تنم فرو م  ی لحظه تو

 داشت؟یمن برنم کهی ت کهیدست از ت 

هم  کنمی م  ی کار- باز  ن یبخاطر   ی هال یدل  نیهم  ات،یپررو 

م  ی امسخره  همه   ،ی اریکه  فرض    نات،یتوه  ی بخاطر  خر 

 !غلط کردم  یصد بار بگ  ی کردنات، روز

 .زدم  ی پوزخند  شد،ی م  ریم سرازگونه  ی رو  یکه اشک   همزمان

 بشه؟ ی حرصت خال نکهیا ی فقط برا-
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بست و   ی الحظه   ی رو برا  تش یاز عصبان  درشت شده   ی هاچشم

ازم فاصله گرفت، نفس به    ره یفرستاد و خ  رونیب  یچند قدم 

 :کنم، گفت کاریبگم و چ یچ دیبا دونستمیکه نم یمن

کردن بود که االن چالت کرده بودم،   یاگه بخاطر حرص خال-

 !عا کنبرو به جون مادرت د

  ک یفقط    هانیا  ی همه   خواستی نگاهش کردم، دلم م  حرفیب

ترسناک    یینمایس  لمیف  کیخواب که فقط از   کیخواب بود،  

جنبه  و  گرفته  نداره،    یواقع   ی نشأت  خواب    کیبودن 

ه  ز یانگخوف ام  ی والیکه  با    دا  ی شد  میزندگ  یواقع  د یتوش 

 .منافات داره

حرفش شد و قصد کرد از اتاق خارج   دییتأ  ی برا  ی مهُر  سکوتم

 برد،ی رو م  میاگه گوش  رفت،یبره، اگه م   ذاشتمیم  دیبشه، نبا

 !کردم ی م یخداحافظ ز یبا همه چ  دیبا

 !یمحدودم کن ی رو بده، تو حق ندار میگوش دیام-
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از دستگ  دستش به سمتم   ی ره یرو  رو  و سرش  برداشت  در 

 .برگردوند 

اول   ،یحرف رو بزن  نیا  دمیکه حاال با  دمیبه روت خند  نقدریا-

 !ادمهینگران نباش همه رو  زها،یچ ی  هیبعد بق یگوش

  یی زهایچ  ی همه  یعنیمنظورش نشدم اما همه    ی متوجه   قا یدق

 !کردند؟یم که دوست داشتم و خوشحالم 

دراومدم،    تیلحن دادم و از الک مظلوم  رییچطور تغ  دمینفهم

دستش    ی تو  یچند قدم به سمتش رفتم و نگاهم رو به گوش

 .انداختم

با هزار تا پسر   خوامی خودمه، اصال  م  یاصال  به تو چه؟ زندگ-

  ز ی همه چ  خوامی م  م،یگند بزنم به زندگ  خوامیدوست شم، م

 رسه؟یم ی رو خراب کنم، به تو چه ضرر
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 دم یدیم  شه،یفشار دستش داره له م  ی تو  میکه گوش  دمیدیم

اما من هم آدم بودم، من   کنهیکه داره خشمش رو کنترل م

 .داشتم ییهاهم خواسته 

کنه   ی و نگاهش قصد داشت بهم حال  دیکشینفس م   تندتند

 .کنمیم ی باز  ری دارم با دُم ش

 !ببند دهنت رو، ببند ایرو-

دستش    عیبه هشدارش دستم رو جلو بردم و سر  ت یاهم  یب

 دم،ینرس  ی ا  جهیبه نت  یدوباره تقال کردم و وقت  د،یرو عقب کش

 .هولم داد 

 !اوردمیسرت ن ییبال کی برو بتمرگ سرجات، برو تا -

  ز ی چ   چیمحمد تمام سرم رو احاطه کرده بود و ه  ی دور  فکر

نم  ی تو  ی اگه ید جا  پس   میگوش  دیبا  گرفت،یذهنم  رو 

 .گرفتمیم

 !رو تا برم سرجام  میبده گوش-
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و خواست در رو باز کنه، پراز نفرت نگاهش کردم    دیکش  عقب

 .مکث کنم دهن باز کردم نکهیا یو ب

بهت   یک  ؟یکنیم   فیتکل  نییکه واسم تع  یهست  یاصال  تو ک-

  ی جا  یتونیبهت گفته م  یک  ؟ی ما دخالت کن  ی گفته تو کارها

باش م  ؟یبابام  رو  حالت  و  عشق  که   ،یکن ی خودت  من  سر 

 ...یرسیم

  دند یند  ی زیچ  گه یهام دخورد و دستش باال اومد، چشم  یتکون

 ی صدا   دنی که با شن  ییهاهام رفتند، گوشو به کمک گوش

  اد یکه داشتند فر  ییهاگوش  دند،یکشیاز درد سوت م  یلیس

 !کتک خوردم  میمرد زندگ نیمن... از بهتر زنندیم

 کنم،ی دهنت خورد م  ی دندونات رو تو  یبگ  گهیکلمه د  کی-

 !کلمه کیفقط 

سوت پر   ی صورتم گذاشتم و تمام سرم از صدا  ی رو رو  دستم

رو هشدار کردند رو   دیکه ام  ییصداها  تونستمینم  یبود، حت
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بعد مامان   ی ااز اتاق خارج شد و لحظه  یبا آشفتگ  دیبشنوم، ام

که    دندیصورتم د  ی تو  یچ  دونمیوارد اتاق شدند. نم  ایو دن

دهنش گذاشت و مامان همونطور که حرف   ی دست رو  ایدن

رو  زدیم بودند؟   دهید  یچ  د،یکوبیم  شنه یس  ی دستش رو 

ها افتاده، اون   یچه اتفاق   دندیها که با چشم خودشون نداون

رو بهم ثابت   شی خونه چطور مردونگ  نیکه که مرد ا  دندیند

ش رو  دردانه   ی چطور خواهرزاده   د یام  دندیها که ندکرده، اون

 !الل کرده

[09.05.21 16:21] 

 303پارت #

کمرم    ی رو  ی زی چ  کی رو حفظ کرده بودم اما    می ستادگیا  حالت

 ی... غمبیغم عج  کیبه    هیشب  ی زیچ  کی  کرد،ی م  ینیسنگ

  ی برا   یخداحافظ  نیکه خوردم، تلخ تر  ی ا  یلی س  گفتیکه م

 !بود  دیمن و ام ت یمیصم انیپا
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 ی با صورت  نم،یمامان رو بب  تونستمیپر از اشک بود اما م  نگاهم

  کی   د یاز ام  ه یو هرثان  زدی سر هردومون غر م  ،یگلگون از نگران 

و    اومدیاتاق هم نم کینزد یحت  دی. ام دیپرسی م دیسوال جد

سربال جواب  هال  همون  م  ییاز  دندادیبهش  همه   ای.  از 

اما...   دونه،یمقصر م  ومن ر  دادیتر بود، نگاهش نشون مآشفته 

به    ی گفته و تو  یچ  یخونه خبر داشتند که ک  نیا  واریدر و د

رو به خودش   ی شتر یمشوش سهم ب  ی فضا  نی وجود آوردن ا

 .اختصاص داده

 ی هاپاک کردن اشک برداشت و ضمن    یبه سمتم قدم  ایدن

 :م زمزمه وار دم گوشم گفتگونه ی رو

 ؟ ینکن؟! خوب ی نگفتم کار-

صورتم   ی اراده باال اومد و رو  ینگاهش کردم و دستم ب   ره یخ

 !سوختینشست، هنوز هم م

 !اون... من رو... زد-
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پ  دنیبا شن  مامان از  پ  ی ری گیصدام، دست  اومده    شی اتفاق 

 .جلو اومد  یبرداشت و چند قدم

ا-  گه یخونه د  نیخدا منو مرگ بده از دستتون خالص شم! 

بابات مُرد و راحت شد، کاش    نه،یبیرنگ آرامش به خودش نم

م رو هم  بم  گرفت،ی خدا عمر من  ا  رمی کاش  رو    نیو  روزها 

 !نمینب

 :ادامه داد دیبعد خطاب به ام و

 د؟ یکه به جون هم افتاد شدهی م رو؟ چبچه  ی چرا زد-

به سمت    یکه قدم  ن یو مامان هم  ومد ین  رونیب   د یاز ام  ییصدا

افتاد.   نیزم  ی خورد و رو  ی آن سکندر  کیهال برداشت، در  

 فش یحبس شده به تن نح   ی هاو من با نفس   دی کش   یغیج   ایدن

 .زل زدم 

  ی هاچشم  دنی و بلند کردن سر مامان و د  دیام   دنی سر رس  با

سر داد و قفل زبونم شکسته   ستادنیا  ی بازش قلبم نوا  مهین
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تعلل کنم، تکونش   نکهیو بدون ا  دمییشد، به سمت مامان دو

 .دادم

 !... بلند شوی مامان... مامان-

 :گرفته گفت  ییو با صدا  دیصورت مامان کش  ی رو   یدست  دیام

 .در رو باز کن  ایدن مارستان،یب  مشیببر دیبا-

و به کمک ما بغل گرفت،   یرو گفت و مامان رو به سخت  نیا

تر  خونه رو باز کرد و من مغموم   ی هق هق زنان در ورود  ایدن

  ن ییمامان رو به پا  د یبا نگاهم دنبالشون کردم، ام  شه یاز هم

 یمدارک تو ی هراسونش به سمت کشو  ی هابا قدم ایبرد و دن

مامان رو برداشت، من هم به قصد رفتن   ی اتاق رفت و دفترچه 

بلند شدم که   ن یزم ی از رو ییبه اتاق و برداشتن شال و مانتو

 :از اتاق مامان خارج شد و با بغض گفت ایدن

 .کنمی بمون خونه، خبرت م ،ی ایب خوادیتو نم-



Page | 1274 
 

هاش از خونه و با برداشتن کفش   دییکنم دو  یاومدم اعتراض   تا

با شنخار و  رفتم  در  به سمت   ی صدا   دنیج شد، مضطربانه 

تو  دیام دن  نگیپارک  ی از  به  م  ایکه  رو    دادیهشدار  خودش 

منصرف شدم اما...   شونیزودتر برسونه از اصرار کردن به همراه

من بودم...    ممقصر حال بد مادر  ارم؟یطاقت ب  تونستمیمگه م

بشه،   تیمنِ احمق باعث شدم حرص بخوره، اذ  شهیمثل هم

کنم؟   یچه غلط دیبشه... من با شی زیاز حال بره. اگه... اگه چ

 !رم یمی... مرمیمیمن م  وفته،یبراش ب   ی اگه زبونم الل اتفاق بد

نارضا   در با  رو  یتیرو  تنم  و  شد. شونه  ی بستم  آوار  هاش 

ف به سق  ره ی و خ  دم یکش  سمیخ  ی هاچشم   ری ز  ی دست  صانه یحر

تصورش کنم، دهن باز کردم و    تونستمیکه م  یخونه و آسمون

 .بغضم شکست

نشه،    شی زیمامانم... چ  ای.. خدا... خودت بهم رحم کن.ایخدا-

درده بنداز تو جون   ی... هر چا ی... من غلط کردم، خداایخدا

 !... توروخدا اینشه، خدا شی چ یمامانم ه یمن ول
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* * * * * 

و من   دی چیراهرو پ   ی تو  ایو دن  د یام  ی شب بود که صدا  کینزد

بلند شدم و در رو   عیبودم، سر دهیبختک به در چسب نیکه ع

باز کردم، تمام وجودم چشم شد و مامان رو نگاه کردم، هنوز  

  ی پاها  ی بود اما سالم بود، رو  دایصورتش هو  ی تو  یحال  یآثار ب

  ی نی ریدردناک بودن به طرز ش  نیبود و در ع  ستاده یخودش ا

م  نگاه  رو  تو  کرد،یمن  جوش   ی بغض  سمتش    دیگلوم  به  و 

 .ور شدمحمله

 ؟ یخوب ،یمامان-

تکون   دییتأ  ی به معنا   ی دستم گرفتم و سر  ی رو تو  دستش

راهشون کنار رفتم و در رو   ی از جلو   د،یداد و بعد با تشر ام

  ا یکمک دن. مامان با  کامل باز کردم تا همشون وارد خونه بشن

  یی به سمت دستشو  ما یمستق  د یها نشست و ام مبل   یکی  ی رو

با رفتنش به مامان زل زدم و سع ها بچه   لکردم مث  یرفت. 
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  شدیتار مو از مامان کم م  کی ... اگه  شدیبغض نکنم، اما نم

 !دم یبخشیهرگز خودم رو نم

 فدات بشم؟ ی خور یم ی زیچ-

هاش رو بست و سرش رو به مبل جواب دادن، چشم  ی جا  به

 :وار گفتدرآوردن مانتوش کالفه نیح  ایداد و دن هیتک

  ز یبراش بر کمی  ار ی در ب که،یپالست ی تو ده یخر  وه یآب م ییدا-

 .بخوره تا من شام درست کنم

بطر  به برداشتن  با  و  رفتم  اپن  م  ی سمت  تو  وهیآب   یاز 

داروها  یکیپالست خودنما  ی که  توش  هم    کرد،یم  ییمامان 

 :و گفتم اوردمیطاقت ن

 .خداروشکر حالش خوب شد و شب نگهش نداشتن-

  ن یگذاشتم و ح  ی دست  شی پ  ی رو تو  وهیاز آب م  زیلبر  وانیل

پ  به دن  شیرفتن  به صورتش   ینگاه  ایمامان،  انداختم. رنگ 

 !نداشت
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وقت- خ   میدیرس  یخداروشکر...  خدا    نییپا  یلیفشارش  بود، 

 !بهمون رحم کرد

هام اشک   نکهیگلوم رو قورت دادم و قبل از ا  ی سرتق تو   بغض

رو به دست   وهی. آب م برنجونه پاکشون کردم   شتریوجدانم رو ب

ازش رو خورد و بعد سراغ    ی مامان دادم و مامان باالجبار مقدار

 .رو گرفت  دیام

 .رفتن بهونشه ییحالش خوبه؟ دستشو نیبب-

 :کرد و خطاب به مامان گفت محواله  ی عنادارنگاه م ایدن

 .رو بخور تا من برم توهیچشم، آب م-

به سمت   ایکرد و دن   ک یهاش نزدرو به لب   وانیل   عیسر  مامان

تق  ییدستشو و  ام  یرفت  که  همزمان  زد،  در  صدا    دیبه  رو 

به مامان زل   د،یرسیبه گوشم م  دیام  ی گرفته   ی و صدا  زدیم

مکالمه   و  پ  ی زدم  دن  شمیچند ساعت  سرم جون    ی تو  ایبا 

که   نماما  یساعت بعد از رفتنشون، به گوش  میگرفت. درست ن 
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پا  ی تو فشار  و گفت  زد  زنگ  بود  عصب   ن ییخونه   یو شوک 

حال درآورده، گفت دعا کنم تا شب حالش    نی مامانم رو به ا

ماسش و پناه  خوب بشه و برگرده خونه، بعد از قطع کردن ت

شن و  محمد  به  انقدر مردونه  ی های دلدار  دنی بردنم  وارش، 

م  اگه  خدا  که  بودم  زده  نم  خواستیضجه  دلش    اومد ی هم 

به دعاهام نکنه و خداروشکر مامان... امشب کنارم بود،   ییاعتنا

گذشت. خداروشکر که االن رو به روم    ریخداروشکر که به خ

هر چند دلخور، هر چند پر از گله    کرد،ی بود و داشت نگاهم م

 چ،یکه ه  یمن کاف  ی برا  نی... همکردیاما نگاه م  ت،یو شکا

 !بود ی ادیز

از    دی نتظر موندم تا امشدن م  داریروز بعد، به محض ب  صبح

 یی رو  ایبه رو  ی امامان برم، عالقه   دنیبزنه و به د  رونیخونه ب

که شب گذشته رو بدون حرف    یینداشتم و از اونجا  دیبا ام

 ی زدن با محمد گذرونده بودم، اعصابم اصال  آروم نبود و حساب

 .کالفه بودم
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  دن یرختخوابم پهلو به پهلو شدم و بعد با شن  ی تو ی ساعت مین

به بدن   یشدم و تکون  دیرفتن ام  ی مامان، متوجه  ی سروصداها

ب نگاه  و  بستم  محکم  کش  با  رو  موهام  دادم.  ولم  و   ی شل 

محمدم تنگ شده    ی به اتاقم انداختم. چقدر دلم برا  ی احوصله

ا نم  نیبود،  تنها  نه   دنی شن  بلکه  نمش،یبب  تونستمی روزها 

خودم...    یی... دادیاش مثل سابق برام آرزو شده بود و امصد

 !آرزو بود ن یا یباعث و بان

مبل نشسته   ی که رو  ییایدن  دنیاتاق رو باز کردم و با د  در

 .ابروم رو باال فرستادم ی تا کیبود، 

 !ی داریعه ب-

ام  ایدن با  شکل  یفرق  دی برام  به  هردوشون   ی ها  ینداشت. 

م  خاطر  آرزده  رو  من  دخالت   دی ام  کردند،یمختلف    ی هابا 

دن  یافراط محل  ایو  کم  ب  یبا  و  به سمتم   ی . سرگاهشیگاه 

 :آشپزخونه بود گفت ی تکون داد و به مامان که تو
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 !های دکتر بود روز ی د نی. همنیبش ایمادر... ب-

معرض    ی به سمت هال برداشتم و مامان هم تو  یقدم  چند

 .قرار گرفت دمید

 .یسالم مامان جون-

جواب سالمم رو   نیخرجم نکرد و سرسنگ   ینگاه   مین  یحت

 ی غره   با چشم   یانداختم و وقت  ایدن  ی رو به رو  م یداد. نگاه سوال

 .مواجه شدم، به ناچار بحث رو عوض کردم ظشیغل

 .فعال  هلیکجا رفت؟ باشگاه که تعط دیام-

برام اومد و انگار اخطارش به جا بود، چرا    ییچشم و ابرو  ایدن

 .به سوالم واکنش نشون داد عیکه مامان سر

خب؟ باز من   دیاومد خونه باز با هم دعوا کن   یول   رون،ی رفته ب-

 .دیرو دق بد

 ی ادوباره حالش بد بشه و فقط به گفتن جمله   خواستمینم

 .کوتاه بسنده کردم
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بخاطر توام    گهیاون دعوا رو شروع کرد مادر من، بعدشم من د-

 !دمیهاش رو نمکه شده جواب حرف 

کردن ظرف   دست مرتب  عصبان  نتیکاب  ی ها از  و   ی برداشت 

 :گفت

م- بد   یکنیغلط  رو  با  ته،ییدا  دیام  ،ی جوابش   د یبزرگترته، 

 !ی ترامش رو نگه داراح

حرف   باز کیشگیهم  ی ها هم  پس  و    د یبا  ی...  من  احترام 

 هام رو نگه داره؟ خواسته

 .نگفتم ی زیباشه مامان، من که چ-

 ای و دن  دیکوب  نکیس  ی دستش رو با حرص تو  ی تو  ی قابلمه

کردن حرصش دست   یتذکر وار صداش کرد، اما مامان از خال

 .دینکش

مارو داشته    ی که هوا  ستین  دیام   ی   فهیهزار بار بهت گفتم وظ-

  ی ز ی هزار بار بهت گفتم احترامش رو نگه دار، اگه چ  ا یباشه، رو



Page | 1282 
 

سر به سرش   یه   ی ! بعد توخوادی رو م  تی خوب  حتما   گهیم

 !ببر هاهیهمسا شی من پ ی آبرو  یبذار، ه

 نکهیها نشستم و به ااز مبل  یکی   ی دراومدم و رو  یحرکت  یب  از

 .بردم یپ کنم،یرو دارم تحمل م یچه صبح مزخرف 

بگم غلط کردم خوبه؟ غلط کردم   ؟یبش  الی خیب   شهیمامان م-

 !کتک خوردم آقا

  د ی ام  ی با دست دراز  تونستمیمن نم   افتادیهم م  یاتفاق  هر

 .امی کنار ب

رو    شی زندگ  ی بچه همه   نیا  ا؟یرو  ی چ  الی خیب   ؟یچ  ال یخیب-

بوده، هر وقت مرد   میما، هر وقت کمک خواست  ی گذاشته برا

  ی هات سالبابات کجان؟ هان؟ عمو  ی هالیبوده، فام  میکم داشت

 رن؟یگیبار سراغ تو و خواهرت رو م کی
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 ی تموم  چوقتیبابا ه  ی خانواده  یدل مامان از کم توجه  داغ 

مورد لطف و   دی با  شهیخاطر، هم  نیخان به ا  دینداشت و ام

 .گرفتی محبت قرار م

که خواستم دهن باز کنم،    نیبه موهام زدم و هم   یچنگ  کالفه

 .وارد بحثمون شد ایدن

 !ی بس کن تا دوباره گند نزد  ایرو-

 .از سر جام بلند شدم عینگاهش کردم و سر رهیخ

همش    ه،یمشکلم چ  ه،یدردم چ  نیبار از من بپرس  کیآرزومه  -

 !دم، اهنگو، نپرس، نکن، خسته ش

کرده نگاهم رو از هردوشون گرفتم و با رفتن به اتاق و    بغض

کوب برا  دنیمحکم  شونه  یخال   ی در،  به  بغضم   یهاکردن 

 .اتاقم پناه بردم ی خسته 

م  ی تو آروم  داشتم  خودم  صدا  شدمیخلوت  اتاق  در    یی که 

مقابلم  فرد  به  رو  متعجبم  نگاه  سرم،  گرفتن  باال  با  و  خورد 



Page | 1284 
 

مامان به شدت   دنیرو داشتم و با د  ایدوختم، انتظار اومدن دن

 .شدم ری غافلگ

ش  دست مشت شده   ی رو پشت سرش بست و نگاهم به رو  در

انگار چ بود، چ  ی تو  ی ز یافتاد،    ی به گوش   هیشب  ی زیدستش 

 !من

 منه؟ یاون... گوش -

رو    یبه سمتم برداشت و گوش  یسوالم، چند قدم  اعتنا به  یب

 ی لبه   ی کنسول کنار تخت گذاشت، خودش هم کنارم رو  ی رو

ثان چند  نشست،  شن  ی ب  هیتخت  با  و  کرد  نگاهم   دنی حرف 

 .جا خوردم ی سوالش حساب

 ه؟یمشکلت چ-

 .حالت دادم و مقابلش نشستم  رییتغ

 ؟ ی... چیعنی-

 :داد و گفت یهوا تکون ی رو تو  دستش
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االن اومدم تو    م،یپرسی و ما نم  ی مشکل دار  یگیخودت م-

 شده؟یبپرسم ازت، چ ،ی خلوت خودمون، مادر و دختر 

 تیواقع  ی همه   تونستمیحالش بد شد. نه تنها نم  روزید  نیهم

 .گفتمی دروغ هم م دیرو بگم، بلکه با

گوش  ی زی چ  کی   ی نجوریهم- چجور  میگفتم،  پس   ی رو... 

 ازش؟  یگرفت

 .پام زد ی به رو یآروم ی ضربه

 .رو بهت برگردونم تی تا گوش هیبهم بگو مشکلت چ-

ز  رهیخ کردم،  ا  ی ادینگاهش  مثل  و  بود  و   نکهیمصمم  گله 

گذار بود، چرا که مامان   ریتاث  یمن، کم  یدر پ  یپ  ی هاتیشکا

 خواستیاگه م  ای  کرد،ی برخورد نم  ی نطوریبا من ا  وقتچ یه

 .د یپرسیم د یو ام ایدن ی بپرسه جلو یسوال

 ...بگم ی خب... چجور-
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رو بگم و خودم رو خالص کنم، اما    زیفکر کردم همه چ اولش

 شد،ی بدتر م  زی همه چ  قتیبود که با گفتن حق  نیامر ا  تیواقع

ام  نیا بر  از دست م  د،یبار عالوه  . بدون دادمیمامان رو هم 

 !کنم اما بدون مامان، هرگز  یبتونم زندگ دیشا دیام

اعتراض   یطوالن  ی آنقدر  مکثم مامان  که  ازش   یشد  و  کرد 

تو اعترافات  به  تا  اما    یسرم نظم   ی فرصت خواستم  ببخشم، 

از    یبخش  کیفقط    خوامیکه م  میدونستیفقط خودم و خدا م

 !دیموضوع رو بهش بگم، اون هم با هزار شک و ترد

ا-  دا یش پباره سر و کله پسره سروش دو  نیخب... راستش... 

 ...شده، بعد من

 :دیزده پرس رتی و ح دیرو محکم بهم کوب  هاشدست

 !ا؟یآره رو ؟ی توام دوباره باهاش دوست شد -

آروم کردنش، مجبور شدم   ی فرستادم و برا  رونی ب  یپوف  کالفه

 .تن صدام رو باال ببرم
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لنگه - برادر  و  خواهر  بزنم،  رو  حرفم  کن  صبر   د،یهم  ی بابا 

 !آدم حرف بزنه دیذارینم

دل  یاخم و  عز  لیکرد  برادر  بود،  واضح  کردنش  از    زتریاخم 

 !جانش

اجازه    یب  ییکه خان دا  ی من جوابش رو ندادم، اما اون روز-

برداشت    میگوش از    ی هاام یپ  ی سر  کیرو  که  پرت  و  چرت 

دوباره با   خوامیطرف سروش بوده رو خونده، فکر کرده من م 

تو برم  توض  ی اون  براش  خواستم  چقدر  هر  بدم   حیرابطه. 

م اگه  من  مامان،  بگو  گول    خواستمینذاشت، خودت  دوباره 

من واقعا    ؟ییاول جدا  ی هاهمون ماه  ای  خوردمی االن م  بخورم،

 ...سروش رو دوست

 .د یکالمم پر ونیم  مضطربانه

 س؟آشفته   نقدری که ا  نهیواسه هم تییپس... دا-
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... بخاطر احساسات خام و بچگونه و پر از اشتباه من آشفته آره

چند سال حرفش رو    نیا  ی بار تو  نیاول  ی برا  نکهیبود، بخاطر ا

به   و  کرد  عوض  رنگ  آقا  بودم،  نکرده    ی والیه   کیگوش 

 .شد لی وحشتناک تبد

 ،یستین  یتو دختر خوب  ،یتو باهاش دوست  گهیم  کنهی زور م-

  ی چرا بهش نگفت  ،یتو همچنان پشت اون  یمن رو زد مامان، ول

 !زدن داره؟   میتیاصال  بچه  ؟ی زد یدخترم رو به چه حق

خطاب بشم اما خب   میتی بچه    نکهیبود، ا  هم برام سخت  خودم

 !جرئت نداشت من رو بزنه  د یبودم... وگرنه اگه بابام بود ام

کنم،   شی راض  تونمیمن بهتر م  ؟یچرا... از اول به من نگفت-

 !اومدی نم شی همه جنگ و دعوا پ   نیو ا کردی حتما  قبول م

 .زدم  ی اراده پوزخند یب

 .هاستحرف   نیکله شق تر از ا  دیام  کرد،یبخدا که قبول نم-



Page | 1289 
 

نگاه  یکی اون  از چند    ضشی پرغ  ی هااز  بعد  و  کرد  نثارم  رو 

 :لحظه سکوت، ادامه داد

دور،   نیبنداز  دی ها رو باکدورت   زنم،ی دوباره باهاش حرف م-

رو هم که پس    تیگوش  ،یکن  یازش معذرت خواه  دیتوام با

 !ایگرفتم، پس زبونت دراز نباشه رو

 :گفتم آلودحرص 

 دادهاش؟ یداد و ب  ایکنم    یبابت چک زدنش ازش عذرخواه-

 کدومش؟  قا یدق

 .بد نگاهم کرد دوباره

 ی کرده و عصب   الینشسته فکر و خ  ته،ییفکر کن من زدمت، دا-

 !نکرده یشده، وگرنه در حق ما کم خوب 

نزنم، چرا که تا فردا صبح هم    ی ه حرفبار  نیدادم در ا  حیترج

 !دادیمامان باز حق رو بصورت کامل به من نم زدمی حرف م
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و ح  ی رو  از بلند شد  پتو  ن یتخت  کردن  با    ی مرتب  کنارم، 

 :گفت تیجد

  ا یبا دن  ا یش رو مسدود کن،  شماره   ا یاالف رو هم    ی پسره   نیا-

جد خط  برا  د یبرو  نم  ی بخر  دردسر   خوام یخودت،  دوباره 

 !درست کنه 

[19.05.21 18:56] 

 307پارت #

روز   ی روز  چند اون  م  ی هااز  دهنده  م  گذشتیآزار   شد یو 

 گرفت،ی م  شیخودش رو پ   یداشت روند قبل   ز یگفت همه چ

  د ی . امگرفتمیمتفاوتش رو فاکتور م   ی و رفتارها  د یالبته اگه ام

نم  یحت  گهید گوش  ی کار  کرد،ینگاهمم  نداشت،   میبه  هم 

 ستاون اصال  د ی که جلو کردمی رو م میهرچند من تمام سع

 جاد یامر ا  تیواقع  ی تو  ی رییتغ  نینباشم اما خب ا  یبه گوش

باعث شد    هیقض  نیخونه بود و هم   ی ساعات تو  شتر ی. بکردینم

با   تونستمینم  یرو تجربه کنم، حت   میزندگ   دیع   نیمزخرف تر
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بعد از چند    دنشی حمد و دبرم، چه برسه به م  رونی هام بدوست 

 !ماه

از    یل یرفتارش خ  ی اما نحوه  مامان بهتر شده بود، مخصوصا  

ام   یزمان از  مقابلش  بدبختانه   یمعذرت خواه  دیکه  و  کردم 

شا  یجواب نگرفتم.  خواه  دیهم  ام   یمعذرت  رو    ی درد  د،یاز 

ول  نکرد  راض  نیهم  یدرمان  مامان  و مثل گذشته   یکه  بود 

  م یخشنود  ثکار رو انجام بدم، باع  نیتا هر روز ا  کردی اصرار نم

 .بود

 ن ینبود، ا  دیاز ام  ی به هفت غروب بود و خبر  کینزد  ساعت

ا  ریچند وقت اخ  نیا  ی روز تو  نیاول تا  ساعت به   نیبود که 

تا من    ادیم  ریکه د  گفتیبود، کاش به مامان م  ومدهیخونه ن

به   دی... باگهیبود د  دیاما خب ام  رفتم،ی محمد م  دنیهم به د

 !دیرسیکردن من بود، م یهدفش که زندان 

 دن یرو از شارژ درآوردم. با د  یتخت بلند شدم و گوش   ی رو از

نگاه کردم،    یچند تماس از دست رفته از فرناز متعجب به گوش
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ا ب  نیفرناز  م  شتر یروزها  نم  کردی اعالم حضور  چرا    دونمیو 

باشه، مشکوک   ی رفتار برام عاد  ییکهوی  ریی تغ  ن یا  نکهیا  ی بجا

 !بود

ضربه  ی رو شماره   ی ااسمش  و  که زدم  انگار  گرفتم،  رو  ش 

 .تو دستش بود چرا که زود جواب داد  یگوش

 !ی دیجواب نم زنمیزنگ م-

کمدم   ی کردن با کشو  ی نشستم و همزمان با باز  ن یزم  ی رو

 :گفتم

 چه خبر؟ ؟یبابا، خوبخواب بودم -

که مشخص   دیرس یبلند و واضح به گوشم م  ی آنقدر  صداش

 .خونه تنهاست ی بود تو

 تو چه خبر؟ چه وقت خوابه آخه؟  ت،یسالمت-

با  دمیکش  ی اازه یخم م  دیو  خوابم   کردمیاعتراف  هم  هنوز 

 .اومدیم



Page | 1293 
 

بخوابم،   ر یها دکه بهت گفتم مجبورم شب  یانی سر همون جر-

  ری با محمد حرف بزنم، اون بدبختم اس  شهیوگرنه روز که نم

 ؟ییتنها ؟یکنی م کاریشده با من، تو چ

ندادم و حواسم رو به    ی تیاومد اما اهم  زشیپوزخند ر  ی صدا

 .هاش دادم حرف 

 .رونیرفتن ب   نای کرده نه تو، آره تنهام، مامانم ا  ری اون تورو اس-

من رو نداره غبطه    ی هات یفرناز اصال  محدود  نکهیدلم به ا  ی تو

 یعنیاون    ی بود، آزاد  قمینداشت، اون رف  ی ادهیخوردم اما فا

 !من  ی آزاد

 شه؟یها، تو چرا دلت با محمد من صاف نمنزن  حرف-

 .حرف رو عوض کرد  ریبهش بکنه، مس ی ااشاره  نکهیا یب

  ی دو روزه دارم انجام لعنت   ؟ی رو انجام داد  ی اصغر  ی هانیتمر-

 !شهیتموم نم



Page | 1294 
 

هم وجود داره، در جواب    ی ااومد مدرسه  ادم یاما تازه    دارهخنده 

 :گفتم شهیرمق تر از هم  یفرناز ب

 .التیتعط  انیحوصله داره، حاال مونده تا پا   یولش کن بابا ک -

 :کرد و گفت ی ا خنده  تک

 !به دره ها زدهیس گهیگاو دو روز د-

[22.05.21 21:50] 

 308پارت #

ا  قبل بهونه   نکه یاز  کنم،    الیخی ب  ی برا  ی ادوباره  جور  بودن 

 دنیدادند و من با د  ینشون از پشت خط  یممتد گوش  ی هابوق

کردم    یچطور با فرناز خداحافظ  دمیمحمد اصال  نفهم  ی شماره 

 .و جواب محمد رو دادم

 ؟ییجانم آقا-

 ا؟ یرو ییکجا-
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تحو  برخالف نه  و  نه خوشحال شد  لحن   لمیانتظارم  گرفت. 

جد از  بود  پر  عصبان  تیصداش  لرزش   ی صدا   ت،یو  و  من 

 .دیکشیلحن محمد رو به رخ م ر یهمراهش، تأث  شهیهم

 شده؟یمن... خونه، چ-

 ست،یاومد و مشخص بود که سر کارش ن  هانی ماش  ی سروصدا

 .شدمیداشتم نگران م گهید

 شده؟یچ گمیم-

منفجر    کهویفرستاد و طبق انتظارم،    رونیرو پرصدا ب  نفسش

 .شد

رفته تا دم خونمون، رفته تا بابام   وزتیپف  ییاون دا  شده؟یچ-

 !شده؟ی چ یپرسیباز م  نه،ی رو بب

به حرف زدن    ی دیشد  لیلکنت گرفتن رو داشتم اما م  عالئم

 .وجودم بود ی هم تو
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منه محمد؟    ریرفته؟ مگه... مگه تقص   یک  ؟یچ  یعنی...  یعنی-

 ...االن از دهن تو نی... هم نیمن هم

پر   ونیم گوش  ادشیفر   ی و صدا  دیکالمم  از   یباعث شد  رو 

 .گوشم فاصله بدم

 کنم،یم  شچاره یرفته، بخدا قسم ب  شی ساعت پ  مین  نیهم-

 .خونه رمی دارم م

بود؟    ی تو  گهید  ی ادعو   کی  یعنی که    ی دعوا  کیراه  بزرگ 

  ی چرا من رنگ خوش  د؟ یدزدیآرامش اندکم رو ازم م  ن یهم

 !دم؟یدی رو نم

بدتر    یهمه چ  ی بهش بپر  ی محمد توروخدا... ولش کن. تو بر-

 !توروخدا نرو شه،یم

فر  ی هانفس   ی صدا و  ا  ی جور  کی  ادشی تند  محمد   نیبود، 

 !د یرسی ترسناک به نظر م ی ادیز
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بشه که بدتر شه؟ پاشده رفته دم خونمون،    دیبا  یچ  گهید-

 !زی همه چ  یگوه خورده... آشغال ب

نداشت و    ی ریکه آرومش کنم اما تأث  کردمیرو م  میسع  تمام

 قه یدق  کیبه    کیبود، نزد  نیمحمد در به در دنبال گرفتن ماش

شن با  آخر  در  و  زدم  حرف  و  کردم   ی کلمه    دنیالتماسش 

 .دیم جوشگلو ی دربست و سوار شدنش، بغض تو

 زنم،ی خونه من باهاش حرف م  اد یمحمد توروخدا نرو، بذار ب-

 !تو فقط آروم باش  زنم،ی اصال  االن بهش زنگ م

انگار که اصال  من رو   م،به ی انگار که من غر  زدیم   حرف   ی طور

 !شناسهینم

بدون- زدم  زنگ  بشنوم،  رو  خواهشت  منت  نزدم  اگه   یزنگ 

 !کنمی حرومزاده رو آدمش م نیشد کار منه، من ا ی زیچ

به   مه یکردند و گر  دن یاز فرط ترس، شروع به لرز  هام دست

ا راه محمد بشه خودنما  نکهیقصد  اما د  ییسد   ر ید  گهیکرد 
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  ک یکوچ  نکهیشده بود، محمد تماس رو قطع کرده بود، بدون ا

ا  ی اتوجه   نیتر بدون  بکنه،  حال  رو    ی هاحرف  نکهیبه  من 

 !نوهبش

د  ی صدا با  و  اومد  در  شدن  شکر   دیبا   ا،یدن  دنیباز  خدارو 

 .آوردمیسر خودم م ییبال کیاگه مامان بود قطعا   کردم،یم

 ؟یکن یم هیباز؟ چرا گر شدهیچ-

 .دمیمشت شدند و با حرص چند بار به کمد کوب هامدست

 !لعنت ،یزندگ نیلعنت به ا-

[22.05.21 21:50] 

 309پارت #

و سوال   خورده   گره   ی متعجب بهم انداخت و با ابروها  ینگاه

 .سرزنشگرش به استقبالم اومد

 شده؟ یباز چ-
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داشتم   نیقیسمت پرتاب کردم و    ک یرو با حرص به    یگوش

 .کردی اون لحظه آرومم نم ی تو ی کار چیکه ه

پ  ی ... رفته خونهدیام- باباش، داره گند    شیمحمد،  و  مامان 

 !زیچ به همه  زنهیم

 .دهنش گذاشت ی و دستش رو رو دیکش  ینیه

 خودش بهت گفت؟ ؟ی دی... تو از کجا فهمی وا-

نف  ی سر م  یبه  دلم  دادم.  اما    هیگر  خواستیتکون  کنم 

  ی زندگ  ن ینداشتند، خسته بودند، از ا  دنیبه بار  یلیهام ماشک

 !خسته بودند ی تکرار

خونه، خدا خودش رحم کنه.    رهیزنگ زد، االنم داره ممحمد  -

خانواده    نیا  ی بچه   وقتچ یخسته شدم. کاش ه  دم،یبر  گهید

 !نبودم

رو  ایدن مقابلم  که  زنان    نشست،یم  نیزم  ی همونطور  تشر 

 :گفت
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انتخاب  ه؟ی چه حرف  نیا- بد  یخوب   ی سر  کی  ی هر  داره،   ی و 

  ن ی همچ   ییدا  ،یتحمل کن  دیتوام دردسر سازه، با   ی هاانتخاب 

 .تذکر رفته ی واسه  دیکنه، شا ی زیکه آبرو ر ستین یآدم

هام روش  هام رو مشت کرده بودم که رد ناخندست   ی انقدر

کس  دا یپ کاش  م  یبود.  فقط  که  ه  د یشنیبود   ی زیچ  چ یو 

 !ی زیچ چیه گفت،ینم

چ- خ  ا؟یدن  یتذکر  خوش  ن  ؟یالیچقدر  کار  رفته    مه یاالن 

ول کنه،  تموم  رو  اگه    یتمومش  باش،  شاهد  تو  قسم...  بخدا 

 !کشمیخودم رو م رهی بخواد محمدم رو ازم بگ

که به زبون آوردم با شکستن بغضم همراه شد    ی اکلمه   نیآخر

 ی کیکردن برداشته بودند که    ی هام انگار دست از لجباز و اشک 

 .شدندیم ی هام جارگونه ی رو  ی گریپس از د

 نم؟ یبب  د یرو با  ی حواسش به من باشه ک  یمن نخوام... کس-

 ی گفته زندگ  یوجدان  یکدوم ب  ه؟یحواس جمع  نیگفته ا  یک
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ست و کم سن و ساله؟ من  چون بچه  یتلخ کن یکیرو به کام 

بذاربچه باشه،  بذار  مو یبچگ  نیم؟  غلط  ن یبکنم،  دلم   یهر 

اون    ه... نه شما... نشمی بکنم، آخرش خودم بدبخت م  خوادیم

 !ی اعقده  دیام

معنا  ایدن برخالف    ی ا  "  س ی ه  "هشدار    ی به  و  کرد  زمزمه 

 .د یانتظارم، من رو به آغوش کش

بشه بشه، بدتر  خوادیم ینداره! هر چ هیگر نکهیآروم باش، ا-

 !که مامان حالش بد شد؟ نه، پس آروم باش هیاز اون روز

  د،یترکیم  اما دلم داشت  ارم،یبه زبون ن  ی زیدادم چ   حیترج

م ن  یاتفاقات خوب  دونستیاون خوب  انتظارم  اون    ست،یدر 

 !شهی بدتر از اون روز م یحت زیهمه چ  دونستیخوب م

 ی اده یفا  چیدلم ه  ی هادلم، آشکار کردن غم  ی هاترس   گفتن

که   ی اونهیآش  ی هام رو تو عادت کرده بودم حرف نداشت، من  

زندگسال توش  دارم  تو  کنمیم  ی هاست  و   م نه یس  ی پنهون 
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ا  ی هادفن کنم، گفتن حرف  غم وجودم رو دو   نکهی دلم جز 

 !شتمن ندا ی برا  ی سود چیو من رو تنهاتر، ه  کردی چندان م

[25.05.21 10:32] 

 310پارت #

نبود چرا که   شی ب  یبودنش دروغ  یطوالن  ی و آوازه  لدای  شب

م لحظه جون  به  لحظه  داشتم  تا    دادمیمن  بگذره،  زمان  تا 

ام  ی خبر تا  بب  دیبشه،  تا محمدم رو    نم،ی رو سالم و سالمت 

خبر خوش بشنوه و دست از پناه بردن    کیتا قلبم    نم،ی آروم بب

 !رداره ب منه یس ی قفسه ی ده یپوس ی ها وار یبه در و د

ماجرا نبره،   نیاز ا  ییتا مامان بو  کردی تمام تالشش رو م  ایدن

بار خواهر بودن رو برام معنا کرده بود،   نیچندم  ی امشب برا

  ف ی نزده بود و ح  ینکرده بود، حرف  دمیسرزنشم نکرده بود، تهد

من   ی هانبود، دغدغه   یدرونم کاف  ی من و غوغا  ی برا  نیکه ا

حد  گهید تغ  ی در  با  که  آروم    کی  ا یدن  تاررف  ریینبودند  جا 

 !نکنند تمیو اذ رندیبگ
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به قصد سر زدن به مامان و مشغول کردنش، از اتاق خارج    ایدن

بود   دنمیوار در حال مک  انهیکه مور  یشد و من رو با استرس

اتنها گذاشت  با رفتنش بدون  جرئت کنم و به محمد   نکهی. 

به صفحه  بزنم،  برا  میگوش  ی زنگ  و  بار   ن یچندم  ی زل زدم 

گذاشتم. گوش  ی جاده  ی تو پا  بانتظار  عضو    از  شتریهام  هر 

شن  ی اگه ید منتظر  بودند،  زنگ،    ی صدا  دنیمنتظر    ی کیدو 

 .فونیزنگ آ ی گریو د  یزنگ گوش

ها رو  راهِ اثبات کردن ارزششون به آدم   اء یاش  نی تر  ت یاهم  یب

صبور کمال  با  بلدند،  تحمل  آدم  یتفاوت  یب  ی خوب  رو  ها 

واکنششون   نیترکه به وجودشون، به کوچک  یتا زمان   کنندیم

 ییاعتنا  یب  یست که معندرست همون لحظه   ،یباش  ازمند ین

م شکا  یفهمی رو  و  گله  حق  ب  تیو  داشته  که  هم   ،یاشرو 

 !ی جسارتش رو ندار
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رحم نبود، به خودش   یدستم انقدراهم ب ی تو یانگار گوش اما

ضربان    د،یکش  رونیب  و من رو از اعماق لجنزارِ اضطرابم  دی لرز

 .که بود، تماس رو وصل کردم  یقلبم دو برابر شد و با هر مشقت 

 ...الو... محمد-

 تونستمینم  یاومد و من حت  یصحبت کردنش با کس   ی صدا

 :رو تحمل کنم و بلندتر گفتم ی اه یچند ثان

 !محمد؟-

گفت و جواب من رو با لحن   ی ا  "فعال     "به اون شخص    خطاب

 .داد ی سرد

 .بله-

  ک ی کار خودش رو کرده بود؟  د یلحنش، ام ی زدم از سرما  خی

 !گفته باشه؟ ی زی نکنه از سروش بهش چ دم،یآن ترس

کس  د،ی لرزی م  صدام مثل  ساعت  یدرست  توکه   ی هاست 

 !رهیبرف اس  ی سرما
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 کجاست؟  دیام ؟یخوب شد؟ی محمد چ-

 .دیدرنگ غر یب

 !قبرستون، من چه بدونم-

 :نرسه، آروم تر گفتم ایصدام به گوش مامان و دن نکهیا ی برا

دارم    ؟ یکن  فیتعر   شهیم  شد؟ی اصال  چ  ؟یچ  یعنی...  یعنی-

 !یاز نگران  رمیمیم

تر کنم، با سکوتم    میزد و نخواستم که اوضاع رو وخ  ی پوزخند

  نشون یو بهم بگه ب  ادیبه خودش ب  یبهش اجازه دادم تا کم

 .افتاده اما اون باز بهم طعنه زد  یچه اتفاق

همه رفت، تو نگران   شی تو؟ من آبروم پ  یهست  ینگران چ-

 هان؟ ؟ی ا یچ

رو  دستم با حرص  کوب  ی رو  که سع  دمیپاهام    ی و همونطور 

 :مشدت صدام رو کنترل کنم گفت کردمیم
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قطع    ای  یگیمحمد؟ م  یزنیحرف م  ی نجوریچرا ا  ؟یچ  یعنی-

 کنم؟

 .زدن برداشت هیکرد و باالخره دست از کنا یمکث

ا  هانیم اعمه- پاشده    زیهمه چ  یب  نیامروز خونمون بودند، 

بابام    نه،یکرده خواسته بابام رو بب   کسرهیرفته دم خونه زنگو  

چرت    ی سر  کی   تییدا  ن،ییپا  ره ی نبوده و عوضش محمد رضا م

محمدرضا هم زنگ زد و به    کنه،ی م  ی زیو آبرو ر  گهیو پرت م

از ا تا قبل   ش ی رضا راض  حمدمن برسم م  نکهی من خبر داد، 

  ی سر  ک یو    رهی آخر سر م  ی هااما بابام لحظه   ره،ی و م  کنهیم

 ...ناموستیب ییاون دا فهمه،ی رو م زهایچ

به   یرو گاز محکم  زبونم لعنت  با فرستادن  گرفتم و محمد، 

 .ادامه داد طانیش
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پ- پ  شی آبروم  رفت،  رضا  پ   شی محمد  رفت،   شی بابام 

چمهمون همه  به  زد  گند  م  ز،یهامون،  کاش   موند،یکاش 

 !خورده  یکنم چه گوه شی حال تونستمیم

تلخ   ی هاکرده و حرف   دیکه ام  ی کار  نیو مبهوت بودم، ب  مات

 .کنج ذهنم اصرار داشت بگه ی زی چ کیکردم.  ری محمد گ

 " !چهیتو افتاده، ه ی که برا یدر برابر اتفاقات نیا " 

پرس- ازش  آورده،    دهیمحمد رضا  از کجا  رو  آدرس خونمون 

گرفته، آبروم رو همه جا برد، االن همه    م یگفته از محل کار قبل

سر تو آوردم که   ییبال  کیو    می پسر الش  کیمن    کننیفکر م

کاش دستم بهش برسه،   کنه،یم  ی آقا اومده و داره عربده کش

 !کاش

رو   گهی از همد یی جدا لیهام محبس  و لب  منهیس ی تو نفس

بدم   ی کنم، به محمد دلدار  کاری چ  د یبا  دونستمی نداشتند. نم

 !نکنم ی کار  چیاصال  ه  ایزنگ بزنم  دیبه خودم، به ام ای
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حس    ایدن  کیکلمه    کینداشتند و هر    یمحمد تموم  ی هاگله

 .کردیبد بهم منتقل م

غلط  نیا- هر  دارن  پسر  و  دختر   نیا  ی تو  کننی م  یهمه 

کس ن  یمملکت،  مهم  براش  هم  حرومزاده   نیا  ست،یبفهمه 

کردم من؟ نکنه   کارتیدنبال من و خانوادمه؟ مگه چ  یواسه چ

 !سرت آوردم و خبر ندارم؟ ییبال

سکوت مطلق   کی   د،یرسیهام به گوشم نمنفس   ی صدا  یحت

گر ترسناک  نگاه   ری گ  بانی و  که  همونطور  بود.  شده  اتاقم 

محمد هم   ی هابه طعنه  چرخوندم،ی اتاق م  ی رو تو  نم یغمگ

 .دادمیگوش م

نگفت- بهش  نگفت   ؟یچرا  چرا    یچرا  سراغش،  رفتم  خودم 

ا  ینگفت ا  یکوفت  ی رابطه   نی خودم  تخم    نیرو شروع کردم؟ 

االن راحت    شه؟ی نم  الیخیداده به من؟ چرا ب  ری سگ چرا گ

 ...شد؟ راحت شد که
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بلع  ی تو  بغض م قلبم رو به درد  گرفته   ی و صدا  دم یگلوم رو 

 .آورد 

 ی جور   ک ی  ؟یچ  یعنیها  حرف   نیمحمد؟ ا  یکوفت  ی رابطه -

  ؟ ی مگه فقط تو تحت فشار  ،یانگار به زور با من   یزنی حرف م

 ...کتک دم،یفحش شن دم،یمن هم حرف شن

که در حال جون دادن   یاوج گرفت و اصال  به من و قلب  صداش

 .کردیبود، فکر نم

 اد یآبروم، ب  ی تو  نه یبر  اد یحرومزاده ب  ک ی  رهیمن تو مخم نم -

  زنه ی م  ارویبدم؟    یگند بزنه به اعتبارم، االن جواب بابام رو چ

که من   شهیبدهکار نم  ی نطوری ا  کنهیدختر مردم رو حامله م

 !شدم

 کردم،ی نابودش م  د یاز قورت دادن بغضم گذشته بود، با  کار

که زورم   فیح  ی ول  بردمیم  نی رو از ب   یلعنت  ی غده   نیا  دیبا

 !د یرسیبهش نم
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 !بکش محمدخجالت... -

به    یلیدلم پر بود اما م  نکهیچند لحظه ساکت شد و با ا  ی برا

  د،یحرف زدن نداشتم، دلم شکسته بود، شوکه بودم، نه از ام 

از محمد و حرف  ا  ی ها از محمد...  از    ن یترسناک و تلخش... 

 !شناختمشیکه اصال  نم ی محمد

ن - قرار  کن  یکی  ستیحتما   حامله  سرش   ییبال  کی  ا ی  یرو 

 یتو  ی ایکه ب  نی هم  ،یتا انتظار تاوان دادن داشته باش  ی اریب

  ی بش  ،یعاشقش کن  ،یرو عوض کن  زشیو همه چ  یکی  یزندگ

مشتت،   ی تو  یاون آدم رو گرفت   یعنیو همه کسش،    زی همه چ

 !مال توئه ست،یخودش ن ی برا گهیاون آدم د  یعنی

انتظار که محمد خودم رو بهم برگردونده    نیکرده بودم با ا  گله

 .گفتیم ی اگه ید  زی محمد چ نیاما لحن خشمگ 

 !ی تو اومد ت،یتو زندگ ومدمیمن ن-
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کر بودم و   خواستی کلمه الل شدم. دلم م  یواقع   ی معنا  به

اما    دمیشنیصراحت از زبونش نم  نیجمله رو اون هم با ا  نیا

نه از غم، نه از درد، از   د،یکشیم   ری بودم و حاال قلبم ت  دهیشن

بابت عجول   یمن، از شرمندگ   شی پ  یاز شرمندگ  ،یشرمندگ

 !بودنش

شده   یحس تر از اون یب گوشم بود و دستم ی هنوز رو  یگوش

با   دستم اشک داغ    کیبود که بخواد وزنش رو تحمل کنه، 

  ن ییرو پا  یگوش  مگه یم رو پاک کردم و با دست دگونه  ی رو

اطم  کمال  با  و  د  نانیآوردم  کردم،  قطع  رو  دلم    گه یتماس 

د   ییصدا  خواستینم نم  گهیبشنوم،   میگوش  خواستی دلم 

 !خواستیبخوره، دلم نم گزن

 شه یم  یکه چ  کردمیفکر م  نکهیو به ا  ختمیریاشک م  صدایب

  یگاه  شه،یهاشون عوض مرنگ حرف  عیها انقدر سرکه آدم 

سف رنگ  ر  شهیم  دیبه  جون  به  عشق  و  محبت  با    یشهیو 

با نفرت    اه،یهم به رنگ س  یو گاه  افتهیو کم جونت م  فیضع
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که   ی دکه محم  شهیم  یچ  اره؟یتو رو از پا در م  یرحم  یو ب

د زندگ  ی روز  روز،یتا  به  ورودم  از  بار  شکر    شی هزار  خدارو 

ا  کردیم پاپ  نیبه  از  رو  من  برا  شی شکل  شروع   ی گذاشتن 

 !کنه؟ ری رابطه تحق

جدا کردنمون به   ی برا  دینبا  دیحق با اون بود، ام  ییجا  کی  تا

ها رو  آدم   تیآبرو و شخص  دینبا  اره،ی ش فشار بمحمد و خانواده 

به خاطر خواسته نبا  ی صرفا   لگد مال کنه،    ی کار  دیخودش 

از انتخابم، از جسارتم،   از خودم،  ره،ی دلم بگ  ی نطور ی کنه که ا

 !از متفاوت بودنم

حواسم رو سر جاش آورد و نگاه تارم رو    یلرزش گوش  ی صدا

 طیشرا  نیسخت تر  ی محمد تو  کردم ی ازش گرفتم. چرا فکر م

  ی ا  یآدم منطق  شهیهم   د یام  کردمی چرا فکر م  اره؟ ی هم کم نم

انقدر ساده   مونه؟یم  یباق  ی ها توخوب آدم   ریم که تصوچرا 

باور    هجور  چیه  شنیکه بد م  یو وقت  شهیذهنم موندگار م

 هاست؟همون آدم  ی ها، برارفتار  نیا کنمینم
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از   زی لبر  کرد،یم م محمد داشت کالفه   یدر پ  یپ  ی هاتماس 

نم  تیشکا و  اونطور  طیمح  ی تو   تونستمیبودم  که    ی خونه 

بگه؟    یکه چ  زدی کنم، محمد زنگ م  یخودم رو خال  خوامیم

 عیبه شکل فج دیکمه و با ی م با نابودفاصله کردینکنه فکر م

 کنه؟  ریمن رو تحق  ی تر

 دنی کرده بودم و با د  ریجواب دادن و ندادن گ  یدو راه  نیب

تماس مجددش، طاقتم طاق شد و تماس رو وصل کردم اما  

فقط قلبم منتظر   کرد،ی نم  ی اری زبونم    یعنینزدم،    یحرف  چیه

 .رو بشنوه که انتظارش رو داشت یبود تا حرف

 ا؟یرو-

حس    شتریبود و من هنوز خشمش رو ب  مهربون  یکم  لحنش

 .کردمیم

کن   دیبا- ن  ،یدرکم  خوش  اصال   چستیحالم  همه  داره    زی . 

 !شهی خراب م
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رو بهش  حرف  خواستیم  دلم   "کنم، همون    ی ادآوریهاش 

 تونهینم  ی زیچ  چیه  "هاش، همون    "رو به من بسپر    زیهمه چ

 !هاش  "ما رو از هم جدا کنه 

نم- خانواده   ی ز یچ  یکس  خواستمیمن  مخصوصا   م، بفهمه، 

 !کنم یچه غلط دونمیحاال... نم

ترددرمونده   لحن حجم  شد  باعث  بشه،   دمیش  چندان  دو 

 د؟ یترسیم  یمحمد از چ

  ...بگم، اصال  یچ دیبا دونمینم-

 .گذاشت یتموم باق  مهیو حرفش رو ن دیکش  یآه

 .من برم باال، ناراحت نباش ازم ؟ی ندار ی ولش کن، کار -

 ی محمد هم مثل من مشکل داشت؟ تو  یعنیبودم،    سردرگم

کشور    نیا  ی بکنن، تو  توننیم  ی که پسرها هرکار  نیسرزم   نیا

 !ستی پسر جماعت بد و زشت ن ی برا  ی زیچ  چیکه ه
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اصال ...   ده؟یرو فهم  اتیجزئ  ی سر  کیبابات فقط    یمگه نگفت-

 یترسی م  ی کنه؟ از چ  ته یکه بخواد تنب   ی بفهمه... مگه دختر

 !محمد؟

ثان  برخالف پ  شی پ  ی هیچند  موضوع  از  داشت  قصد    ش یکه 

 :کرد و مردد گفت یاومده فرار کنه، مکث

 ؟ ی ندار ی کار ا،یرو  الیخیب-

 ی طرف حس بد  ک یماجرا مصمم بودم، از    تیدونستن کل   ی تو

برام خنده دار بود، مگه    گهیداشتم و از طرف د  هیقض  نیبه ا

من و   ی از رابطه  د یش نباکار کرده بود ک خانواده یمحمد چ

 !شدند؟ی اون خبردار م

ت جواب من رو بده، چرا خانواده   یمحمد بگو، درست و حساب-

چ  دینبا مگه  اول  ه؟یبفهمن؟  تو  که   یهست  ی پسر  نیمگه 

 !دوست دختر داره؟
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شکل پر از   نیتا حاال به ا  کردمی احساس م  یول   دمشیدینم

بگه و هم نه، من بدبخت   خواستی هم دلش م  دمش،یند  دیترد

هم م   نطوری هم  دلم  هم  قض  خواستیبودم،  چه   هیبدونم  از 

 !دمیترس ی م دنشیقراره و هم از فهم

 !محمد؟ بگو-

 شه،یطاقت تر از هم   یو منِ ب  شدیم  یداشت طوالن  سکوتش

 .کنم ی صبور تونستمیاصال  نم

 ؟یتا بگ ی دقم بد دیحتما  با-

 ؟ یکن الیبگم، بگم که همش فکر و خ یچ-

صدا و   یگرفتگ  نیپشت ا  ی. چشدمیم  وونهی داشتم د  گهید

و   تیهمه عصبان  نیپشت ا  یبود؟ چ  بشیو غر  بیعج  دیترد

 بود؟  یآشفتگ

  چ ی کنم و تهش به ه  الی بهتره تا هزار جور فکر و خ یبگبهم -

 !نرسم، مرگ من بگو محمد ی ا جهینت
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 .اصرارم شد میبابت قسم دادنم زد و باالخره تسل ی تشر

ه  ی ... چجوریعنیمن...    ی خانواده-   ی آدم  چوقتیبگم... من 

بق بکنم،   ی پسرها هر کار  ی هینبودم که مثل  بخواد  که دلم 

رو زشت  زهایچ ی سر  کیخودم،    ی دارم برا  نی قوان  ی سر  کی

ن  یناموسیب  دونم،یم بار    ی نطوریهم  یعنی  ا،یرو  ستمیبلد 

 یسر کس ییاومدم. تا حاال نه دنبال دختر مردم افتادم، نه بال

رو    شونیسع  شهیمن هم  ی ... مامان و باباگهید  زی آوردم، نه چ

 .کنند ت یکردند که من رو درست ترب

 ی هاحرف   نکهینداشتم، با ا  شی نیبه مقدمه چ  یخوب  احساس

ن  ی بد بود و  هاش رو من هم تجربه کرده از حرف  یمینزده 

 .زدیوجودم پرسه م ی تو یهیبودم اما باز هم حس کر

بود،    هیقض  نی شروع رابطمون هم  ی برا  لمینصف مخالفت اوا-

حال    ی و دوست دختر باز  یمن اصال  با دوست   ی مامان و بابا

اومد سراغشون فکرش   ینم  دی  مطمئنم اگه ام  اصال  کنن،ینم

ها  حرف بزنم، اون   یحت  ی که من با دختر  کردندی رو هم نم
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م کس  کننیفکر  م  یکیبا    یهر    سر پ  ایدختر    شهیدوست 

کنن و    حتمینص  یکل  خوانی! االن هم مطمئنم مستین  یخوب

ها  جامعه حق هم دارن، اما اون فیکث   طیالبته با توجه به شرا

دار  دوننینم فرق  همشون  با  تو  دختر    دوننینم  ،ی که  تو 

 !ی پاک  تو واقعا دوننینم ،یهست یخوب

هم    خواستمیبهم دوخته شده بودند که اگه م  ی طور  هاملب

بهشون بدم. حس بد وجودم دو برابر شد و   یتکون  تونستمینم

 ی سر  کیسرم جون گرفت.    یاتفاقات نامفهوم تو  ی سر  کی

من    ی... اما با وجود عشق واقعها دن ینرس  یحت  ایمخالفت ها،  

 !مگه نه؟ افتاد،ینم یاتفاق نیو محمد... همچ 

نم- م  خواستمیمن  بفهمن،  د  کی  خواستمیاالن   گهیطور 

بهم   یکس  ای  دمتید  ی اسر کوچه  دونمیکنم، چه م  تیمعرف

که با هم دوست   ی نطورینه، ا  ی نطوریا  یکردتت، ول  یمعرف

که خوب نبود از اول، بدتر هم شد. در    ز ینه. همه چ  م،یشد

 !که داشتم ی ابه هر برنامه  دیر  دیواقع ام
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با    کی  قلبم  ی آدم الل مادرزاد  کیگوشه ماتم گرفته بود و 

مدام    یتفاوت  چیه مغزم  اما    زد،یم  دیجد  ب ینه  کینداشت 

نه  یکی بق  هاشب یاز  از  تر  صدا  نه  ه یپر  به    هیشب   یبیبود، 

عوض  خانواده  "  ی جمله نظرشون  بشن  آشنا  که  تو  با  ش 

رو  شه،یم محمد  با  ی اگه  محکم  حتما     ستهیموضع خودش 

 " !شهیعوض م شوننظر

چطور همون جمالت رو به زبون آوردم و هنوز تموم    دمینفهم

 :نشده بود که محمد حرفم رو تا انتها خوند و گفت

ماه   نیا  ی همه- کردم،  رو من  از فکرها  قبل  هر شب  هاست 

ا به  م  هان یخواب  م  کنمی فکر  نم  دونمی اما  من    شه،یکه 

م خانواده رو  خانواده   ی همونطور  شناسمیم  تو  رو که  ت 

 !ا ینداره رو ی ادهیفا چی ه ،یشناسیم

برا  یبغض بود  انفجار  منتظر  گلوم  ثان  ی که کنج  بهم    هیچند 

تر دردناک  تا  داد  فرصت  داد،  زندگ  نیفرصت  رو    میسوال 

 .بپرسم



Page | 1320 
 

 !م؟یرسی... ما بهم نمیعنیمحمد -

دلم خوش بود   د،یو بغضم ترک  دمی تلخ سکوتش رو چش  ی مزه 

اما لحن پر شک    کنهی و آرومم م  گهی م  ی زیچ ک یکه محمد  

 .کردی ترم مش آشوبو شبه 

 .ایبگم رو ی بگم... چ یچ-

از لحن خوفناک    ی الحظه   ی باعث شد برا  یپشت خط  ی صدا

پشت خط باشه،   د ینکنه ام  نکهی و با ترس ا  رمیمحمد فاصله بگ 

ناشناس   ی شماره   دنیانداختم و با د  یگوش  ی به صفحه   ینگاه

ممتد محمد رو هم خبردار کرد   ی هابوق  ی کردم. صدا  یاخم

اتا  ایکه تذکر وار صدام زد، ناگهان دن  نیو هم شد و   قوارد 

 :اخمالود گفت

 .تو اد یداره م  ییدا ع،یقطع کن سر-
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به محمد و مزاحم پشت خط کنم، تماس    ی اتوجه  نکهیا  بدون

گوش کردن  خاموش  با  و  قطع  هام  لباس   ی کشو  ی تو  ،یرو 

 .دمپنهونش کر 

خواسته  ایدن ببرخالف  اتاق  از  هم    رونی ش  من  و  رفت 

 .مزاحم روش دادم  ی هابه صورتم و اشک  یسروسامون

. اگه دوباره سراغم  دمیاغراق ترس   یب  د،یام  ی صدا   دنیشن  با

به   زیو همه چ  شدیاگه دوباره دعوامون م  ؟یچ  اومدیم رو 

نجات    یهمه بدبخت  نیاز ا  دیبا  ی چجور  ؟یچ  گفتیمامان م

 !ی کنم؟! چجور دایپ

بلند شدم و با قصد رفتن به هال به سمت در    نیزم  ی رو  از

. چطور  ستادمی اتاق رفتم و قبل از باز کردن در، مردد سر جام ا

عادچشم  ی تو  تونستمیم و  کنم  نگاه  چطور    ی هاش  باشم؟ 

  ه یجلوه بدم؟ به ثان  زی خبر از همه چ  ی خودم رو ب  تونستمیم

وار به   تکرو پ  قتیاز اعماق ذهنم حق  ییصدا  کی که    دینکش

 .دیسرم کوب
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طور " م  ی همون  وانمود  قبال   دوست    ی کردیکه  محمد  با 

 " !ی اما بود  یستین

برا   ی رو و  کردم  غلبه    ر ی ز  یدست  شتر،ی ب  نانیاطم  ی ترسم 

در    ی ره ی به دستگ  یتکون  مگهی و با دست د  دمی هام کشچشم

 .دادم

اومد و با    رونیب  ییاز دستشو  دی با خروجم از اتاق، ام   همزمان

بود و   شهیتر از هم  ینوع نگاهش پر معن  م،یهم رو در رو شد

رو    یزدم تا اون معان  ی من طبق معمول خودم رو به هر راه

 .متوجه نشم

 .سالم-

زمزمه کنه، حواسش    ی زیچ  یحت   نکهیتکون داد و بدون ا  ی سر

 .اد رو به مامان د

 !ی درست کردم، نگو که شام خورد یشام برات شام -

 :کرد و گفت ی تشکر دیام
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بچه-   ک ی دستپخت خواهر    یول  میخورد   ییزهایچ  کیها  با 

 .ستگه ی د زیچ

ا  ایدن ن   ستادیکنارم  با  دادنش هش  مچه یو  که    ارمیهول  کرد 

به    ایرفتار نکنم، همراه دن  عیبه خودم بدم و انقدر ضا  یتکون

پر    رِیپهن کردن سفره از خ   ی طرف آشپزخونه رفتم و به بهونه

 .گذشتم دیاز شرِ نگاه کردن به ام

مطمئن    نکهیبهم نداشت، با ا  ی  کار  اصال   دیتصورم ام  برخالف

  ی بود که محمد بهم خبر داده اما باز هم عکس العمل خاص

کوفت   ی باعث شد شام رو با استرس کمتر  نینشون نداد و هم

از     ک ی محمد و از    د یجد  ی هاطرف فکر به حرف  کیکنم،  

رآن امکان داشت بهم حمله ور بشه،  که ه   ی دی طرف فکر به ام

 .آرامش رو ازم سلب کرده بود و حالم اصال  خوش نبود

رو تحمل کردم    م یموندم و کالفگ  نشونیرو به زور ب  یربع  کی

 نکه یبه اتاق برگشتم. با ا  فمیانجام دادن تکال  ی و بعد به بهونه

رو برداشتم و با روشن   میبود، گوش  کی نزد  دی خطر اومدن ام
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  اد یمحمد موندم، هنوز منتظر بودم ب  ی هاام یردنش منتظر پک

بشه من   ی بگه هر چ  یحت  ایبوده    یشوخ  هام حرف  ی بگه همه 

  ز یچ  چیش هاز تماس از دست رفته  ام یکنارتم، اما جز چند پ 

 !ومدیازش به چشمم ن ی اگه ید

ده بار زنگ زده بود و هر    ی ناشناس باال  ی عوض اون شماره   در

. نکنه به محمد شک کنم  ی الحظه ی باعث شد برا امش،یده پ

  ی اتفاقات امشب باز  ی کار خودش بوده باشه؟ اصال  نکنه همه 

 !بوده باشه تا من رو امتحان کنه؟

غمگ  کبارهی  به عصبان  نیلحن  حصرش،    یب  تیو  و  حد 

طرم  ش، به خاصحبت کردن راجع به خانواده   ن یح  یدرموندگ

  چ یو متوهم ثابت کردند که ه   ال ی اومدند و به منِ خوش خ

 !باشند یساختگ تونند یجوره نم

نگذشته بود که دوباره    میاز روشن شدن گوش  قه یپنج دق  هنوز

محمد    دیشا  دمی ترسیطرف م  کیاون شماره بهم زنگ زد، از  

تمام    خواستیطرف انقدر کالفه بودم که دلم م   ک یباشه و از  
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ا  رو سر  بدبخت خال  نیحرصم    م یری کنم. خود درگ  یمزاحم 

کش  ی انقدر زدن   دیطول  زنگ  از  دست  ناشناس  فرد  که 

بالک   رداشتب قصد  به  شدنش،  منصرف  از  خوشحال  من  و 

تنظم وارد  هم   یگوش  اتیکردنش  و  خواستم   نیشدم  که 

  ر ی ز  ی زنگ خورد. فحش  میگوش  ش رو اضافه کنم، دوبارهشماره 

 .تماس رو وصل کردم   یمعطل یلب نثارش کردم و ب

 الو؟-

م  گه ید  اومد،ینم  ییصدا  چیه مطمئن  کار    شدمیداشتم 

واقعا  چه عقل تو  یمحمده،  امتحانم   طیشرا  نی ا  ی داشت که 

 کرد؟ یم

 ؟یزنیزنگ م  یچ ی مگه؟ برا  یالل-

  نکه یبهش بدم اما از ترس ا  ظی فحش غل  کی  خواستیم  دلم

هم هشدار  ی برا  نیممکنه  دادن  به  بشه،  سوژه    ی محمد 

 .خانومانه اکتفا کردم
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 !مزاحم نشو-

ا  نیا از  قبل  و  گفتم  صدا  نکه یرو  کنم،  قطع  رو   ی تماس 

 .دیبه گوشم رس یمخاطب پشت گوش

 !صدات تنگ شده بود ی چقدر دلم برا -

هم  شیب حت  شه یاز  بودم.  نم  یشوکه  هم  رو    کردم یفکرش 

مثل    کردمیناشناس سروش باشه، فکر م  ی شماره   ن یصاحب ا

و    شعورتریسروش ب  ن یشده اما انگار ا  الیخیب  ی قبل  ی هادفعه

 .بود شهیپرروتر از هم

 ؟ی شد ییهوا ی دی نکنه توام مثل من صدام رو شن شد؟یچ-

کوه اعتماد بنفس چرا دست    نی ش کنم، اخفه  خواستی م  دلم

 داشت؟ی برنم از سرم

 :جوابم شد و با نفرت گفتم ی مقدمه  پوزخندم
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  ؟ ی بهت گفته بهم زنگ بزن  ی! کییاوف اوف، چه گوز بد بو-

بالک    ی خوا  یمزاحمم نشو؟ نکنه باز م   گمیم   ست ین  ت یحال

 ؟یش

کرد اما   یم مو مسخره   زدیقهقهه م  دیانتظارم االن با  طبق

 :طلبکار گفت  با یو تقر ی جد

زنگ   خوادیاون چسه که بد بوئه، بعدش هم دلم ماوال  که  -

 !کنمیباز کار خودم رو م ،یبزنم، هزار بار هم بالک کن

صدام رو    ،یحرص لبم رو به دندون گرفتم و با هزار بدبخت  از

 .برسه دیتا مبادا به گوش ام کنترل کردم 

که من   یدونیخودت خوب م   ،ی ری پس انقدر زنگ بزن تا بم-

رو در    مونیپش  ی هاآدم   ی هم ادا  ی خودیدوست پسر دارم، ب

 .خداحافظ شناسم،یمن توئه هوسباز رو خوب م ار،ین

دروغ بافتن بهش بدم، تماس رو قطع    ی برا  یفرصت  نکهیا  بدون

 یگذاشتم. گوش  ستیبلک ل  ی رو تو   شکردم و بالفاصله شماره 



Page | 1328 
 

ه زانوهام و سرم رو ب  دم یکوب  نی زم  ی آشکار رو  یرو با حرص

 .دادم هیتک

 !لعنت به همتون ،یمونده تو به اعصابم گند بزن نمیهم-

دلم با خودم حرف   ی تو  یلب و گاه  ری ز  یکه گاه  همونطور

در    آوردم،یم  هی و توج  لیاومده دل   شی پ  طیشرا  ی و برا  زدمیم

سروش،   ییهوی. به اومدن  کردمی شک م  زیحال به همه چ  نیع

کارها ب  د،ی ام  ی به  ند  یالیخی به  سر  به    گه،یهمد  دنی محمد 

  ی سر جا  ی زیچ   چیه  کردمیبه خودم. احساس م   یحت  ا،یدن

  ز ی ست، همه چشده   ی زیر  برنامه  زی انگار همه چ  ست،یخودش ن

  مون یمن رو از انتخابم پش  اره،یست تا من رو از پا در بنقشه

شا ا  دیکنه،  م  ی نطوریهم  فکر  عم   کردمیکه  اما    قا  ینبود، 

قدرت خوشحال    ی زیچ   چیه  گهیم و دخسته   کردمی احساس م

 !کردنم رو نداره 

 رونی ب  میبه اتاق باعث شد از حالت ماتم زدگ  ایدن   یناگهان  ورود 

 شد ی رو م  نیمضطرب بود، ا  یو حواسم رو بهش بدم، کم   امیب
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و   تیاز جد  ینشون   چیاز طرز صحبت کردنش متوجه شد، ه

 !نبود  دایلحنش پ ی حالت بزرگتر بودن تو

 گفت؟ یمحمد چ شد؟یچ-

حق  گفتم؟یم  دیبا  یچ جزئ  قتیاگه  تمام  با  براش    اتیرو 

با  کردم ی م  فیتعر ا  د یکه خودم  رو    رابطه   نیبا دست خودم 

  ی کردن ماجرا خودم رو ب  فیتعر  ی به ناچار تو  کردم،ی تموم م

 .حرف رو عوض کردم ر ینشون دادم و مس لیم

  ی دردسرها برا  ی تو؟ ته تهش همه   ی استرس دار  نقدریچرا ا-

 .منه، نگران نباش

 .و مقابلم نشست نیزم  ی به روم زد و رو ی اغره  چشم

آروم    ی نطوریا  کردمی فکرش رو هم نم  ه،یجور  کی  دیام  ییدا-

 .ا یندارم رو ی حس خوب  باشه، من اصال

 :کردم و گفتم ی ز ی تمسخر آم ی رغبت خنده  یب
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خوب- هم حس  ب  یمن  اما  م  ال،یخیندارم  دلم   خواد یدلم... 

 .خستم یل یخ ا،یبخوابم دن

 ی هاچشم  ی تو  یواقعا  نگران  اینگاه من متوهم بود    دونمینم

کنم    تیاون رو هم همراه خودم اذ  ومدیدلم ن  زد،یموج م  ایدن

 :گفتم الشیجمع کردن خ ی و برا

سردرد  کی  شهیم- ب  ی زیچ  ی قرص   خوام ی م  ؟ی اریبرام 

 .انجام بدم  دیمونده، فردا همه رو با فممیبخوابم، تکال

 :بلند شدن گفت نی تکون داد و ح ی سر کوتاه

 یچه اتفاق  ییمحمد و دا  نیب  یکن   فیفردا تعر  نکهیبه شرط ا-

 .افتاده

مجوز رفتنش رو صادر    ی ا  "  باشه   "زدم و با گفتن    ی تلخند

انداختم و    میبه گوش  یکه از اتاق خارج شد نگاه  ن یکردم. هم

  ی از اسم محمد لبخند پر درد  هاامک یپ  ستیبودن ل  یبا خال
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بار    نیا  دی با من باشه و ام  خواستی دلش نم  گه یزدم. حتما  د

 !موفق شده بود

  ک ی  دن یقصد سر زدن به تلگرامم نتم رو روشن کردم و با د  به

جد  امیپ اکانت  و  شماره  همون  پوف  دیاز  سر   یسروش،  از 

بود، من منتظر    یعدالت  یکمال ب  نیفرستادم. ا  رونیب  یکالفگ

  ی هاام یروزها همش با پ  نیاز جانب محمد بودم و ا  امیپ  کی

 !شدمیسروش مواجه م 

سروش   ی هابه خوندن چرت و پرت   یلیحال اصال  تما  نیا  با

چند ساعت    ی محمد رو چک کردم، برا   دینداشتم و اول بازد

حتما  در حال بازخواست شدن از    گفتیبود و حسم م  ش یپ

من و هر    ی برا  نشونیکه هضم قوان  ی اطرف خانوادشه، خانواده 

 !سخت بود ی اگه یدختر د

دل نکندم    یهاش به راحتقهصد  و قربون  هامونام ی پ  نیآخر  از

اومدم. اول به سرم زد    رونیچتمون ب  ی و باالجبار از صفحه

  نکه یسروش رو نخونده پاک و بالکش کنم اما با فکر به ا  ام یپ
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پش   ی روز  کی و منت کش   مونیمنتظر  با   دنشیشدن  بودم، 

 .رفتم  امشیبه استقبال پ  یطانی ش ی پوزخند

ن " هوسباز  همه   ستم،یمن  دور  بودم  خط    ی اگه  رو  دخترا 

نم  دمیکشینم برگردونم،  رو  تو  ازم    دونمیتا    وال یه   کی چرا 

 ه یطنتیهم که باهات بودم بخاطر ش  یاما همون دوران یساخت

 دختر و پسرها دارن، اشکالش کجاست؟ ی که همه 

 ،ی کرد  یوقته تالف  یلیخ  یعنی  ،یکنیم  یتالف  ی تو االن دار 

منو   نکهیکه فقط واسه ا  دمیفهم  دمیسره دتو رو با اون پ  یوقت

لجباز  یرفت  یبسوزن رو  ی باهاش،  کنار  بذار  خ   ا،یرو    ی لیمن 

  ی دونیتوام خوب م  شه،یبرام مثل تو نم  یچکی ه   دمیوقته فهم

  ن یقلبت رو بلرزونه، واسه هم   تونهی مثل سروش نم  یچکی که ه

با    دونمیم  نکهیا  اب  وونه،ی! من دوستت دارم دیکنی ازم فرار م

م  یهست   گهید  یکی تحمل  دارم  و  دارم  من   کنم،یدوستت 

سروش چند سال    ست؟ین  ادتیوقته! تو    یلیعوض شدم... خ 
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پ  ی نطوریا  ش یپ ا  شی بود؟ سروش چند سال  بود    ن یحاضر 

 "  !بشه بخاطرت؟  ریهمه تحق

نبردم. حق با سروش   امشیاز پ  یلذت  چیه  اقمیاشت  برخالف

قبل   یالیخیب  یبود، اون مثل قبل خودخواه و مغرور نبود، حت 

 ی اده یفا  گهیبود که د  نیها، ا  نیا  ی تر از همه رو نداشت اما مهم

نداشت، من    یت یاهم   چیمن ه   ی عوض شدن اون برا  نداشت.

حت  گهید نداشتم،  حتیدوستش  محمد    ی...  وجود  با  و  االن 

اسم حسم   دیرو دوست نداشتم، شامطمئنم که اصال  سروش  

وابستگ م   ی بهش  کاش  و  نبود  عشق  اما  جز   یکی  شدیبود 

 !رو به سروش اثبات کنه نیخودم ا

سرکوفت گذشته ها   ا یدوست نداشتم بهش طعنه    یحت  گهید

ازش نمونه،    ی بره و رد   میاز زندگ  خواستمیرو بزنم، فقط م 

م گذشته   خواستیدلم  ااز  به  فکر  چون  کنم  پاکش   نکه یم 

 .کردیدلم ساکن م  ی ازش بدونه هم ترس رو تو  ی زی محمد چ
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کاذبش    یمونیپش   الِی خیواقعا  ب  گهیدفعه د  نی ا  نکهیا  الیخ  با

به   یبار دوم نگاه  ی اکانتش رو مسدود کردم و بعد برا  شهیم

محمد انداختم. به احساس مزخرفم که مدام من رو به   دیباز

غلبه کردم و با خاموش   کردیم   بیدادن به محمد ترغ  امیپ

امشب رو با خودم تنها باشم.   ک یکردم    یسع  م،یکردن گوش

و کسبا خودم که مدت تنهاست  ن  یهاست    ست،یبه فکرش 

 !خودم یحت

حرف   هنوز به    ی هاهم  که  ش  از  شتریب  اومدیم  ادمیمحمد 

همشدمیم  ری دلگ اون  ا  شه ی.  کردن    ی برا  نکهیاز  متولد 

اما حاال...    کرد،یم   شیگذاشتم من رو ستا  شیعشقمون پا پ

که   ی داشتم، روز  اجی احت  تشی که به حما  ی روز  ی درست تو

م م  کردمیفکر  ترس   ستهیای کنارم  مو  رو پس  پا    زنه،ی هام 

 !گذاشتنم رو، جسارتم رو، لگد مال کرده بود  شیپ

  ی هاحرف   تیعصبان  ی ها توجمله که آدم   نیا  گفتمی م  شهیهم

که    یآدم  گفتمینداره. با خودم م  قتیحق  زننی دلشون رو م
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قبل از حرف    تونهی م  ی اعصابش مسلط باشه، چطور  ی نتونه رو

ا به  چ  نکهیزدن  کنه  م  یفکر  اصال  چطور  حرف    تونهیبگه، 

جمله   ن یا  هب  گهی بروز بده؟ اما حاال د  یسادگ  ن یرو به ا  دلش 

آدم   ی دید  نیهمچ  تونداشتم.   یی هاحرف   تی عصبان  ی ها 

ماه ساعت  که   زننیم بلکه  و  به ها  کردند،  فکر  بهش  ها 

کرده اما به هر    ر یوقته ذهنشون رو درگ   یلیکه خ  ییهاحرف 

 !اوردند یها رو همونجا پنهون کردند و به زبون ناون  یلیدل

  نکه یگذاشتم، از ا  شی من پا پ  نکهیرابطمون، محمد از ا  لیاوا

رو دادم متعجب بود.   یشروع دوست  شنهادِیچون دخترم و پ

 ال ی اما منِ خوش خ  زد،ی و طعنه م  آوردیبه زبون م  یگهگاه

براواکنش   نیا  کردمیفکر م   ال ی روزهاست. خ  اون  ی ها فقط 

  ر ی آدم که اس  بقل  فهمهیزمان که بگذره، محمد هم م  کردمیم

فرق   یکس باش  یباشه،  فرق  ای  ینداره زن  ا  یمرد،   ی رانینداره 

با  ای  ینداره مسلمون باش  یفرق  ،یرانی ا  ری غ  ای  یباش   د یکافر، 
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 کهیت  کیکه قلب...    یرو باور کن  نیا  دی. بایقلبت باش  عیمط

 !شترهی تنت ب ی اعضا ی گوشته... اما زورش از همه 

پاکش کردم. حالم بهم   عیو سر  دیم چکاز گونه  یاشک  قطره

ا  خوردیم کم  نکهیاز  م  یتا  دل  و  درد  خودم    کردم ی با 

  هاش ه یکه گر  ییایرو  نیاز ا  ،شدی م  دایهام پاشک  ی سروکله 

د همه  ه  دهیرو  اون،  از  بدتر  و  بهش   ی اتوجه  یچیبودند 

 !خسته بودم کردند،ینم

اومد    ادمیبه اتاق، تازه    ایو با اومدن دن  دمیتختم دراز کش  ی رو

با   با خوردنش،  و  گرفتم  از دستش  رو  داشتم. قرص  سردرد 

 :گفتم ایرو به دن یشوخ طبع

اکس - قرص،  گفتم  دادم    یک  خواستمیم  ژن یخوبه  به 

 ؟ ی دیرسیم

 .رو از دستم گرفت وانیرو درآورد و ل  ادام
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  ک یتا تونستم    ختمیکل داروها رو بهم ر  م،یدم دست نداشت-

قرص ضرر داره و    زدیکنم، از اونور هم مامان غر م  دایورق پ

 .خودت ببخش ییفالن، خالصه به پررو

 .دمیخودم کش ی رو یکردم و پتو رو کم  ی اخنده  تک

 .ر یتو ببخش، شبت بخ-

و خاموش کردن   رینگاهم کرد و بعد با گفتن شب بخ  رهیخ

 .تنها گذاشت  االتمیبرق اتاق، من رو با فکر و خ 

* * * * * * 

تعط  ی روز  نیسوم از  بعد  که  به   الت یبود  نو  سال  مزخرف 

بود چرا که    حینوع تفر   کی هم برام    نیو هم  اومدمی مدرسه م

تم  نبود و نتونس  دیو خر  رونیاز ب  ی خبر  گهید   دی به لطف ام

از    د یپس در واقع با  نم،ی محمد رو بب  دیع  ییدوران طال   ی تو

 !کردمی خدا رو شکر م اومدمیبه مدرسه م نکهیا



Page | 1338 
 

نکرده   یفرق  چیشب گذشت اما من و محمد، حالمون ه  اون

از هم تر  من منتظر   شه،ی بود. من دلخور بودم و اون ساکت 

  ی خداحافظ  کی...  دیبودم و اون شا  یواقع  یمعذرت خواه  کی

فکر کرده بودم    هان یچند روز به ا  نی! انقدر که اشهیهم  ی برا

رابطمون رو    عدبه ب   نیاز ا  دیکه شا  ی و اتفاقات  هاه ی و تمام فرض

رو کنار هم گذاشته بودم درد رو واقعا    دادیقرار م  ری تحت تأث

 .کردمی سراسر مغزم حس م ی تو

  ی که افتاده بود رو برا  یتمام اتفاقات  نکه یآخر بود و با ا  زنگ

تعر باز هم م  فیفرناز  اما  بودم  باهاش حرف   خواستمیکرده 

تلنبار شده بود،    زی نگفته بودم و همه چ  یچیمدت ه  کیبزنم.  

هم   گهید کنه،  سرزنشم  فرناز  نبود  مهم  گوش    نیبرام  که 

 گذره یم  دلم  ی که تو  ی زی هر چ  تونستمیداشت و م  ییشنوا

 .کردی م ی، من رو راضرو بهش بگم

درس  نیب د  یکالس  قبال ها  دم   وونهیکه  بودم،  عاشقش  وار 

پر    ی هاهم به خاطر نگاه   یو گاه  کردمیگوش فرناز پچ پچ م
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ساکت بشم، دست خودم نبود...   شدمیمعلم مجبور م  یمعن

  ی چند ساعت   نیاز ا  خواستیو دلم م  گذشتیزمان برام زود م

 .استفاده رو ببرم تیم نهامدرسه  ی که تو

نزد  مجددا  فرناز  سمت  به  رو  هم   کی سرم  و  که    نیکردم 

محمد گله کنم، معلم فلسفه   ر ی اخ  ی هایخواستم از کم محل

 .به روم انداخت و صدام زد یضی نگاه پر غ

 !بلند شو از سرجات اءیض-

 .از جام بلند شدم  یالیخیچپ چپ نگاهم کرد و من با ب  فرناز

 .نکردم  ی من که کارخانوم -

 :به تمسخر تکون داد و گفت ی سر

رو بردار    فتیک  ،ی شدی بلند نم  عیسر  ی نکرده بود  ی اگه کار-

 !نیجلو بش ایب
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جلو و کنار خرخون    ی هایصندل  ی رو  خواستی دلم نم  اصال 

بش  ی ها کالس  مخ  ا  نم یرو  تما  نیو  اعتراضم    ی تو  ل یعدم 

 .مشهود بود

 .تکرار نشه گهی د دمیقول م نم؟یبش جان یهم شهیخانوم م-

م رو نسبت به قبل نداشت م هم انگار حوصلهمورد عالقه  معلم

 .بود شهیو مصمم تر از هم

 .نباشه ی اگهیحرف د ن،یجلو بش ایگفتم ب-

فرستادم و همونطور که از تک تک حرکاتم   رونیب  ی بلند  پوف

که مد نظرش بود    ی ریبه سمت مس  کرد،یفوران م  تی عصبان

  ی نشستم. حت   یخال  ی هایاز صندل  یکی  ی حرکت کردم و رو

م  ی کجا  دونستمینم درس  داشت  رو  هزار    دادیکتاب  با  و 

دنبال صفحه بودم که خود معلم اومد و کتابم رو باز    یبدبخت

دزد رو  نگاهم  درس  دمیکرد،  به  رو  حواسم  خواستم  که    یو 

 :ها کرد و گفتتر از عسل بود بدم که معلم رو به بچه   نیریش
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  اء یمثل االنِ ض  د،یکن   د یمن رو ناام  د یخواست  ی روز  کیاگه  -

پا معلم بود    کی خودش    شیکه تا چند ماه پ   ی دختر  د،یباش

. دونهی کتاب رو نم  ی صفحه  یدرس بده، حاال حت   تونستیو م

 !بگم ی چ دیبا دونمیواقعا  نم

هاش سپردم،  تم و نگاه غرق اشکم رو به چشمرو باال گرف   سرم

با   بود  تونسته  آت  کیخوب  به  رو  قلبم  بکشه،    شیجمله 

بگذشته  روم  به  رو  ز  ارهیم  رو  حالم  خوب    ریو  ببره،  سوال 

ثابت کنه   هامیهم کالس   ی تونسته بود عالوه بر خودم، به همه

 !ستمیسابق ن  ی ایاون رو گهیکه من د

 " محمد "

ش  دست کردن  پاک  نگاه  هاشه یاز  و  به    یاجمال  یبرداشتم 

  ت یاول پر از جمع  ی داخل رستوران انداختم، بر عکس طبقه 

ا و  حاال   یعن ی  نیبود  کردن  داشت. خسته    کار  ادامه  حاالها 

جسم لحاظ  از  نه  روح  ،یبودم،  لحاظ  روان  یاز  دلم    ،یو 

 ی شدم خبر  داریکه ب  یبخوابم و وقت  ی اهفته   کی  خواستیم
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ا اتفاقات  با رورابطه   ی از سرد  ی روزها نباشه، خبر  نیاز    ا،یم 

ن  ی خبر نگاه  طعنه   دارش یاز  خبر   ی هاو  ا  ی بابا،  همه    نیاز 

 .نباشه یسروسامون یو ب یبدبخت

نقطه   ه یتک   هایاز صندل  یکی  به به  و  ا  ی ادادم  زدم،    ن ی زل  

  ا یبا رو  دمکریم   ی بابا آبرودار  ش یپ  دیبا  نکهیروزها عالوه بر ا 

با م  دیهم  و   زدم،یسروکله  بحث  بود  شده  روزمون  هر  کار 

اون هنوز هم از دستم ناراحت بود و من هنوز هم    ،ی دلخور

م تحو  شییدا  ی جنازه   خواستی دلم  بهش    ک ی بدم.    لیرو 

 از   هم مهمون وجودم شده بود و دائما   ی دیحس مزاحم جد

ادامه بودن  م  نیا  ی سخت  من    گفت،یرابطه  که  انگار 

 !دونستمینم

گرفتم سخته،    شی که پ  یراه  دونستمیاز روز اول هم م  من

 شد،یاما نم  رمیو احساسش فاصله بگ  ایهمش خواستم از رو

به   دم،ی رس  نجا یروز به روز بهش وابسته تر شدم و حاال به ا
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نم  ییاج طرف عشقم    ای   رمی هام رو بگطرف ترس   دونمی که 

 !رو

بدونه حق با اونه اما بود، اون همه جوره خودش   خواستمینم

تک  جوره  همه  بود،  کرده  ثابت  بهم  با  هیرو  اما  بود،    د یگاهم 

 نیهم   ستادم؟یا   یپدر و مادرم م  ی رو  ی تو  کردم؟ی م  کاریچ

با هم  م  د یاالنش  رو شکر  ا  کردمیخدا  از  بابا   ان یجر  ن یکه 

شک  ی زیچ با  مامان  که  چند  هر  بود،  نگفته  مامان  و   به 

همشبه اما  بود  جدال  و  جنگ  در  کامال    نیهاش  که 

 .کردی م یشده من رو راض یچ  دونستینم

نگاهم رو به    ری و باعث شد مس  د یبه گوشم رس  ی مصطف  ی صدا

 .بدم ر ییسمتش تغ 

 ؟ییداداش کجا-

 ی پر از سفارشش شدم و من با زدن تلخند  زیم  یوارس  مشغول

 :در جوابش گفتم
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 .داداش  نجایهم-

 :معنادار به روم زد و گفت ی پوزخند

 که آشپزخونه کارت دارن؟  یدونی پس م-

گرفتم.   شیآشپزخونه رو پ  ریآبدار نثارش کردم و مس  یفحش

نگاه وارد شدن  از  ه  میبه گوش  یقبل  نبود  با  و   چ یانداختم 

  دا ی که پ  نطوریرو جمع کرد. ا  لشیتلخندم هم بار و بند  ،یامیپ

رو تمر  ایبود  م  یو حساب  کرد ی م  نیداشت    ی برا  شدیآماده 

 !رفتن و دل کندن از من

  ر،ی چند روز اخ  نیا  ی رابطمون تو  ی بود اما سرد  یسخت  اعتراف

  ی خداحافظ  امیپ   کیفکر کنم هر لحظه قراره با    شدی باعث م

  نده یترس از آ  ی ، هر چند که گاهرو به رو بشم  شهیهم  ی برا

ا انجام  به  رو  م  نیمن  وادار  رو  کردیکار  به  زور حسم    ا یاما 

  ن ی ا  ی بودم و تو  ایرو  ی وونهیها بود، من دحرف   نیاز ا  شتریب

رو   نیا  ایخود رو  یحت  چکسیه  خواستمینم  می مرحله از زندگ 
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 شد،ی تنهام بذاره مطمئن تر م  خواستیاگه م  ی نطوریبدونه، ا

ب  ی نطوریا بابام  و  نت  گرفتندیسخت م  شتریمامان    جه ی و در 

 !دم یکشی از همه عذاب م شتریخودم ب

ا  ی تو  انقدر نفهم  نیفکر  اصال   که  بودم  غرق   دم یروزهامون 

  دم یها پرساز کارگر   یکیمجدد از    زه،ی کدوم م  ی ها براسفارش

 .مد نظرم حرکت کردم  زیم ی و با حمل سفارش به سو

که مشتاقانه به    ی به دختر و پسر  ی نگاه  م ین  ز،ی به م   دنی رس  با

از قبل گرفت.    شتر یغذا چشم دوخته بودند انداختم و دلم ب

و خوشحالش کنم، چقدر    نمیرو بب   ایرو  خواستی چقدر دلم م

برا برا  ی دلم  تنش،  برا  ی عطر  نگاهش،   وونهید  ی برق 

  نگ هاش موقع حرف زدن، تتکون خوردن لب  ی برا  هاش،ی زبا

 .شده بود

 ی و ملس بودند که با لبخند   نی ریخاطرات انقدر ش  ی ادآوری

هم   ی ا  "نوشجان    "گذاشتم و    ز ی م  ی سفارششون رو رو  ق یعم

 .حسرت خوردنم کردم ی مه یضم
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که   دیفهم  یم  د،یدی محمد رو از دور م  نیا  یشک هر ک   یب

ثبات داره و نه ناراحت    دنشیکه نه خند   ی شده. پسر  وونهید

 ی پسر  ست،یبا خودش مشخص ن فشیکه تکل  ی بودنش، پسر

 !شهیدلتنگه... دلتنگ تر از هم  جه،یکه سردرگمه، گ 

[17.06.21 10:10] 

 320پارت #

اتمام    تا از  بعد  و  کردم  کار  سرگرم  ظاهر  به  رو  خودم  شب 

از رستوران خارج شدم. قصد رفتن به خونه رو   م،یساعت کار

و بعد با گرفتن   زدم ی قدم م  یتا آخر شب کم   دینداشتم، شا

 ی االن اصال  حوصله  یول  رسوندمیخودم رو به خونه م  یاسنپ

 .اشتم ندخسته رو  ی هامترو و سروکله زدن با آدم  یشلوغ

و با روشن کردن نتم    دمیکش  رون یب  بمیج  ی رو از تو  میگوش

بود و    شی ربع پ  کی  ی برا  دشیزدم، بازد  ایرو  لی به پروفا  ی سر

 شناختم یکه م  ییایازش نبود. رو  ی حال، از صبح خبر  نیبا ا

 ! ...اما حاال کرد،یرو به زور تحمل م می ساعت دور کی
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باشم و قلبم اما    ایمنتظر زنگ رو  گفتیم  رانهیسختگ   غرورم

از تقابلشون خسته بودم، انقدر خسته که به    کرد،ی م  ی قراریب

  ش ی رو قدم زنان پ  ادهیپ  ریگوش ندادم و مس  چکدوم ی حرف ه

 .گرفتم

وگرنه    ده یکنه به خونشون چسب  ن یع  ش ییکه دا  دونستمیم

م خونشون  سمت  به  شا  رفتمیحتما   پشت    دنشید  دیو  از 

اما افسوس   شدیم  میو کالفگ  یدرد دلتنگ   ی برا  یپنجره مرهم

 وفته یشون راه بخونه  ی دوباره جنگ اعصاب تو  خواستمیکه نم

 .و مقصرش من باشم

که تونستم    ییبودمش، تا جا  ده یند  شدیبه سه ماه م  کینزد

با  ی اگله   ششیپ اما  م  د ینکردم  باعث    دنشیند  کردمی قبول 

صداش   خواستی. دلم مبود   های قراریا و بهسردرد   نیا  ی همه 

با    ی ابهونه  کی بهش زنگ بزنم و بگم به    یحت  ایرو بشنوم،  

ب  ب  هامونی دلخور  ی همه   ی نطوریا  نجا،یا   ادیخواهرش    ن یاز 

 خوادیکه م  ی ز ی هر چ  کنم،یبغلش م   ریدل س  کیو    رهیم
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تا از ته دل بخنده اما... اما   کنمی م  ی و هر کار  خرم یبراش م

 ؟یچ ذاشتی نم شییاگه دا ؟یچ ادیب خواستیاگه نم

ش سرم نکردم و با گرفتن شماره   ی تو  ی هابه نشدن  یی اعتنا

نخورده  بوق  بودم  منتظر  انداختم.  غرورم  از چشم  رو  خودم 

ا  اما  بده  گوش  نطوریجواب  پشت  اشغال  بوق  و  ازم    ینشد 

اصال  چرا به    زد؟یحرف م  یوقت شب با ک  نیاستقبال کرد. ا

نم زنگ  نم  زد؟ی من  دا  ییهاوقت  گفتی مگه   ش ییکه 

 ور بره؟  یبا گوش تونهینم ستهخون

دست شماره   مجدد همزمان  و  گرفتم  رو  از    یکی  ی برا  یش 

لب    ریو ز  دمیبوق اشغال رو شن   ی تکون دادم، صدا  های تاکس

 .زمزمه کردم 

 .یزنی حرف م ی با ک تهکساعی-

ا   نیماش ح  ستادیمقابلم  پارک  ن یو  آدرس  که    یسوار شدن، 

رو و  من  دادم،    ایپاتوق  راننده  به  رو  طول   یربع  کیبود 
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 ایرو   دیچطور با  دونستمیتا به اونجا برسم و بعدش م  دیکشیم

 !کنم  هیخانم رو تنب

داشتم   گهیرو گرفتم و د  ایرو  ی به پارک مدام شماره   دنیرس  تا

پ  دیکه شا  افتادمیبه شک م  یامیمن رو بالک کرده! بهش 

  ی پوزخند  نیدادم و دست از زنگ زدن برداشتم. با توقف ماش

  ن یشلوغ بود زدم و مردد از از ماش  با یکه تقر  یپارک  ی به رو

 .شدم ادهیپ

افکارم داشت   ی وارد پارک بشم، صدا   کردم یرغبت نم   یحت

که بعد از هر تماس و اشغال   ی بد   ی هاحس   کرد،ی م  موونهید

جون گرفتند و حاال افسار روح    شتریو ب  شتر یب  ا،یبودن خط رو

 .دستشون بود ی و تنم تو

   از اومدنم کامال  نکهیو قبل از ا  ستادمیپارک منتظر ا  ی ورود  دم

خففش  که از ترس مامان و بابا م  ای رو  دیبشم، اسم جد  مونیپش

تماس رو    عینشست. تعلل نکردم و سر  یگوش  ی کرده بودم، رو

 .وصل کردم
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 همه؟  نیا یزنی زر م یبا ک-

نم  دست تا  نبود،  مشغول حرف زدن    یبا ک  دمیفهمی خودم 

 !شدمی بوده آروم نم

 .دی چیگوشم پ ی ش توو گرفته  فیضع ی صدا

 !سالم بگو محمد بعد شروع کن کیحداقل -

[20.06.21 22:01] 

 321پارت #

د  انگار بودم،  شده  کر  رو    یدلتنگ  ی صدا  گهیکه  قلبم 

انگار    دم،یشنینم گاه  یکیاصال   از  هر  و  داشت    ی کنترل 

 !کردیاحساساتم رو خاموش م

 ؟ی کرد ی صحبت م یبا ک گمیم-

  شتر یب  تمی سکوتش به عصبان  دونستیکرد و کاش م  سکوت

 .دهی بال و پر م
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رو- توام  نگفت  ا؟ یبا  گوش  تییدا  ی مگه  با  باشه  ور    یخونه 

که بزرگت   یمن  ؟یخرم کن  ی خوای پس؟ م  شدیچ  ؟ی رینم

 کردم؟ 

ثان  برخالف لحن    ی هیچند  با  و  گرفت  جون  صداش  قبل، 

 :که اصال  انتظارش رو نداشتم گفت  ینیخشمگ

خر- م  ؟ی چه  ام  یگیم  یچ  یفهمی اصال   خونه    د یمحمد؟ 

 ساعت ورود و خروج اونم بهت اطالع بدم؟  دینکنه با ست،ین

صدام رو کنترل کردم تا   یمشت شدند و به سخت  هامدست

 .جلب توجه نکنه

از فردا همش برو   ی خوایم  شنوم،یم  دیجد  ی ها خوبه، حرف-

کن، هر   شی آرا ی هم دوست دار ی با دوستات، هر جور رونیب

بخور، به    خوادی دلت م  یبپوش، اصال  هر گوه  ی خوایم  یچ

 من چه هان؟ 

 :گفت شیکرد و بعد با همون لحن عصب  یمکث
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 ؟یبگ نارویکه ا ی محمد بس کن، زنگ زد-

دست  با کش  ی تو  ی حرص  ا  دمیموهام  بر  عالوه    لیدل   نکهیو 

 .گند زدم شتر یزنگم رو نگفتم، ب یاصل

  کی از صبح؟    ی کرد  کاریزنگ رو زدم، تو چ  ن یباز من هم-

محمد   یگفتیبود م  ن یزنده؟ هم  ایمن مُردم    ین ی بب  ی زنگ زد

 و فالن؟ تونمیبدون تو نم

 :گفت شهیتر از هم درمونده

 .حرفات نیبا ا ی کرد وونمی... محمد بسه، دی وا-

  ل ی دل  نیاما ا  کردمی م  تشیاذ  م یالک  ی رهایبا گ  یگاه  درسته

خسته شه، اون بهم قول داده    ی زود  نیاون ازم به ا  شدینم

بود    هامردادنیعاشق گ   ایرو  شه،ی ازم خسته نم  چوقتیبود ه

 یب یبغض عج   کی اما حاال... چرا انقدر کالفه بود؟ چرا صداش  

 داشت؟
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دلم غوغا بود و دوست داشتم هر چه زودتر به    ی تو  نکهیا  با

که تمام   ی بحث خاتمه بدم، اما نتونستم به حس منفور  نیا

 .نکنم ی امشتش گرفته بود، توجه  ی وجودم رو تو

 ؟ی زدیحرف م  یبا ک-

 .دوستم-

 مکتین  نیتر  کی نزد  ری محکم وارد پارک شدم و مس  ی هاقدم   با

 .گرفتم شیرو پ 

 کدوم دوستت؟ -

حس که دوست نداشت جواب سوالم   نیفرستاد، ا  رونیب  یپوف

 .رو بده بطور کامل بهم منتقل شد

 .فرناز-

 .زدم  ی پوزخند  مچهینشستم و ن هامکتیاز ن یکی ی رو

 ...خوامیباهاش! مگه نگفتم نم ی تو که قهر بود-
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 .دی کالمم پر ونیم

نم  م،یکرد  یآشت- محمد،  بشم،   الش یخی ب  تونمیدوستمه 

 !یبزن یتونیپسر عمتو نم دیهمونطور که تو ق

داشت    خوب جواب  گرفتی م  ادیبود،  حاضر  کنه،    یچطور 

شک    یآشت  ی جه ینت  نایا  ی همه  بود،  دختر  اون  با  کردنش 

 .نداشتم

 ؟ی واسه من زبون درآورد یها گشتباز با دختر خراب-

تو  یت یعصبان  نیا  با م  ی که  موج  و   زدیصداش  داد  منتظر 

از حرفم    ی الحظه  ی بودم اما سکوت کرد و من هم برا  ادشیفر

 .شدم مونیپش

 اد؟ یم یک  تیی. داالیخیخب... ب یلیخ-

کش  ییجا  تا عقب  محض  به  دارم  خاطر  به  از    دنیکه  من 

رو  ی ادامه  م  ایبحث،  عقب  همدیکشیهم  آروم   نی .  من  که 

م  شدمیم آروم  هم  ا  شد،ی اون  امشب  رونبو  نطوریاما   ا ید، 
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تصورش    یکه حت  ی اهنوزم باهام سرد بود، اون هم به اندازه 

 .کردمی رو نم

 .بشه  داشی ها پست، فکر کنم االنهباشگا-

 ه ی شب  یداشته باشم و با لحن  یپوزخندم کنترل   ی رو  نتونستم

 :به خودش گفتم

ربع    کی  دمت،ی که د  یهمون پارک  ایآماده شو ب  عیپاشو سر-

 .ها یینجایا گهید

[21.06.21 21:21] 

 322پارت #

هول   جانی بکشه، بخنده و از ه  غیداشتم از فرط ذوق ج   توقع

 زدیکه داشت حالم رو بهم م  ی کنه، اما نکرد و با همون لحن

 :گفت

 !امیب تونم یاالن؟ نم-
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برا  سرم ثان  ی رو  ن  هیچند  آروم بشم،   هیتک  مکتی به  تا  دادم 

لج کردن با من    ی برا  یاالن وقت مناسب  دیفهمی م  ایکاش رو

 !ستین

ب  گمیم- ا   کی  کینزد   ا،یب  یعنی  ایپاشو  لش دارم    نجایماهه 

ن  ی برا  نمت،یبب  ی ومدین مهم  هست،   ی برا  ست،یتو  من 

 !منتظرم

ازم حساب    یحت فکر کنم هنوز هم مثل سابق  نداد  فرصت 

 ی هنوز هم حرف حرف منه، من  ترسه،یهنوز هم ازم م  بره،یم

 !کسش بودم خودش همه  ی که به گفته

 کشه یم  رونیاگه بفهمه اومدم ب  دیمحمد، ام  امیب  تونمینم-

 شت،یپ  امیم  ی طور  کیمنو، بخصوص شب. چند روز صبر کن  

 !یرو بفهم نیاز تو دلتنگم... کاش ا  شتریمن ب

باهام    نیهم   دم،یفهمینم   یچی ه  گهید   دم،یفهمینم که 

که    نیهم   داد،ی که حرفم رو گوش نم  نیهم  کرد،ی مخالفت م
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 شه ینفهم تر از هم  شدیمثل سابق نبود، باعث م  ی زی چ  چیه

 !باشم

  ی همه مدت نتونست  ن یتو که ا  ؟یترسی انقدر از اون جاکش م-

انتظار دار  نمتیبب  ی ایب  یچونیبپ رو  ی چطور  تو   ی بخاطرت 

 هان؟ سم؟ی مامان و بابام وا

ا  گم،ی دارم م  یچ   دمیفهمینم از  ها حرف   نیاصال  قرار نبود 

 !میبزنم، قرار بود از دردم بگم، از دلتنگ 

گوش خراش   ی صداش بدجور   ی بغض، حرص تو  ی بار بجا  نیا

 .بود

من همه   یدونی! خودت هم خوب م ی سادیچقدر هم که وا-

  گه ید  نمت یبب  ام ی االن ب  رابطه گذاشتم، اگه  نیا  ی رو پا  زم یچ

فقط    ایرو نامرد    نیا  یفهمیم  نمت،یبب  تونمیتا آخر عمرم نم 

چرا همتون به فکر    ؟یهست  تیکردن حرص کوفت   یبه فکر خال
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  کار یمگه من چ  ن؟یکوبیسر من م  ی چرا فقط تو  ن؟یخودتون

 کردم باهاتون؟ 

تا بگم آروم   دیچرخ یتا بگم حق با توئه، نم دی چرخینم زبونم

الل شدن   نیا  دونمیدرسته، نم  یگیتو م  یباش، تا بگم هر چ

تو رو مثل    ایرو  گفتیکه م  یاون حس لعنت   ایکار غرورم بود  

ا از  قبل  نداره!  دوست  ب  نکهیقبل  خودم  جو    امیبه  بخوام  و 

 گه یتماس رو قطع کرد و من هم د  ا یرو آروم کنم، رو  نمونیب

ناراحتش کرده   ی مجدد زنگ زدن نداشتم، انقدر  ی برا  یتوان

 !دهیجوابم رو نم گهیبودم که مطمئن بودم د

بلند شدم   مکتی ن  ی از رو  ش،یپ   ی قه یاعصاب تر از چند دق  یب

پارک    نکه یزدم، قبل از ا رونیاز پارک ب   یرمقیب  ی هاو با قدم 

 اد یگذرا بهش انداختم و به    یخارج بشه نگاه   دمیکامل از د

داشت  یخوبخاطرات   توش  د  ی تلخند  میکه  حاال    گه یزدم. 

 ی تو  ی ک روزیپارک اضافه شده بود،    نیخاطرات تلخ هم به ا

م دوباره با ه  یجدا شدم و با هزار بدبخت   ایپارک از رو  نیهم
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  ش ی رفع دلخور ی برا  یو امشب که خواستم قدم  میکرد  یآشت

بود قبل از   یکیرو خراب کردم! کاش    ز یچهمه  شتریبردارم ب

  ذاشت ینم  گرفت،ی جلوم رو م  ا یقبل از شناخت رو  ا،ی رو  دنید

نزد  شتریب نم   کیبهش  با   ذاشتیبشم،  عاشقش بشم، کاش 

م  ی بلند  ی صدا نم   گفتیبهم  هم  درد  کاش   د،یخوریبه 

اذ  گفتیم م  ،یکنی م  تشیفقط  توئه گفتیکاش  اصال    ....

 !رو چه به عشق وونهید

[25.06.21 14:00] 

 323پارت #

* * * * * * 

ا  مقابل دکمه  ستادمیخونمون  فشردن  از  قبل   فون،یآ  ی و 

 یبار شماره   نی چندم   ی و برا  دمی کش  رونیب  بمی رو از ج   میگوش

اون شب خطش    ی از لجِ دعوا  روزید  نی رو گرفتم. تا هم  ایرو

ازم انتقام گرفت و    ع یشکل فج  ن یرو خاموش کرده بود و به ا

چند   هر کردن حرصش برنداشت،    یتا سه روز هم دست از خال
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که بعد   یکه روشن کردنش هم با زور و اصرار خودم بود، من

اخالق  و  غرورم  با  زدن  سروکله  روز  دو  به   ی ها از  مزخرفم 

  ا یتونستم با رو  ی خواهرش پناه بردم و با هزار بدبخت  ی شماره 

رد    ی کالمش رو تحمل کردم و برا  ی که سرد  ی حرف بزنم، من

 !فتادمگندمون، به غلط کردن ا ی روزها  نیشدن ا

م  وصله همچنان ح  ای که رو  نیاز ا   یممتد پشت گوش  ی هابوق

  دار حه ی غرورم باز هم جر  نکهیرو نداره مطلعم کرد و قبل از ا 

دلتنگش    اندازهیکه ب  یدوران  ادیبشه، تماس رو قطع کردم. به  

  ی صداش، صدا  دن یرو وارد قفل در کردم و با شن  دیبودم کل

از    کردی رو م  کرشف  یک  گوشم تکرار شد.  ی تو  ایرو  ی هاخنده 

از هم   یلیروزها که خ  نیبه ا  م؟یروزها برس  نی روزها به ا  اون

 !دور یلیخ م،یدور

 ی که برا  ییهادادن خرت و پرت   لیخونه شدم و با تحو  وارد

متفاوت    ی هافرار از دست نگاه  ی بودم، برا  دهی و زهرا خر  ریام

 دن ی مامان و بابا به اتاقم پناه بردم. لباسم رو به قصد زود خواب
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مثل    ایرو  یگوشه رها کردم، وقت  کیرو    میدم و گوشعوض کر

چکش    قهیکه هر دق  تداش  یتیچه اهم   گرفتینم  لمیقبل تحو

 !کنم

 یینگذشته بود که در اتاق صدا  دنمیاز دراز کش   قه یدو دق  هنوز 

سر شد.  وارد  بابا  و  حساب  عیخورد  و  درست  و  شدم   ی بلند 

و حاال   م یمن و بابا تنها صحبت کن  اومدی م  شی نشستم، کم پ 

 ی بود، موضوع   یصحبت کنه حتما  موضوع مهم   خواستیکه م

 !ستین ای ارتباط به رو یب  دونستمیکه م

 د،ی از طرز نشستنش فهم  شدیرو م   نیداشت، ا  دی ترد  یکم

در مقابلش   شهیبود و من هم   ی نگاهش برعکس حرکاتش جد 

 .ناتوان بودم

 !بهت زنگ زده ی گفت چند بار دم،یرو د  ینیامروز حس-

طرف بخاطر رد شدن شک و گمانم خوشحال شدم و    ک ی  از

 .سمج ناراحت  ِی نیکار و حس انیطرف بابت جر کیاز 
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 .آره-

سابق    تیکه خشم و جد  یصورت  د،ی صورتش کش  ی رو  یدست

 یها ش یشکسته شده بود و ر یل یرو نداشت. نسبت به قبل خ

 .کردیهام منتقل مبه چشم ی ش حس بدشده  دیسف

سال ازت بزرگتره،   ستیکمِ کم ب  ؟ی پس چرا جوابش رو نداد-

 !پسر  ستیما ن ی  خون و خانواده ی تو  یاحترام یب

  ی دیکارگاه تول  ی کار کردن تو  ی با بابا بود اما واقعا  حوصله  حق

 یاطیخ خواست،ی دار م ندهیکار بهتر و آ کیرو نداشتم، دلم 

 .رو از همه جهت جمع کنه  المینبود که خ یشغل

 ی ل یدل  رون،ی از اونجا اومدم ب  گهی من د  ی حق با شماست، ول-

 .نداره باهاش در ارتباط باشم

دستش    ی تو  حی نگاهم کرد و با گرفتن نگاهش، به تسب  رهیخ

 .چشم دوخت
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هم   گهیسرکارت، بهم گفت چند ماه د  ی که برگرد  خوادیم-

رو بذار کنار،    آشپزخونه  ی کارت تو  نیا  کنه،یم  ادیحقوقت رو ز

کار  به  فردا   ی بچسب  دو  مغازه   یبتون  گهید  ی که   ی اباهاش 

 !یبزن ی زیچ

 ؟ ی مگه تو زد-

و انقدر خجالت زده شدم   دیاز دهنم پر  اریاخت  یب  جامیب  سوال

 .رمی رغبت نکردم سرم رو باال بگ یکه حت

.باالخره  یتو بزن  کنمیآره من نتونستم مغازه بزنم، اما کمک م-

 ده؟یم یفردا جواب زن و بچت رو ک فردا پس  ؟یکه چ

 :زدم و گفتم ی پوزخند ر،ی توجه به اتفاق اخ یب

 !خودم رو راه ببره خوادیم یکی ،یزنِ چ-

ازدواج کردن چ   دونستمیم  خوب از    ن ی اول   نیا  ه،یمنظورش 

مستق  ی بار بصورت  که  م  م ینبود  با  دادندی خبر  زود    د یکه 

 !ارنیازدواج کنم، انگار که دخترم و مردم برام حرف در م
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وحشتناک   ی صدا  نیپوزخند بابا بلند شد و هم  ی بار صدا  نیا

 .هاش زل بزنمعمق چشم  ی باعث شد تو

 من بودم کس و کار دختره رو تا خونم کشوندم؟ ؟یزنِ چ-

 :لب گفتم ری و ز دمیرو دزد نگاهم

 .حل شد بابا هیاون قض-

شد،   دتریشد  حی تسب  ی هاهاش با دونهورد انگشتبرخ  ی صدا

  ی ها خال اون  ی از حرصش رو رو   ی میانگار که داشت سهم عظ

 .کردیم

شدن- حل  چه  شد؟  میحل  هم  باز  باش  مطمئن  آبرو   انی! 

 ی اساده   ی به پسرها  چسبنیاالن مثل کنه م  ی دخترها   ،ی زیر

سرته   ی که تو  ییحواست باشه محمد... اون فکرها  یمثل تو، ول

 !یخود دان شه،ینم یوقت عمل چیه
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 ی از اتاق خارج شد و من رو با محمد  ی اگه یحرف د  چیه  بدون

دادن به خودش و فکر و    ه یروح  ی برا  ی ازه یانگ  چیه   گه یکه د

 .نداشت، تنها گذاشت االتشیخ

[25.06.21 14:00] 

 324پارت #

 نی بسته کدئ  کی   خواستیکه دلم م  کردیانقدر درد م  سرم

ش، از بس که مامان دونه   کیاز وجود    غیرو تموم کنم و در

 !شدی نم دایخونه پ نیا ی تو  یمسکن چیه خوردیهر روز م

ذهنم با فحش افکارم رو   ی و تو  دمیکش  میشونی پ  ی رو  یدست

  ی شب  ن یاز اول  نکه یبدرقه کردم، از دستشون خسته بودم. از ا

 شدند ی امشب، مزاحم مغزم م ن یحرف زدم و تا هم ایکه با رو

که   نیاز ا  کردند،ی م  لیو راه به راه ترس و وحشت بهش تحم

از حال لذت    ذاشتندی و نم  آوردندی م  ادمیرو به    ندهیآ  شهیهم

ا از  خوش  ی تو  شهیهم  ه نکیببرم،  احساس   ی تو  ،یاوج  اوج 
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به خاطرم    ال یرو سر  ز یهمه چ  ا،یدر کنار رو  یخوشبخت وار 

 !خسته بودم آوردند یم

چا  بعد خوردن  گفته  ی ای از  به  کم  ی که  رو    یمامان  دردم 

نداشتم   ای از رو  یرفتم. تماس   میبه سراغ گوش  د،ی بخشیم  یتسل

فرستاده باشه نتم    یامیتلگرام پ  ی تو  دیشا  نکهیو دلخوش به ا

 .رو روشن کردم

  م ین  مالوندمیهام مهام رو با انگشت از چشم   یک یکه    همونطور

دو    دنیتلگرام انداختم و با د  ی شده   ت یآپد  ی به صفحه   ینگاه

 ی اکانت ناشناس، کنجکاوانه رو  ک یاز    ام یو چهار پ   ایاز رو  ام یپ

کردم. نبودِ عکس و نداشتن    ک ی شخص ناشناش کل  لیپروفا

  زد یم  ادیبودنش رو فر  کینداشتن اسم، ف  نی و همچن  ی دیآ

 ی رو  عیکرد سر  بمی که از طرفش داشتم ترغ  ی امیاما چهار پ

 .بزنم ی اچتش ضربه 

انقدر    ام،یپ  نیبود و دوم   یسالم خشک و خال  کی  امیپ   نیاول

جام  ی که تو ی جور  کیبود،  ی جور کینبود،  یخشک و خال
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هام از فرط تعجب  آخر، چشم   امیخوردم و با خوندن دو پ  یتکون

 .شکل ممکن دراومدند  نیبه درشت تر

اگه  "، "! دونمیراجع به دوست دخترت م  ییزها یچ هیمن  "

ه  دینبا  یبدون  ی خوایم بگ  ی حت  چکس،ی به    "  "!  یخودش 

 ی او حرفه   اره یخوب بهونه م   ای رو  یدونی خودت هم خوب م

 " !گهی دروغ م

اسکر  تما به  مبهوت  از    یگوش  نیو  زدم.  طرف    کیزل 

  نکه یطرف به ا  ک یرو باور کنم و از    امیمضمون پ  تونستمینم

. نکنه... کار کردمیباشه فکر م  تونهیم  یاکانت ک  نیصاحب ا

 !کنه  تم ی... بخواد اذدیمحمدرضا باشه؟ آره... شا

حتما  محمدرضاست    نکهیا  دییجوابش رو بدم، با تأ  نکهیا  بدون

  انات یو جر  ایرو  یمخف  نستاگرامیش به او منظور از دروغ، اشاره 

 .ش رو گرفتماون موقعست، شماره 

 .جواب بمونم یکه ب ریوقت بود اما نه انقدر د رید
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 جانم داداش؟ -

 :گفتم یمعطل ینثارش کردم و ب یفحش

اسکل کردن من، بذار    ی برا  ستین  یداداش امشب شب خوب_

 خب؟  گهیوقت د کیواسه 

کوچه  خودش به  ا  یعل  ی رو  نشون  و  نام  من  و  زد   نیچپ 

 .کوچه رو از بر بودم

 کلک؟ ی زد  ی زیمحمد؟ چ یگیم یچ ؟یچه اسکل-

اذ  دونستمی م  شناختمش،یم  خوب کم    ت یبخواد  زود  کنه 

 !اره ینم

پس    سه،یدهنت سرو  نمتیبیفردا م   هارو،ی باز  نیبذار کنار ا-

 .چرت و پرت نفرست بذار بکپم 

 :بخش بود گفت نانیکه اطم یکرد و با لحن ی اخنده  تک

پ - امشب خونه  ؟یگیم  یچ  ،یامیداداش چه  از   یکی  ی من 

بدم؟    امیرفقامم، بساط مساط هم جوره، مغز خر خوردم به تو پ
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نه به   برمیرو م  فشیک  دمیم  ام یپ  هایمخ  یاز دخ  یکیبه  

 ...توئه

 ی نداد  امیبهم پ  کیاکانت ف  کیتلگرام بهم با    یتو تو  یعنی-

 گه؟ ید

 .بود دایتوش هو  یتر شد و آثار مست یش طوالنبار خنده  نیا

  ک ی  کنم،یم  ینه بجون تو، بخوام اسکلت کنم درست و حساب -

 ...که ی طور

نکردم و بدون تعلل تماس رو    اتشیچرند  ی ه یبه بق  ییاعتنا

  ا یبدم    امیپ  نکهیا  ن یوارد تلگرامم شدم و ب  عی قطع کردم، سر

 ان ینما  صفحه   ی اون شخص رو  دیجد  امیندم مردد بودم که پ

 .شد

فقط   دونه،ینم  ی چیبگم اون ه   د یبا  یبپرس  ایاز رو  ی اگه رفت "

 " !ی دیشانس خودت رو از دست م ی دار
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 ی بود؟ اصال  شماره   ی کانت کا  ن یو گنگ بودم. صاحب ا  جیگ

 شناخت؟ ی رو از کجا م  ایمن رو از کجا آورده بود؟ رو

 .و براش نوشتم  ارمیطاقت ب نتونستم

 " ؟یشناسیرو از کجا م  ایرو ؟ی هست یتو ک "

 .که جوابم رو داد دینکش یطول

 " !بهت بگم  خوامیم یچ نهیمهم ا م،یمن ک ستیمهم ن "

 .براش فرستادم و بعد نوشتم  ی پوزخند  یاموج

 " .. شب خوشستیبگو، برام مهم ن  یبگ  ی خوای م  یهر چ  "

تو  ای خود رو  دیاحتمال که شا  نیا سرم جون    ی باشه داشت 

شک و   هیثان  کی  ی اون شخص، تو  دیجد  امی که پ  گرفتیم

 .سپرد  ی رو به نابود دم یترد

 " !باشه؟  ایاگه راجع به رو یحت "
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چ  دی با  دونستمینم جوابش  از    یدر  دلم    کی بگم،  طرف 

تلخ کنم    ا یرو به کام خودم و رو  ز یدوباره همه چ   خواستینم

کنجکاو بودم و دوست داشتم بدونم شخص   ی بدجور   ک یو از  

 !هی و حرف حسابش چ هیاکانت ک نیپشت ا

نکنم چ " م  یبدون  ی زیفکر  فقط    ی تو   ی ریت  کی   ی خوایو 

برا  یول  ،یبزن  یکیتار تا  هم    فش یتعر  ایرو  ی بگو  با  و  کنم 

 " .میبخند

تا  ی اه یثان  چند نم  پیمشغول  و  ا  دونمیشد   ونیم  نیچرا 

فکرها داشتم،  ز  ی تو  ی استرس  انقدر  هر    اد یسرم  که  بودند 

ا  رونی لحظه امکان داشت از سرم ب با  از    نی بزنند،  حال قبل 

پوزخندم رو مجددا  فرستادم   یرو بفرسته اموج  امشیپ  نکهیا

 .صفحه نشست ی اون رو  امی و بالفاصله پ

 ی وقته! با همون پسر   یلیخ  کنه،ی م  انتیداره بهت خ  ایرو "

دوست شده!   ش،یدید  ابونیخ  یو تو  ی بود  ایکه اون شب با رو

 " !دونم؟ی نم ی زیکه من چ شهیحاال بازم ادعات م
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به    هیشب   شترینداشت، ب  تیواقع  کیبه    یشباهت  چیه   امیپ  نیا

باشه،   ای از طرف رو  زدمیمکه حدس    یجوک بود، جوک  کی

  ا ی اون شب و نگاه اون پسر، فقط من و رو  ی چرا که از دعوا

بود ممیمطلع  رو  دونستمی.  به    ایکه  رابطمون  از  مثل خودم 

 .م کرده بود تش ی ترب  ی نطوریا یعنی گه،ینم  ی زیچ یکس

در جواب اون شخص    اد،یب  شی پ  یطوالن  ی اوقفه  نکهیا  بدون

 .نوشتم شدی که داشت دستش برام رو م یناشناس

 " ه؟یچ های مسخره باز  نیا  ا،یکن رو اهیبرو خودت رو س "

  ه ی خنده فرستاد و بعد از گذشت چند ثان  یاموج  یجوابم کل  در

 .نوشت

دوست   اد ینکنه خوشت م  ،یباش   رتی غ  یب  خورهیبهت نم "

 " بزنه؟ کیهم ت هیدخترت عالوه بر تو، با بق
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  رت یغ  ی چند برابر شد، من با کلمه  یدستم به دور گوش  فشار

و کس  یزندگ بودم  رو  ی کرده  نداشت  پا   ی حق  نقطه ضعفم 

 !بذاره

اضاف  ی دار  گهید " م  ،یزنیم   یزر   ی باز  نیا  یکنیبس 

 " نه؟  ایت رو مسخره 

 .توجه به تذکر من به خزعبالتش ادامه داد  یب

بهش زنگ   گمی بهت ثابت بشه دارم راست م ی خوایاگه م  "

 " !زنهی بزن، داره با عشقش حرف م

اون هم تقص  یقلبم کم   ضربان آخر    ی که یت  ری شدت گرفت، 

پ رو  امیاون  عشق  من  حرف   ا یبود.  حاضر  حال  در  و  بودم 

 !ن بود و بسشخص کارش چرند گفت نیپس ا  م،یزدینم

هام چشم   ی اندازه   ا یگورتو گم کن، من به رو  یهست   یهر کس "

 " .خوشاعتماد دارم. شب
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به   یلب فحش  ر ی پرت کردم و ز  نیزم  ی رو با شدت رو  یگوش

ا  ایرو ه  نیبابت  دادم.  مزخرفش  درک   چی امتحان  جوره 

بخواد امتحانم کنه، اون هم به    طیشرا  نیا  ی که تو   کردمینم

داده   ی که تاوان سخت  دونستیشکل! خودش هم خوب م   نیا

جز   ی کس  چ یو ه  زی چ  چ یتا اعتماد من رو جلب کنه، پس ه

 !کنه دارحه یاعتمادم رو نسبت بهش جر تونستیمخودش ن

 ام،یپ  نیاز جانب اون شخص نداشتم و با مرور آخر  یامیپ   گهید

  ام ی پ  ای. بعد از بالک کردنش به روحرصم گرفت و بالکش کردم

ش به قصد تک زنگ زدن شماره   نه،ی آفال  دمی د  یدادم و وقت

با گرفتم،  ا  دی رو  تنب   ن یبخاطر  مضحکش   شه یامتحان 

 !کردمیم

بوق و زود قطع کردن بودم که با  نیاول ی صدا  دنیشن منتظر

  ی جلو  امیآخر اون پ  ی کهیزن، ت  ک یمنحوس    ی صدا  دنیشن

 .هام رژه رفتچشم

 " .مشترک مورد نظر در حال مکالمه است "
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شن  ییصدا  خواستیم  قلبم که  اما    دمیرو  نکنه  باور 

ش رو گرفتم و پشت خط موندم تا  دوباره شماره   تونست،ینم

  ام یدر ب  روزیاز جدال با قلبم پ  نکهیباورش بشه، اما قبل از ا

اون زن هم به گوشم    ی صدا  یحت   گه یرد تماس رو زد و د  ایرو

 !دینرس

دوست ندارم    دونستیرد تماس حساسم، م  ی رو  دونستیم

دوست ندارم   دونستی بده، م  حیرو به من ترج   ی اگه ی کس د

حال من رو    نی مسئله نفر دوم باشم و با ا  نی کوچک تر  ی تو

 !ش برسهرد کرده بود تا به مکالمه 

  م ی شونیپ  ی رو  ی وار دستاز زنگ زدن برداشتم و کالفه  دست

حتما     دیشا  زد،ی هاش حرف مداشت با دوست   د ی. شادمیکش

مهم شا  یتماس  کرده،  رد  رو  من  که  مهم  دی بوده   ی اتفاق 

ا تمام  تو  ه یفرض  نی افتاده!  قصد   ی ها  و  گرفتند  جون  سرم 

. د با سگ شدن نداشتم رو آروم کنن   ی اکه فاصله  یداشتند من

 ا یداشتم از تماس گرفتن رو  گهی صبر کردم و د  ی اقه یچند دق
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نشست، بدون   یگوش  ی صفحه   ی که اسمش رو  شدمی م  دیناام

سر   یکیکه توش بودم و هر آن ممکن بود    ی به مکان  توجه

 .برسه و صدام رو بشنوه، تماس رو وصل کردم

 .سالم-

هم  خواستمیکردم با سکوتم خودم رو آروم کنم، اگه م یسع

بود که بدون   یشکرش باق  ی باز جا  یداد بزنم ول  تونستمینم

 .بپرسم، خودش جواب سوالم رو داد نکهیا

 کمینزد  هانیمامان ا  زدم،یبا دوستم حرف م  یی آقا  د یببخش-

 .بودند نتونستم همون لحظه جوابت رو بدم

 ه یشب  ی زیسرم دائما  در حال تکرار بود، چ  ی تو  شنهادیپ  کی

کدوم دوست حتما    گفتمی م  شات گرفتن. اگه بهش  نیبه اسکر

دوستش و ساعت   ی از شماره   گفتمی اگه م  شد،ی باز ناراحت م

ب  رهی تماس گرفتنش عکس بگ من    شد،یناراحت م  شتر یهم 

 گرفتم؟ی آروم م ی چجور خوردم؟یم یچه گوه دیبدبخت با
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 ؟یمحمد خوب-

ب  ی دی ترد  به بود  کرده  محاصره  رو  ذهنم    یی اعتنا  یکه کل 

 :گفتم یکردم و با لحن آروم

 .تلگرام کارت دارم  ایآره خوبم خانومم، ب-

 نیگفت و زودتر از من تماس رو قطع کرد. به ا  ی ا  "چشم   "

عاد  خوردینم  ایرو لحنش  باشه،  کرده  امتحانم  از    ی که  تر 

نشون   نیا  زد،یهم توش موج م   یبود و از قضا مهربون  شهیهم

 .دوباره حماقت کنم دیکرده و من نبا یقلبا  باهام آشت دادیم

  ا یکه از طرف رو  ی ا  "جانم    "  دنیتلگرامم شدم و با د  وارد

ازش بپرسم،   خواستمیکه م  یسوال   ی زدم. بجا  ی بود، تلخند

که داشتم وارد بلک    ی و با حس بد  دمیپرس  گهی د  زیچ  کی

درآوردم و بعد از    یاز بالک  تلگرامم شدم. اون اکانت رو   ستیل

 .دادم   امیتعلل بهش پ یکل

 " اصال ؟ ی خوایم یچ ؟ی هست یتو ک "
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متعجب بود جلب شد   میکه از سوال معمول  ایرو  امیبه پ   متوجه

برا اصال    ی و  کردم.  عوض  رو  بحث  حواسش،  کردن  گمراه 

چ  دمیفهمینم به  راجع  م  یداشتم  صحبت   کردم،ی باهاش 

  وسته یپ  تیبود که به واقع  یاون اکانت و حرف  ری تمام ذهنم درگ 

رو بودم  نکرده  جرئت  من  و  کنم،    ایبود  بازخواست   چون رو 

 !خراب بشه زی دوباره همه چ دمیترسی م دم،یترسیم

که    نیاون شخص موندم و هم   امیمنتظر پ  قهیبه ده دق   کینزد

رو پاک کنم،   امی احساسات نادمم بهم غالب شد و خواستم پ

 .مکث نوشت یزد و بعد از کم نیس

  ا ی رو  م،یمن ک  ستیحق با من بود؟ مهم ن  ی د ید  شد؟یچ "

ازت جدا بشه و بدون عذاب وجدان با سروش دوست   خوادیم

ول م  ی چجور   دونهینم  یبمونه،  من  کنه،  به   خوامیدکت 

 "  !ا یبه تو، هم به روهردوتون کمک کنم، هم 

 ی به جمالت  شهی تر از هم  جیرو خوندم و گ  امشیسه بار پ   دو

 ی آدم ک  نیا  ؟یچ   یعنیها  حرف   ن یشدم. ا  ره یکه نوشته بود خ 
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... نه... ای... رویعنی اون پسر... با...    یعنیبود؟    یبود؟ سروش ک

قسم بخورم   تونمیم  کنه،ینم  انتیبه من خ  ایامکان نداشت! رو

 !کنهی رو در حقم نم ی نامرد نیا

نم " کن  خوامی من  کمک  خانومم  و  من  دار  ،ی به    ی جرئت 

ب بذار  آدرس  و  بب  امیشماره  م  نمیباال سرت،  گوه   یتونیباز 

 " !نه ای ی بخور

ا  ی ها  یاموج  دوباره و  فرستاد  کاش   نیخنده  که  حسرت 

کنم شدت گرفت و با    که یت  کهی حرومزاده رو ت  نیا  تونستمیم

نوا  یامیپ نبضم  و  بست  فرستاد، خشمم چمدون  برام   ی که 

 .سکوت سر داد

 یبخدا، بذار من بهت بگم خانوم واقع  یبدبخت  ی لیخانوم؟ خ "

رو سه    بش ی دوست باشه ترت  ی سروش با هر دختر   ،یچ  یعنی

با  ایرو  ده،یسوته م که    یفهمیباهاش بمونه، م  دینخواد هم 

دختر    نیمنظورم رو؟ پس هر چه زودتر خودت رو از دست ا
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کس با  بذار  بده،  راح  ینجات  داره،  رو  شوهرش  حکم    ت که 

 "  !کنه  یزندگ

 ی خشک که حس خفگ  ی بود و دهنم انقدر  شیآت  ی کوره   تنم

  ی هام رو دستم سر خورد و دو تا دست  ی از تو  یداشتم، گوش

ها رو باور  رت چرت و پ  نیا  خواستمیصورت داغم نشست. نم

ول م  یکنم  در  جاش  از  داشت  خواستم   ینم  اومد،یقلبم 

م نفس  نامنظم  و  کنم   خواستمینم  دم،یکشیباورشون 

ک دست  نمباورشون  م اما  اصال دیلرزیهام  دست  .  چرا    هام 

ا  ی ا یرو  د؟یلرزیم ا  ی نطور یمن  راجع   ی دختر  نینبود!  که 

من    ی ایمن پاکه، رو  ی ایمن نبود، رو  ی ایرو  زدی بهش حرف م

 !خانوم منه  ایفقط و فقط مال منه، رو

دستم    ی رو تو  یخودم رو کنترل کنم، گوش  تونستمی نم  گهید

 ن ی ضبط کنم که همون ح  یپر فحش  س یگرفتم و خواستم و

 .تنم بود رو ربود ی توان تو یاومد و هر چ دشیجد  امیپ
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ا  ایرو " سروشه،  خانواده  نیزن  م رو  هم  واسه   دوننیش  و 

 " !اد یسرش ب ییدوباره بال ترسن ی م نیمه

[01.07.21 16:52] 

 327پارت #

 " ایرو "

ها  حسرت گذشته   ی روز  کی  کردم ی فکرش رو هم نم  چوقت یه

عاقالنه تر رفتار کنم    تونستمیکه م  ییرو بخورم، حسرت روزها

 ی همش ته دلم رو خال  یحس  کینشم.    تیتا امروز انقدر اذ

روزها   نیهم حسرت ا  ی روز  کی  گفتی که م  ی حس  کرد،یم

خودش رو به گذشته   ی که حال جا  ی روز  کی  خورم،یرو م

! هر چقدر هم  کنهیتر مخودم شرمنده   شیده و من رو پیم

ا م  نیکه  اندازه   گذشتیروزها سخت  به  بد گذشته  ی اما  م 

ها و  با تمام بحث   ها،ی نبود، من از محمد با تمام کم و کاست

بودم اما از سروش نه،   یراض  هاشیخلق  دعواهامون، با تمام بد 

سروش د  یاز  نم  گهیکه   کنم اعتراف    تونستمیمثل 
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 تر به یغر  شهیروزها برام از هم  نیکه ا  یاز سروش  شناسمش،یم

که هر چقدر    یسروش  زد،یم  که مدام بهم زنگ  یبود، سروش

از   شد،ی م  داشی باز پ   کردمیمختلفش رو بالک م  ی هاشماره 

راض   یسروش رو  من  تا  خودش  قول  به  برگشت   یکه  به 

ا  کرد،ینم از  من  نبود!  بردار  بر    نیدست  که    عکس سروش 

 ت یو با سماجتش داشت من رو اذ  شدی نم  الیخ یزود ب  میقد

روزها فقط کارم شده بود سرزنش    نینبودم و ا  یراض  کردیم

که   قلبم  کردن  سرزنش  خودم،  احساس   یزمان  کیکردن 

 ! ...براش خواهد بود اما یسروش مهمون خوب کردیم

 گذشت،ی م  یکه بالکش کرده بودم چند ساعت  ی بار  ن یآخر  از

با    دونستمیم که فقط خدا    گه ید  دیجد  ی شماره  کیدوباره 

 شهی م  داشیپ  کنه،یم  قدر زود جورش  نیچطور ا  دونستیم

باز به  رو  روانم  و  اعصاب  روزرهیگیم  ی و  چند  که    ی .  بود 

 ی خاموش و اون خط   شهیهم  ی رو برا   میخط فعل  خواستمیم

چطور    دونستمیبود رو نصب کنم اما نم   دهیمحمد برام خر  که
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م  دیبا بگم.  م   دونستمیبه محمد  هم   کنه،یحتما  شک  اون 

مدت از    کیخودم، چرا که من    ضیضدونق  ی ها بخاطر حرف 

 ی هات یبود، بخاطر حساس  دهی که برام خر  یفعال کردن خط 

  عا  اجنتاب کردم و هر روز به عقبش انداختم و حاال واق  دیام

برانگ م  زیشک  اگه  ا  خوامیم  گفتمیبود  تو  نیفقط   یخط 

  کردم،ی م  شیراض   ی طور  کی  د ینبود، با  ی باشه! چاره ا  میگوش

شده   یسروش عاص  ی وقفه  یب  ی هااز دست مزاحمت   ی انقدر

محمد رو تا چند روز تحمل کنم    ی هابودم که حاضر بودم غر 

از ذهنم   یرو بشکونم و آشفتگ  یخط لعنت  نیاما هر طور شده ا

 .رهی فاصله بگ یکم

نشون از    دیرسیتر به گوشم مکه هر لحظه واضح   ایدن  ی صدا

 ی رو تو  میوارد بشه گوش  نکهیقبل از ا   داد،یقم ماومدنش به اتا

هم  و  زدم  در   نیشارژ  بزنم  به خواب  رو  که خواستم خودم 

باز شد، موشکافانه نگاهم کرد و بعد از بسته شدن  ایتوسط دن

 :در گفت
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 ؟یکنیم یرو مخف یباز چ-

 :تکون دادم و گفتم یبه نف ی سر

 .باز ی بابا، بازپرس شد یچیه-

 :با باز کردن در گفت همزمان

 .میشام بخور ایپاشو ب-

از محمد نشده بود و نگرانش بودم، ناچارا    ی هنوز خبر  نکهیا  با

 ن یکه ا  ی دیکردم و به محض ورود به هال، با ام  شی همراه

بود رو   شیخودش و مخصوصا  گوش  ی تو  شهیهم   شتریروزها ب

  نکه یاز ا  کردیم  ی هم مثل قلبم حسود  ضمیبه رو شدم. مغز مر

اصال  محل سگ هم به من   چ،ی گذشته رو که ه  ی توجه   دیام

 !خونه وجود نداشتم نیا ی انگار تو داد،ینم

دن  سر کنار  و  جا  ایسفره  فکرم  اما  پرسه   ی اگه ید  ی نشستم 

 .زدیم

 ا؟ یبسه رو-
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به ظرف پر از غذام   ی ابه مامان انداختم که اشاره   جیگ  ینگاه

 !ی... ماکارونیید. اون هم چه غذاکر

 ی محمد، آه  ی ادآور یتکون دادم و بعد با    دییبه تأ  ی سر  اول

دوست    یبود، چقدر ماکارون  یخال  یلیفرستادم. جاش خ  رونیب

قرارمون حالش خوب بود، چقدر دلم    نیداشت، چقدر روز آخر

 !براش تنگ شده بود

نون   گهیاومدم و ته د  رونیاز فکر ب  دیام  ی بلند شدن صدا  با

 .زدم ی رو گاز

 !دستپختت خواهر، رنگش رو نگاه  نیا ی برا رمیمیمن م-

توجه بهشون مشغول خوردن   یدلم اداش رو درآوردم و ب   ی تو

غذا از   یبه راحت  خواستی مامان  نم  نکه یغذام شدم اما مثل ا

 .بره نییگلوم پا

 ه؟ یخبر ،یشکر خدا سرحال-

 .هم خدا رو شکر کرد و ادامه داد دیام
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سر    کیباشگاه جون گرفته کارهام سبک تر شده، فردا هم  -

 !اونجا وضعش چطوره نمیبرم تهران، بب دیبا

[01.07.21 16:52] 

 328پارت #

انرژ  دنیشن  با جر  ی تو  ی شتریب  ی حرفش،  گرفت.   انیتنم 

د  کی  شدیم  یعنی برم  بتونم  من  و  نباشه  کامل    دن یروز 

 !محمد؟

ذوق   از داشتم  هم  متصورش  رغبت    هام دست  شدم،یمرگ 

رو    یماکارون  ی ها رشته   ی شتریب  لیکردند و با م   دایپ   ی شتریب

 نکه یکرد، ا  یباف  الیمغزم شروع به خ  شهی. مثل همدمییجویم

 یبراش بخرم و حت   یکنم، چ  ش یآرا  ی بپوشم و چجور  یچ

  شتر یب قه یدق کی  دی شا اهایرو ن یببرم، بافتن ا  یبراش ماکارون

 ی رو از تو  یغم و دلتنگ  ی هاشهیاما داشت ر  د یکشیطول نم

 ی محمد  داد،یمحمدم رو م  دنید  دیداشت نو  زد،ی قلبم کنار م

 !تنگ شده بود ایدن کی ی عطر تنش به اندازه  ی که دلم برا
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شد،    نشونیب  ییهاچه حرف   گهید  دمینفهم  اصال  بدل  و  رد 

مامان به سوگند و   ی هاسوال و جواب  ی ته همه   دونستمیم

برام مهم   گهیاما د  شهیختم م  دیشدن نسبتش با ام  یرسم

انقدر برام پررنگ    ،یمحمد بعد از چند ماه طوالن  دنینبود، د

خ  از  که  م   ر یبود  سوگند  به  کردن  زشت    مونیحسادت  و 

 !بگذرم 

 نکه یرو با ا  میاز خوردن شام زود به اتاقم برگشتم و گوش  بعد

کم ب  یدرصد  و  درآوردم  شارژ  از  داشت  به   یمعطل  یشارژ 

 .دادم  امیمحمد پ 

 " .خبر خوب دارم ک یکه برات  ییکجا ؟ییآقا "

وقت سر کار   نی به ده بود و امکان نداشت تا ا  کینزد  ساعت

چند    نیند که اهم هنوز از دستم دلخور بود. هر چ   دیباشه، شا

اخ پا  ری وقت  و  باال  فردا    ادیز  نییرابطمون  اگه  اما  داشت، 

 شدی م  نیو کاش زودتر آنال  شدی حل م  زیهمه چ  دمشیدیم

م بهش  رو  خوشم  خبر  ب  گفتم،ی و  زده  ذوق  که    ودمانقدر 
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 یازش خبر   یزدم، وقت  ینتونستم تحمل کنم و بهش تک زنگ

 دادم یم  هیشد و همونطور که به تختم تک  زونی هام آونشد لب

 .زمزمه کردم 

 ...پس  ییکجا-

و با    رمیباز و بسته شدن در باعث شد سرم رو باال بگ  ی صدا

 .بود مواجه بشم میگوش ی که تمام نگاهش رو ییایدن

 ؟یکنی م کاریچ-

 .به روش انداختم ینامفهموم نگاه

 .دمیم امیبکنم؟ به محمد پ  دیبا کاریچ-

 :و گفت ستادیقدم جلو اومد و دست کمر ا چند

دا  ی اتو چقدر ساده - بب   ییآخه،  قصد گفت    کار یتو چ  نهیاز 

 !کنهی چشمات همه جا رو روشن م  ی توام که برق تو  ،یکنیم

 .کمرنگ شد اما قصد مقاومت داشت لبخندم
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 .وقته تهران سر نزده، حتما  کار داره  یلیخ ر،ینخ-

تأسف   ی فرستاد و سرش رو به معنا  رونیرو پر صدا ب  نفسش

 .تکون داد

  ی محمد ول  دنیتو برو د  ،یشیخنگ م   ی اوقات بدجور  یگاه-

 !ت رو همونجا بخونفاتحه 

م  ی سخت  اعتراف باور  داشتم  کم  کم  اما  با   کردم یبود  حق 

گرفتن مچ من نزده   ی ها براحرکت  ن یکم از ا  د یام  است،یدن

 !بود

ن  هیثان   کی  ی برا  یخوش- بهم  برنامه   ومده،یهم  رو  باشه،  ش 

 .نمیچینم

 .دوشش برداشته شد  ی از رو ی بار  کی که  انگار

 !خواهر حرف گوش کن خودم نیآفر-

 :زده گفتماسم محمد، شوق  دنیو با د  دیدستم لرز  ی تو  یگوش
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ب- برو  نشنون.   کمی  رون یبرو  رو  صدام  بزن،  حرف  بلند  بلند 

 !توروخدا 

 :فرستاد و غرغرکنان گفت رونیب یپوف

 !یش ی تو آدم نم-

 .وصل کردم  عیرفتنش از اتاق، تماس رو سر با

 .سالم عشقم-

 .سالم خانومم-

کل  لبخند رو  ی به  الب   ی از  شد،  جمع  قربون روز   نیهام  ها 

مصدقه قد  رفتیم  مثل  نبود،   ی تو  یذوق  میاما  صداش 

 !یاز دلتنگ ایبود  یاز خستگ دونمینم

 بجونم؟ دردت  یخوب-

 :گفت یفارغ از خوب بودن واقع یلحن با

 برام؟  ی دار یخوبم فداتشم، چه خبر خوش-
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 .ها بغض کنم دوباره مثل بچه  خواستیکردم. دلم نم سکوت

 من؟ ی ایالو؟ رو-

م  معجزه اضافه    نیهم  گنی که  به  اسم عشقت  من،    ی بود، 

 .بود  یآرامش قلب و روح هر عاشق  ی برا  ییفرمول معجزه آسا

  ا ی تو، اما دن  شی پ  امیفردا بره تهران، منم گفتم ب  دیقرار شد ام-

 کنم محمد؟  کاریامتحانت کنه نرو، چ خوادیم گهیم

 :کرد و بعد گفت یمکث

 .خانوم  دونهیم  ی زی چ  ک یحرف خواهرت رو گوش کن، حتما   -

 .نشه یغیج غیزور صدام رو کنترل کردم تا ج به

هان؟ انگار نه انگار، االن    ینیمن رو بب  ی نکنه تو دوست ندار-

ام  ی شدی م  یعصب  دیبا به  م  یکل  دی و    ی ول  ،ی دادیفحش 

آقا رو گوش   ایحرف دن  یگیم  ی و دار  ی معلم شد  ی چطور 

 !کنم؟

 :کرد و گفت ی تک خنده ا رغبتیب
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تحمل   ؟یبد شد چ  ی ایکنم، بگم ب  کاریخب قربونت برم چ-

 .ندارم گهیرو د تیتلفن  ی دور

 .حساس بودم، حق با محمد بود ی ادیمن ز دیشا

 .درک و شعور آقامون بشم خب ی من فدا-

 .صدام زد  یمقدمه و با لحن متفاوت بدون

 ا؟یرو-

داشت جون هردومون    یرفت، دلتنگ  نشیلحن غمگ  ی برا  دلم

 .گرفتی رو م

 ا؟ یجانِ رو-

دلتنگ  منتظر ابراز  قد  یبودم  مثل  بودم  منتظر  که    میکنه، 

دوستت دارم بهم بگه   گفتیو بعد م  کردیصدام م  نطوریهم

دوستت دارم و بعد  شتریدوستم داره، من هم بهش بگم من ب

 .میعشقمون، با هم بحث کن زانیبودن م شتریسر ب

 !گهیمحمدم؟ بگو د -
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 .و از گفتن حرفش منصرف شد دیکش یقیعم نفس

 !یچیه-

برگردم و آزادانه صحبت کنم،   می واقع  ی به تن صدا  اومدمیم  تا

  ی و مجبور بودم با لحن آروم تر  شدی م  یبرام تداع  دی حضور ام

 .ادامه بدم

 یخواستیم  دونم؟یمن نم  ینگ  ی حاال فکر کرد  گه؟ید  یچیه-

اون هم از   ی دوستم دار  یبگ  یخواستی برام، م  ی ریمیم  یبگ

ب دق   یبگ   یخواستیم   شتر،یمن  نباشم   ،یکنی م  من 

 ...یبگ یخواستیم ،یعاشق صدام  یبگ یخواستیم

دلتنگم رو    ی ها اومد و گوش  رونیش بخسته   ی خنده   ی صدا

 .بخندونمش ینوازش کرد، باالخره موفق شدم کم

 آخه؟ ی شد  فتهیتو انقدر خودش یتوله سگ... بسه! ک-

ها از حس طرف مقابلشون آدم   ی بود، کاش همه   یدنید  مافهیق

 !من مطمئن باشند  ی به اندازه 
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 !گهید نه یهم یباش ی ر ی نص ی خب خانومِ آقا گهید-

صدا که    نیا  ی بار برا   نیهزارم   ی و من دلم برا  دیخند  مجددا  

 .دیپر کش  شدی نم ی برام تکرار چوقتیه

 !یخودم  ی خانوم پررو-

باعث زدن جرقه   ضیعر لبخندم  سرم شد،    ی تو  ی اتر شدن 

محمد من رو وادار    ی هاموقع مهربون بودن  شهی که هم  ی اجرقه 

 :هام رو بهش بگمخواسته  کردیم

 محمدم؟ -

گوش  کی  ی آشنا  ی صدا پشت  از  در  ا  یپسر  محمد  و  ومد 

 :خطابش گفت

 .امیتو برو داخل االن م-

 :بعد در جواب من گفت و

 توله خانوم؟ ی خوایم یباز چ-
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 .شد دایشون پم سروکله زنونه ی هااستیس

 ؟ی بود باهاش حرف زد یک ن یاول تو بگو ا-

 :گفت ی مکث کرد و جد ه یثان چند

 محمد رضا، چطور؟ -

عمه  ی تو  یفحش پسر  نثار  قصد    ی دلم  و  کردم  مزاحمش 

 .نداشتم دلخورش کنم 

 محمدم؟ گمیم ،دمی پرس  ی نطوریآقا، هم   یچیه-

 .گرفت اما خودش رو کنترل کرد شخنده 

 !ی خرم کرد یکاف ی بگو کثافت، به اندازه -

 :گفتم یفیضع ی و بعد با صدا دم یخند زیر  زیر

 ی خطم رو خاموش کنم و اون خط   نیاجازه هست که ا  گمیم-

 ت یل یرو روشن کنم؟ تلگرامم رو هم د  ی دیکه خودت برام خر

 ام؟ یکنم و با اون خط ب
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 کردم ی فکر م  نی جواب دادن تعلل کرد و من داشتم به ا  ی تو

تا به گند زدنم    گفتی نم  ی زینه، محمد هم چ   ا یکه گند زدم  

 .ببرم  یپ

که    یدلم به سروش پشت سر هم بابت دروغ  ی وسط تو  نیا

تحو بودم  م  لیمجبور  فحش  بدم،  نفر  دادم ی محمد    نشیو 

 .کردمیم

خطم رو عوض    خوامیحساس تر از قبل شده، م  یلیخ  دیام-

با   گهی اصال  فکر کنه د  نه،ی رو نب  هان یبودنم و ا  ن یکنم که آنال

 !ستمیتو دوست ن

 !یتیرو شکست اما با چه جد سکوتش

خب بالکش کن، چه    ا؟ یو دو روزته رو  یکی  یی دا  د یمگه ام-

خطتت رو روشن بذار    نیهم ا  نه،یکن نب  ی کار  کی  دونمیم

اون خر  یهم  برات  هم    ی نطوری ا  دم،یکه  شک  بهتره،  که 

 !کنهینم
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بهونه  نکهیا  مثل کاش  بودم،  زده   ی راض  ی برا  ی بهتر  ی گند 

 .کردنش داشتم

اونطور  خوامینم- کنم،  چ  ی بالکش  همه  بدتر  بهم   زی که 

 .محمد  زهیریم

  یقه یدو دق  نی عوض شد که انگار نه انگار هم   ی طور  لحنش

 .رفتیم مداشت قربون صدقه  شیپ

 فهممیانگار دوست پسرته، نم  دی ام  دیام  یگیم  ی طور  کی-

روز    کیرو کنم،    نکاریا  یگیروز م  کیکارات رو،    نیا  لیدل

 !فالن کار رو کنم یگیم

 .شدم گله کردنش  ی مانع ادامه مظلومانه

اون خط رو    یمگه خودت نگفت   یحق با توئه قربونت برم، ول-

 ؟یگیم ی نطور یاالن ا ؟یفقط اون رو داشته باش دمیخر

 :تر گفت یفرستاد و عصب رونیب یپوف
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باش- داشته  رو  خط  اون  گفتم  بگ  یمن  که    خوام یم  ینه 

د رو  چت  تی لیتلگرامم  کل  خاطره کنم،  همه  هامون،  هامون 

 !یکن تیلید  ستین ازیرو بزن، ن اونجاست، انتقال شماره 

 ی فکر کرده بودم اما اونطور  زودتر از اون به انتقال شماره   من

 .نداشت  ی اده یکار فا  نیبده و ا  امیبهم پ  تونستی سروش باز م

 .سازم ی ها رو برات مکنم، قشنگ تر از اون خاطره   تیلیبذار د-

رو از رو   ی لجباز  ری نداشت، محمد شمش  ی ادهیکردن فا  اصرار

 .بسته بود

 !یکنینه خطتت رو خاموش م یکنیم تیلیگفتم نه، نه د-

امشب    دمیفهمی اما نم  شدیموارد زود قانع م  ن یا  ی تو  معموال 

 .کردیچرا انقدر مخالفت م

چ- ه  ی زی محمد  تو  همچ  ی نطور یا  وقتچی شده؟   ن ی سر 

 !ی ختیریبهم نم ی امسئله

 .زد و حرف دلش رو به زبون آورد  ی پوزخند
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ا-  ی گند  کی  ای  ،یگی دروغ م  ی دار   ستعیکه ضا  ن یبخاطر 

 !یگیو به من نم ی مزاحم دار ای ،ی زد

 .بال و پر داد  شتریمحمد ب  شد که به شک  یانقدر طوالن  مکثم

 !ی ساکت شد شد؟یچ-

نداشت،    نانیهمه مدت بهم اطم  نیبود که بعد از ا  دردناک 

رو به من،   شیاعتمادیکه ب  ییها وقت  دیفهمیکاش خودش م

چه حس   ده،ینشون م   میمستق  ریغ  ای  میچه بصورت مستق

م  ی بد متحمل  م  شم،ی رو  اون   تونستمی کاش من هم  مثل 

 !روز کی ی برا  یباشم، حت

 ن یسر ا  گهید  ی مگه قول نداد   ؟ی چ  یعنیها  حرف  نیمحمد ا-

فقط خواستم خطم رو عوض کنم،   ؟یبحث نکن  هاز یجور چ

 !میدیبه کجاها رس نیبب

اتاقم   نکهیشد و از ترس ا  شتریب  د یام  ی سروصدا بخواد وارد 

کمد پنهون کردم. چند    ری رو ز  یگوش  بشه، تماس رو قطع و 
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دق   ی اقهیدق تا  موندم  ام  قیمنتظر  مقصد  بشم    د یمتوجه 

  ی از سر آسودگ  ینفس  ره،یم  رونیبه ب  دمیشن  ی کجاست و وقت

 .فرستادم رونیب

جمع   دیرو از بابت رفتن ام المیبسته شدن در خونه خ ی صدا

رو در حال    یناشناس  ی شماره   یکرد و به محض برداشتن گوش

د زدن  کردنش،   ،دمیزنگ  بالک  از  بعد  و  زدم  رو  تماس  رد 

 .محمد رو گرفتم ی شماره 

 :نخورد که جواب داد شتر یبوق ب چند

 ؟ی الو؟ چرا قطع کرد-

خوب  کلمات تو  یجادوگر  خوشحالت    هیثان   کی  ی هستند، 

تو  کنندیم به آغوشت تحم  ایدن  ک ی   هیثان  کی  ی و    ل یانبوه 

صحبت کردن با محمد رو   ی برا  اقمیکه اشت  ی. انبوه کنندیم

 .کردیکور م
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خط، من    یهر چ  ی محمد، گور بابا  الیخیبود، ب  کمینزد  مییدا-

 ...کمیبخوابم، توام  رمیم

  میبه گوش  ینگاه  نکهیبوق اشغال اومد و من قبل از ا  ی صدا

نداشت، سروش    ی اده یبندازم اشهدم رو خوندم، لعنت خدا فا

 !شدیم  کهیت کهیت دیبا

 ؟ی دار یپشت خط-

  گه یبحث د  کی  ،یکه سروش عوض  میکمبود بحث داشت  یلیخ

 اومدم؟ ی چطور کنار م  یبدبخت  نیبا ا  دیانداخت. با  نمونیهم ب

 .قمهیآ... ره. رف-

روزها    نیبهش دروغ گفتم، چقدر ا  شیپ  ی مثل دفعه  درست

 !که صادقانه کنارم بود یبه کس گفتم،یبهش دروغ م

 .خب جوابش رو بده -
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به من اعتماد    ی اعتماد  یب  نی گرفته بود، محمد در ع  بغضم

داشت، اگه محمد    تیجمله خنده دار بود اما واقع  نیداشت، ا

 .خواستیشات م  نیبود قطعا  از من اسکر شی چند ماه پ

 .محمد ی تو مهم تر-

  یی روزها تموم بشن، روزها  نیهر چه زودتر ا   خواستی م  دلم

که هر لحظه   ییزهاکه مجبور نشم به محمدم دروغ بگم، رو 

 !ماجرا ببره ن یاز ا ییمحمد بو دمیترسیم

 ...ای رو نیخوبه، بب-

 جانم؟-

 :فرستاد و گفت رونیرو پر صدا ب نفسش

 !شرط دارم   کی  ی با عوض کردن خطتت ندارم ول  یمن مشکل-

بکنم تا    ی حاضر بودم هر کار  دم،یگنجی پوست خودم نم  ی تو

 .برند نیاز ب یکوفت یو اون اکانت تلگرام  یخط لعنت نیا

 عشقم؟ یچه شرط-
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 :تعلل گفت بدون

 !بزنم ت یلیخودم اکانتت رو د-

گ  نکهیا  با و  مبهم  برام  برا  جیشرطش  بود،   نکهیا  ی کننده 

 :کنه گفتم دایبحثمون خاتمه پ

 !یتو بگ یباشه، هر چ-

 ادامه   تی انتظارم اصال  خوشحال نشد و با همون عصبان  برخالف

 .دا

بچه - با  من  م  کیها  باشه،  حرف    رون،یب  رمیسر  آخر شب 

 .میزنیم

دو بهم زن بود، شک   ی ها همون محمدرضااز بچه  منظورش

 !پسر عمشه  ریهم تقص هاشی بداخالق ن ینداشتم هم

 .باشه، مواظب خودت باش-

 شتر ی رو روم قطع کرد و حالم ب  یخداحافظ ساده، گوش  کی  با

 .از قبل گرفته شد
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م  ی بدجور   یزندگ تا  بود،  کرده  لج  چند   ی برا  اومدمی باهام 

و از دل و    خوردمی خوشحال باشم ضدحال م  ی زی از چ  هیثان

 .اومدیم رونیدماغم ب

نتونستم    الیو هزار مدل فکر و خ  ی خودخور  قهیاز چند دق  بعد

ب ا  ی و شماره   ارمیطاقت  گرفتم.  رو  ب   نیفرناز  از    شتریروزها 

من از    ی چرا که اون هم اندازه   کرد،یهمه اون من رو درک م

سروش  ی های باز شی ریو مثل من از س  اومدیسروش بدش م 

 !کالفه بود

 .بوق نخورده تماسم وصل شد هنوز

 شد؟یسالم، چ-

م  کردن مکالمه  فی ل تعررمق مشغو  یفرستادم و ب  رون یب  یپوف

اما نگرفت و    رهیبا محمد شدم، انتظار داشتم طرف من رو بگ 

 :معترض گفت
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اون   ت،یلید  ت،ی لید  یکنیتو اصرار م  یخب خنگ خدا وقت-

 نیا  ی ش رو ندارم اما تومن حوصله  گه،ید  کنهیهم شک م

چه برسه    کنمی من هم باشم شک م  دم،یمورد بهش حق م

 !حساسه یلیکه خ ی به محمد

  کردم یرفتار م عیاوقات انقدر ضا یبا فرناز بود، واقعا  بعض حق

 .شدیدو ساله هم بهم مشکوک م ی که بچه 

 یگندت رو جمع کن. اون عوض  ی جور  کیحاال اشکال نداره،  -

 باز هم بهت زنگ زد؟ 

دو چندان   شیپ  ی قه یچند دق  یپشت خط  ی ادآور یبا    حرصم

 .شد

زنگ زد، خسته شدم   زدمیآره، داشتم با محمد حرف م ی وا-

خط رو بشکونم و خالص    نیاالن ا  نیهم  شدی بخدا، کاش م

 !بشم

 :گفت یطوالن یبعد از مکث  فرناز
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 ؟ ی بزنم تو قبول کرد تیل یاالن بهت گفت خودم جات د-

ح  ن یزم  ی رو  از و  شدم  دراز    ی رو  نکه یا  ن یبلند  تخت 

 :گفتم دمیکشیم

 !شدیم وونهینه که د گفتمیاگه م گه،یآره د-

 :تشرزنان گفت فرناز

 !ایسرت کنم رو ی خاک تو-

 ؟ یچ ی وا... برا-

 گه یوارد اتاق شد و من د  ایبزنه، دن  یکه خواست حرف  نیهم

 .دمی صداش رو نشن

 !نیزنی تموم نشد؟ چقدر چونه م-

 .نگاهش کردم غضبناک

 !رونی توروخدا برو ب ای فرنازه، دن  ست،یمحمد ن-
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صدا   چپ و  کرد  نگاهم  تو  ی خنده   ی چپ  گوشم    ی فرناز 

 .دیچ یپ

 .کنمیم ف یتوروخدا برو، بعد برات تعر-

چشم و ابرو اومدن از    یجمع شد و بعد از کم  الشیخ   انگار

رو با خودش   ی شتر ی بار استرس ب  ن یاتاق خارج شد، لحنم ا

 .کردیحمل م

 !یگفت یخب... م-

بزنه ممکنه بتونه هک مکت بکنه   تیل یه اون بخواد برات داگ-

 !یشی و رسما  بدبخت م نهیچت سروش رو بب  دیو بعد شا

 .فکر هم نکرده بودم یحت زهایچ  نجوریاحمق اصال  به ا من

چت  شهیهک کرد؟ بعدشم من هم شهیمگه م ؟یگیم یچ-

 ...ی بعد چجور کنمیبالکش م کنم،یسروش رو پاک م

 .دیکالمم پر ونیم هشدارگونه
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  ام یبهت پ   گهید  ی شماره   کیاون اسکل دوباره با    دیخب شا-

  ال یخ یبنظرم بهش بگو ب  ؟ یجمعش کن  ی خوایم   ی بده، چجور

 ...ای ،ی زدن شد  تیلید

 .دیمکیخوره داشت وجودم رو م نیع  استرس

نه   ی نطوریبساز، ا  گهیاکانت د  کیو    رونیب  ای از اکانتت ب  ای-

 !ی سروش عن رو تحمل کن  ی نه مجبور   ،یکن  ت یلید  ی مجبور

 کردم؟ ی خشم محمد رو چطور کنترل م ینبود، ول ی بد فکر

 ...شاجازه  یاگه محمد بفهمه ب-

 .شد  شهیکرد و همون فرناز رو مخ هم رییبه کل تغ لحنش

  ی که تو چاه  نهی اجازه اجازه، بهتره از ا  یمارو ه  یتوام کشت-

 کمیرو کن، حرف زد    نکاریامشب  ا  نیهم  ،یوفت یکه کنده ب

 !شهی م الی خی خرش کن ب

 :و گفتم  دمیکش  یآه
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با   یخوب  ی رابطه  یالیخیاون و ب  ،یتو هنوز محمد رو نشناخت-

 !هم ندارند 

 .سکوت کرد و بعد ادامه داد ه یثان چند

 یکیاز    یکیدوست پسر گرفتنت،    نیبگم واال، توام با ا  یچ-

 !گوه تر

صحبت کردن، با  قهیدو دق یکی نثارش کردم و بعد از  یفحش

خداحافظ برامیکرد  ی هم  ا  نکهیا  ی .  از  ترد  نی مغزم    د یهمه 

ها کنار اون  ی اقهیبه هال زدم و چند دق  ی کنه سر  دای پ  یی رها

ا از  قبل  ام  نکهینشستم،  نبود  اتاق    دیاز  به  و  کنم  استفاده 

خونه شد.   واردخان    دیباز شدن در اومد و ام  ی برگردم، صدا

هم   شافهیق از  تر  کار    شهیشنگول  که  بود  مشخص  و  بود 

به روش زدم و به   ی ا. ناخودآگاه چشم غره ستته ی سوگند عفر

 د یانداختم. ام  یبود نگاه   هاوهیکه مشغول پاک کردن م  ییایدن

 :مقدمه رو به مامان گفت یو بنشست  می مبل کنار ی رو
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م  کی- روزه  م  خوامیچند  بزنم،  حرف  از   ترسمیراجعبش 

ول العملت  د  یعکس  خواهر    ی تو  گه ی حاال  مصرم،  گفتنش 

 ...خوامیراستش... من م

 خواست ی شدم. نکنه م  رهیخ  ش افهی کرد و با ترس به ق  مکث

 !ازدواج کنه؟

  ت ی اهم  ی اذره   چاره ی انداخت و به من ب  ا یبه مامان و دن  ینگاه

 .نداد

 ی نطوریا  رم،یبگ  یحوال  نیجدا هم  ی خونه  کی   خوامیمن م-

 !هم من ن،یهم شما راحت تر

به دستش زد و    ی ابه زار زدن، ضربه   ک ینزد  ی با حالت  مامان

 :گفت

 ؟یچ یعنیها حرف  نیا-

 .رو به سمت من حواله کرد  نشی نگاه خشمگ  یمعطل   یبعد ب  و

 ناراحت بشه؟  ت ییدا ی کرد ی کار کیباز -
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زد و   یپوزخند کمرنگ  دیبکنم، ام  یمن اعتراض  نکهیاز ا  قبل

 :گفت

ه- اصال   نباش.  نگران  خواهر،  فقط   وفتاده،ین  یاتفاق  چینه 

تهران   ی مزاحم شما نباشم، مهلت رهن خونه  گهید  خوامیم

با آخرهاست،  به  ا  یسروسامون  کی  دیرو  به   ت یوضع  نیبدم 

دو سه تا   نیکه، هم  ایبرم اونور دن  ستی... بعدشم قرار نگهید

 !کوچه اونورترم

رو   وه ینداشت، ظرف م  وهیتعارف م  ی برا  یرغبت  گهیکه د  ایدن

 :کرد و گفت د یگذاشت و رو به ام ز یم ی رو

خونه   یشما نباش  م،یما به شما عادت کرد  ؟ییدا   یچه مزاحم-

  د یو با  ی ریجا نم  چیه  یمتاهل  ی تا قبل از خونه  ه،یجور  کی

 !یکنار ما باش

داد و  من    یش رفت و جوابش رو با مهربونصدقه  قربون   دیام

م باهاش مثل اگه رابطه  دیزل زدم. شا  مرخش ی با حسرت به ن
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که زده،    یحرف  تا خودش از   زدمی م  غیبود االن انقدر ج  میقد

بکنم، احساس    یاتا گله   کردینم  ی اریمنصرف بشه اما زبونم  

اگه   یحت  شه،یبه گذشته نم   هی شب  ی زیچ  چیه  گهید  کردمیم

 !من تمام تالشم رو بکنم

شون بکنم به سمت سه نفره  ی به گفتگو  ییاعتنا  نکهیا  بدون

دادم. قلبم نامنظم   هیاتاقم حرکت کردم و با بستن در، بهش تک

دلتنگ  زدیم و سات  االن سور  از  با    یو  بود،  کرده  آماده  رو 

... هر چند سرد  دی خودم که تعارف نداشتم... من به حضور ام

م اون  و  بودم  کرده  عادت  کمرنگ....  با    خواستی و  رو  ما 

 !کنه   هیاره و خصوصا  من رو تنبنبودنش تنها بذ 

هام  گونه  خواستیهام حلقه زده بود و دلم نمچشم  ی تو  اشک

و با لحن   دمیهام کشچشم   ریز   یرو حس بکنه، دست  یسیخ

 .زمزمه کردم   یصیحر

 !ی ریبه جهنم که م-
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  کرد ی دائما  دم گوشم تکرار م  یحس  کیدلم آشوب بود،    ی تو

تو مقصر  که  ییکه  بودم  من  مقصر  دا!  حضور  رو   م ییهم 

 یباشه... که همه   ی نطوریو هم عشقم رو؟ اگه ا  خواستمیم

 !بخاطر وجود عشق از هم بپاشند  دیها باخانواد

با  ی برا نباکردمیم  ی کار  کی  دیگم و گور شدن بغضم،    د ی . 

 شد،ی خوب م  ز یهمه چ   ی روز  ک ی  دونستم،یخودم رو مقصر م

م  ی هابحث  تموم  محمد  با  م  شد،یمن   ی پ  رفتیسروش 

 موند ی مجرد م  شه یو هم   کردیبا سوگند تموم م   د یام  ش،ی زندگ

و من عاشق شدنش    شدیعاشق م  ایدن  شد،یو باهام مهربون م

م راض  دم،یدی رو  دن  یمامان  و  من  شرمنده   شی پ   ای از  بابا 

م  شد،ینم خوب  رو  کنکورم  خانواده  دادمی من  بعد...   یو 

و محمد مال   ی خواستگار   اومدندیو م  شدندیم   یراض  محمد

 !شهیهم ی برا شد،یمن م

ا  انقدر نفهم  نیریش  یبافال ی خ  نیاز    دم یغرق لذت شدم که 

لب مهمون  لبخند  گوشچطور  شد.  رو  میهام  از  تخت    ی رو 



Page | 1414 
 

فرناز خودم رو    ی هاکردن گفته   یچنگ زدم و با فکر به عمل

 .مشغول کردم 

جد  یساعت  مین اکانت  ساختن  شماره   دیاز  که   یقشنگ  ی با 

مون رو با عکس دو نفره  گذشت،یداده بود م  هیمحمد بهم هد

رو   الیخ ب  لمیپروفا  ی راحت  و  اموج  ومیگذاشتم  با    ی رو هم 

 .قشنگ تر کردم یانگشتر و قلب قرمز رنگ

ا  قطعا  دونستمیم از  اما    شهیم  یشاک   ی اطالع  یب  ن ی 

مزاحمت   تونستمینم دست  از  شدن  خالص  ذوق   یها از 

 .دل بکنم یسروش به راحت 

اکانت جد  به با  رو منتظر    یساعت  ک یدادم و    امیپ  دیمحمد 

 تونستم یکه کرده بودم نم  ی بشه، بخاطر کار  نیموندم تا آنال

بکنم   ی اخرمگسش گله   ی از بابت وقت گذروندنش با پسر عمه

 .کردم ی اش مدارا مباه دیو با
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حبس    منهیس  ی که توسط محمد خونده شده، نفس تو   هامام یپ

و   عم  کیشد  دلب  ی رو  قیلبخند  نشست،  مجبور    گهیهام 

 .مزخرف سروش رو تحمل بکنم  ی هاام ینبودم پ

 “  !یکنیم خوادی دلت م یهر غلط  ،ی خوبه، خودسر شد “

 :هاش باالتر بردم و گفتمصبرم رو در مقابل طعنه  زانیم

  میکنیچت م  جان یهم  یکن  تی لیکه اون اکانتم رو د  یتا وقت “

 “  .کنمیخاموشش م یاون خط رو هم هر وقت بگ ،ییآقا

و مقدار  میسع  تمام باشه  اون  از    ی رو کردم که حرف حرف 

 .نداشت ی ادهیفا نکهیخشمش رو کم بکنه اما مثل ا

تل،   ی اومد  شماره   نیمن با ا  ی بدون اجازه   ی گوه خورد تو   “

 ی دوست دار   ؟یبکن   یخواست  ی بهت گفته خود سر هر کار   یک

 “ ؟یصاحاب باش  یب
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نوشتن حرف   نیا  خواستینم  دلم به  فقط  و  بشنوم  رو  ها 

حرف توش بود،   یکه کل  یخال  ی اسمش به همراه سه نقطه  

 .بسنده کردم

 ی زنیم  گهیفردا چهار تا گند د  ،یکنیامشب اکانت عوض م “ 

پروپاچتو   گهید  ی هادختر   نیفردا عپس   ،ی دیبه من خبر نم 

برنامه   رون،یب  ی زیریم دارخالصه  مخ    ی تو  دنیر  ی برا  ی ها 

 “  !من، مگه نه؟

دلم آرزو کردم کاش    ی هام رو بستم و توشدت حرص چشم  از

 .دمیدیرو نم  هاشام یپ  نیو ا شدمیمثل ذوقم کور م

چطور باز مظلوم    یکنی فکر م  ی دار  ؟ی چرا ساکت شد  هیچ “

 “ ؟ ی اری در ب ی باز

محمد رضا بود، اون پرش کرده    ری تقص  های بد رفتار  نیا  ی همه 

 !بود
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ا  “ مثل  بدجور  نکهیمحمد  کار    ی امشب  که  من  پره،  دلت 

ساختم    ی دیکه خودت خر  یاکانت با خط   کی نکردم،    یخاص

باز    ؟ یکن  ی حرصت رو رو من خال  ی ادنبال بهونه  ه؟یمگه چ 

 “  زده؟ یآشغالت بهت حرف ی اون پسر عمه 

[13.07.21 15:26] 

 335پارت #

خوددار  هیثان  چند دادن  جواب  تصورم    ی از  از  خارج  و  کرد 

 !جوابم رو داد، اون هم مختصر و الل کننده 

 “ !خفه شو بابا “

م  گهید دست  خواستمی اگه  براهم   ی اریکردن    پی تا  ی هام 

تو  کردند،ینم صدا  ی طور  هیثان   کی  ی قلبم  که   ی شکست 

 رون یب  عیچتمون سر  ی . از صفحه دیشکستنش به گوشم رس

 می عظ   ی اکه کنج گلوم در حال ساخت خونه  یاومدم و با بغض 

دردودل    یبا کس  نکهیالجثه بود، نتم رو خاموش کردم. بدون ا
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 ی تو  دهیموش آب کش   نیو ع   دمی خودم کش  ی پتو رو رو   مکن

 ی فکر  نکهیبغل تخت گم شدم. تا ساعت دو، سه شب بدون ا

وقفه گذشته   یبه حال فردا و صبح زود مدرسه رفتن بکنم، ب 

روزها کردم  مرور  کردم،  مرور  اوا  ی قشنگ  ی رو  که    ل یرو 

  کردم ی که تصور م  ی ا  ی اما به قشنگ  کردم یرابطمون تصور م

 ی برا  م کردیرو که فکرش رو هم نم  ییهامرور کردم روز   د،نبو

 !ره یهاش بگدلم از محمد و حرف  ی اه یثان

 یخوابیهام از فرط بشدم، چشم  داریب  شهیزودتر از هم  صبح

  شب یمتورم شده بود و قلبم اما بهتر از د  شبید  ی هاو اشک 

و   دستم گرفتم   ی ساعت تو  دنید  ی رو با بهونه   ی. گوشزدیم

از محمد نبود،   ی که نتم رو روشن کردم، خبر   شدیچ  دونمینم

 !بشه مونیهاش پشتا از گفته دیکشیمعموال  طول م

آخرش   امیپ  ی اما باز رو  کردم ینگاهم رو دائما  کنترل م   نکهیا  با

که نوشته بود زدم و   ی ا  “شو    خفه  “  ی به رو  ی نشست. تلخند 

ب تلگرام  ب  رون ی از  به    یاومدم.  اتاق خارج شدم و  از  سروصدا 
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دستشو آ  ییسمت  مقابل  و    ستادمیا  ییروشو  ی نه ییرفتم. 

تر بودم، چقدر حالم    خودم رو نگاه کردم. چقدر از قبل آشفته

خوب نبودن رو باور کنم، چقدر   نیا  خواستمیخوب نبود و نم 

ها که صبح ییایرو ی سابق تنگ شده بود، برا ی ایرو ی دلم برا

 اد ینه از حجم ز آورد،ی پناه م ییادرار به دستشو ادیاز حجم ز

 !و بغض یدرموندگ

اومدم   رونیب  ییبه سروصورتم بزنم از دستشو  ی آب  نکهیا  بدون

ام  با  ب  ی دیو  از خواب  تازه  رو شدم،   دار یکه  به  رو  بود  شده 

 :اراده گفتم ینگاهش کردم و ب رهیخ

 ...سالم-

 .گرفت ی اگه یتکون داد و نگاهش رنگ د ی سر

 ؟ یخوب-

 :زدم و گفتم  ی تلخند

 !یلیآره... خ-
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بکنم، حق  با اون بود،   یهاش نگاهچشم  ی نتونستم تو  گهید

د اس  ی باز  ی تو   رتر ی کاش  فکر   شدم،ی م  ر یعشق  که  حاال 

اصال   نمیبیم  کنمیم ا  من  درد  تحمل  ندارم،   ی باز  ن ی  رو 

با   نیریش اما درد آور هم هست. حق  هست، قشنگ هست، 

قلبم    تابود،    شتریتا تحملم هم ب  بودمی بزرگتر م  دیبود... با  دیام

قو  شکست،ی م  رترید انقدر  احساساتم  ع  ی تا  در  حال    نیو 

 !کردمینم یکس یو ب یینبود، تا انقدر احساس تنها فیضع

ب  به و  برگشتم  پوش  حوصله  یاتاقم   ی هالباس   دنیمشغول 

کتاب مدرسه  شدم،  ک  ی هام  از  رو  قبل  و    فمیروز  خارج 

  میکه گوش  ییرو بهش منتقل کردم. از اونجا  دیجد  ی هاکتاب 

گرفتم امروز خونه بذارمش تا شارژ بشه   میشارژ نداشت تصم

  م به قلب ساده  یمحکم  یتو دهن  نکهیا  ی و قبل از رفتن، برا

رو چک کردم اما انگار ساده من بودم، چرا که    میبزنم، گوش

 !داده بود ام ی محمد بهم پ
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توش در حال جون گرفتن بود،   دیام  ی هاکه روزنه   ی لبخند  با

رو و  شدم  تلگرامم  ضربه   ی وارد  هم  ی اچتش  که    نیزدم، 

 .سرم آوار شد ی رو ایرو خوندم دن امشیاول پ  ی جمله

دور من رو خط بکش!   ای...  ی ایم  ایامروز،    نیهم  نمت،یبب  دیبا “

  ی چیاگه هم نه، ه  ا،یب  میکه رفت  یکه همون پارک  ی ایاگه م

 “  !ی چینگو، ه

 گفتیمشتش گرفته بود م  ی که سراسر روحم رو تو  یحس

... شناختمی . من محمدم رو مستیدر انتظارم ن  یخوب  ی هاز یچ

نبود که بخواد    ی محمد  هی... اصال  شبامیطرز پ   نیلحن... ا  نیا

برنامه؟   کیبود؟ فقط بخاطر    یچ   لشیمن بمونه! اما... دلکنار  

 حرفش؟  کی کردن از  یچیفقط بخاطر سرپ 

اعتماد    دیبه رفتن ام  دیبا  ی چجور  دنش؟ید  رفتمیم  ی چجور

عذابم بده؟ اون که    ی نطوریا  خواستی چرا محمد م  کردم؟یم

 !رفتن ندارم  رونیب طیمن شرا دونستیم
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اتاقم شدم    ی و اضطراب، تو  شیپر از تشو   ی هاقدم زدن  مشغول

کردنش کمتر از اعتماد کردن به   یکه عمل  ی و در آخر با فکر 

 .داشت، در جواب محمد نوشتم سکیر دینبودنِ ام

مدرسه   نکهیندارم جز ا  ی اچون چاره   ؟یاما چه ساعت  امیم “

 “  .تا قبل ظهر باشه دیپس با چونم،ی رو بپ

منصرف    اممیبا خوندن پ  کردمیساده لوح بودم که فکر م  انقدر

اما    کنه،یدعوام م  یکه گرفتم حساب  یمی و از بابت تصم  شهیم

 .نکرد و فقط نوشت ی اتوجه  چیه

  یساعت ده همون پارک  رم،یبگ  یمرخص  تونمی ساعت ده م “

 “  .باش  دمتیکه د

 یهاش نبود، همش دستور بود و ب حرف  ی تو ی اقیو اشت شوق

جنگ تن    ی بار برا  نی... اکردمی خودم رو آماده م دیبا  ،یتفاوت

  !چشه  قا یدق دونستمیکه نم ی به تن با محمد 
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کنم و از   کار یچ  ها ابونیخ  ی تا ساعت ده تو  دی با  دونستمینم

  ی غلط   نیتا حاال همچ   دم،یترسی م  ممیطرف از انجام تصم   کی

 !کنم هیخدا تک تیبه حما تونستمینکرده بودم و فقط م

ام  یساعت  مین ب  د یبود که  به    رونیاز خونه  بود، من هم  زده 

آوردم و    ایمامان و دن  ی برا  یمعلم، عذر موجه  ومدن ین  ی بهونه

ن  ا  م یساعت نه و  با  مطمئن نبودم   نکه یاز خونه خارج شدم. 

گوش پ  شیفرناز  بهش  باشه  تا    یامیهمراش  کسدادم    یاگه 

 !نبودنم شد، بتونه جمعش کنه  ری گیپ

درب و داغونم وارد پارک    ی افهیمدرسه و ق  ی هاس همون لبا  با

که مشغول ورزش کردن بودند با حسرت    ییهاشدم و به آدم 

و    ینگاه بودم  جاشون  من  کاش  فقط  کمیانداختم،   کمی... 

 !داشتم  ی آرامش و انرژ

که با محمد روش نشسته بودم خارج   یمکتیبه سمت ن  رفتنم

دوم من و محمد بود و   ی خونه    مکتین  نیبود، ا  ارمی از اخت

 .رو انکار کرد  نیا شدینم
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دادنش داشتم،   ه یبه روح  یمبرم  اجیاز فرناز نبود و احت  ی خبر

لعنت  ن یا  کردی م  ی کار  کی اگه بود حتما     ی استرس و ترس 

 !کنم  کار یچ  دین بااال  دونستمیدست از سرم برداره، اگه بود م 

تلگرامم رو کال  پاک کردم، اگه  ی هشدارش، برنامه  ی ادآوری با

م  کی محمد  هم  کنم    خواستیدرصد  نصبش    ک ی دوباره 

ها قرار  آوردم، اصال ... من و اون بعد از ماه   یبراش م  ی ابهونه

بب  رو  هم  ممینیبود  مگه  کن  میتونستی...  مگه    م؟یدعوا 

رو   گه یمدو قلب ه  میهم زل بزن  ی هاچشم  ی تو  میتونستیم

 م؟یبشکن

اون طاقت    اره؟ی اشک من رو در ب  تونستیمحمد من... مگه م 

  ش ی خوب پ   زی من رو نداشت... آره... همه چ  ی هااشک   دنید

 !شهینم یچی ... مطمئنم! مطمئنم ه رهیم

احساس   کردم،یبودند، من حسشون م  یهام واقعدادن  ی دلدار

 وفته،یب  ستیقرار ن  ی اتفاق بد  چ یهاست و هحق با اون  کردمیم

 ی هاچت   دنید  وفتهیهم که امکان داشت ب  یاتفاق  نیاصال  بدتر
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  چ یمن بهش ه  دیفهمی م  دنشی سروش بود، محمد خودش با د

 !ندم تش نکردم، فقط... دروغ گفتم تا از دس یانتیخ

 ی هاقدم  ی غرق بودم که صدا  االتمیفکر و خ  ی تو  نطوریهم

محمد سرم رو باال    دن یذوق زده از د  د،ی به گوشم رس  یکس

ور شدم و به سمتش حمله  دم،یاز جام پر  دنشیگرفتم و با د

 .دم یهمزمان با بغل گرفتنش، با بغض نال

 !کسم... چقدر دلم برات تنگ شده بودهمه-

وب از تنش جدا بشم اما هنوز صورتش رو خ خواستینم دلم

به    یشباهت  چیکه ه   ی و با محمد  دمیبودم، عقب کش  دهیند

که   انگار  رو شدم،  به  رو  نداشت  بغل   کیقبل  رو  مرده  آدم 

بغل گرفتنم به   ی هاش رو هم برادست  یگرفته بودم، اون حت

  بک یقشنگش پر خون بود، س  ی ها بود، چشم  اوردهیحرکت در ن

دائما پا  گلوش  و  باال  اخم   رفتی م  نیی  اخماما  هاش هاش... 

 .ترسناک بودند
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حال اصال  نتونستم خودم رو کنترل کنم و دستم رو به    نیا  با

 .دور گردنش انداختم

 ؟یکنیکه بغلم نم  ی همه کس من؟ انقدر ازم دلخور  یخوب-

 ؟یدلتنگم یگفتی... خانومت! مگه نمهااتم یمن رو

چشم  با در  ش ی لعنت   ی هاهمون  برا  یخون  ی ایکه   یبود 

 .نگفت یچیخودش... بهم زل زد و ه 

پناه ببرم که مطمئن بودم سکوتش رو    ی اشدم به کلمه  مجبور 

 .شکنهیم

 محمدم؟ -

آن ازم فاصله گرفت، بهم پشت    کی رو بست و در    هاشچشم

هاش سرش رو به آغوش گرفت، مات و مبهوت کرد و با دست 

 .دوباره صداش زدم  ینگاهش کردم و با لحن لرزون

 محمدم؟ -

 :گفت ی اگرفته  ی به سمتم برگشت و با صدا عیسر
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 !صدام نکن ی نطوری... اگهید-

  ه،یرفتارش چ   ی سرد  ن یا  لیدل  دم یفهمیبودم و نم  جیگ  هنوز 

نشست    مکتین  ی بکنم با اکراه رو  ی که خواستم اعتراض  ن یهم

 :مقابلش گفت ی به نقطه  رهیو خ

 !نیبش-

چشم  یمعطل  یب با  و  شدت   ییهانشستم  از  لحظه  هر  که 

شدم،    رهی قشنگ صورتش خ  مرخیبه ن  شدند،یهام تارتر م اشک

هاش، به گلوش  به لب   شش،یبه ته ر   ش،ینیهاش، به ببه مژه 

 !که انگار بغض داشت

 نکه یدورت بگردم؟ فقط بخاطر ا  خته ی بهمت ر  ی نطوریا  یچ-

رو وصل کردم؟ من غلط کردم... من اشتباه کردم...   یاون کوفت

 !نباش... توروخدا  ی نطورینباش، ا ی نطوریا ی تو

 :اعتنا به التماسم گفت یپاهاش مشت شد و ب ی رو  دستش
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با  - د  کی چرا  خودم   ی اومد   گه یاکانت  نشد  قرار  مگه  تل؟ 

 کنم؟  تش یلید

 .شدم ترکی رو با حرص پاک کردم و بهش نزد هاماشک

ول- ا  یآره،  با  ب  نیگفتم  وقت  امیخط  بخوا  یتا  پاکش    ی که 

همیکن نمنی...  من  بخدا  دردت    خواستمی ...  کنم  ناراحتت 

 !بجونم

 .زدی واقعا  داشت پوزخند م ایبود  دید ی خطا  دونمینم

 ؟ ی ... چرا جواب مزاحمت رو ندادشبید-

 .که زده بودم جمع شد و الل شدم ی از گند صورتم

داشت- مزاحم  نبود  قرار  بگ  ی مگه  من  گفت  ؟ یبه  چرا    یپس 

 ؟ یبهم دروغ گفت گه یچقدر د  ؟یچرا بهم دروغ بگ قمه؟یرف

سوالش رو   مرو به سمتم گرفت و مقابل نگاه بهت زده   سرش

 .تکرار کرد 

 !؟یچرا بهم دروغ گفت-
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 د یبا  دونستمی نم  کلمه الل شده بودم، اصال   یواقع  ی معنا  به

 !بگم و چطور قانعش کنم یچ

 ...گهید-

آورد، مکث  انگار  لحن بشدت    ی که نفس کم  با همون  و  کرد 

 :دی پرس  نیغمگ

شد   یمگه قرار نبود هر چ  ؟ی از من پنهون کرد   یچ  گهید-

 همش... همش دروغ بود نه؟ ؟یچرا نگفت ؟یبهم بگ

 .فکر کنه ی نطوریمحمد راجع به من ا  ذاشتمی... نمنه

 دونستمیبخدا قسم بهت دروغ نگفتم... فقط نگفتم چون م-

 ...دوباره   شد،یدوباره دعوامون م زه،یری اعصابت بهم م

 ؟ یداشت   یاون کوفت  ی تو  یچ  ؟ی و پاک کرد چرا اون اکانتت ر-

 !بگو... من تحملش رو دارم
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که خواستم لمسش    نیرو به سمت بازوش بردم و هم  دستم

. ناباور نگاهش کردم و با بغض لب  دیکنم، دستش رو عقب کش 

 .زدم

 ...! محمد منیچی... بخدا هیچیه-

خودش   خواستی حرف بزنم، انقدر پر بود که فقط م  ذاشتینم

 .کنه یرو خال

 !رو بده  تیگوش-

  ن یسند مرگم بود، ا  ی بهش، مثل امضا کردن پا  میگوش  دادن

رو باور    ی زیچ  چی ه  گهید  د،یدیاز سروش م   یمحمد اگه اسم 

 !کردینم

 ...اما دمی رو بهت م ی چشم... گوش-

سرم آوار بشه   ی رو   زی همه چ  نکهیقبل از ا  گفتم،یبهش م  دیبا

م  دیبا م  دیبا  گفتم،ی بهش  دست    گفتمیبهش  از  ترس  که 

 !ساخته ی ماهر ی دادنش از من، چه دروغگو
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 ...یبعدش هر چ ،ی هام رو گوش بدحرف  دیبا-

 :گفت ی بلند ی رو بست و با صدا  هاشچشم

 !رو بده  تی شو، گوش خفه-

 !نداشت، امروز روز مرگ من بود ی ادهیفا

تو   یگوش از  اشهدم   دم یکش  رونیب  بمیج  ی رو  رو خوندم،    و 

اون اکانت نباشه، کاش پاکش    ی از سروش تو  ی اثر  چیکاش ه

 .دادمیکاش حرف محمد رو گوش م کردم،ینم

م وارد اکانت شد، رو دانلود کرد و با وارد کردن شماره   برنامه

  ی اسم  چیه  نکهیا  ی دعا کردن برامن در حال دعا کردن بودم،  

محمد رو نگاه کردم،    کردم یجرئت نم  یاز سروش نباشه، حت

و توچشم بودم  دلم مرتب اسم خدا رو صدا    ی هام رو بسته 

 :بشم گفت دواریکه خواستم به سکوتش ام  نیهم  زدم،یم

 !ی دار دی جد امیاوه... چهار تا پ -
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دست به دست هم داده   زیخود اشغالشه، همه چ  دونستمیم

هام رو  رو، انتخاب اشتباهم رو، دروغ گفتن  مبود تا من گذشته

 !ارمیباال ب

 .د یلرزیم  دیب نیع  صدام

 ...محمد... من بهت دروغ نگفتم فقط-

رو ازش    یبود، دستم رو به سمت دستش بردم تا   گوش  ساکت

  ی بزنه، اشک جار  ی حرف  نکهیو قبل از ا دیاما عقب کش  رم یبگ

 .هاش قلبم رو مچاله کردگونه  ی شده رو

تنت   “ عطر  واسه  دلم  از دستش خالص شو،  زودتر  هر چه 

 شم یم  وونهیدارم د  “  “  ؟ یرفت  “  “من ؟    ی ایرو  ییکجا  “   “ تنگه!  

 “ شد؟یچ  ا یرو “ “! یششی که تو االن پ

اومد    رونیکلمات ازش ب  نیمحمد که ا  ی هاو واج به لب  هاج

 جمله   یو گنگ نگاهش کردم و اون به سخت  جی شدم، گ  رهیخ

 .رو به زبون آورد ی اگهید ی 
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م “ دستم...   ی بهونه  کیکاش    شش،یپ   رمی دارم  بده  خوب 

 “ !... عشقممیشی راحت م گهید

هاش پر اشک بود، به سمتم گرفت، چشم  یرو به سخت سرش

بودند؟    یها چحرف   نیمن هم... ا  ی هاپر درد، پر بهت... چشم

.. با سروش حرف نزده بودند؟ من... من که  ی... چهاام یپ  نیا

 !بودم

 .کندم تا تونستم لب باز کنم جون

 ...انتیبخدا دروغه... من بهت... خ-

 که بد شدم آروم  یگیآره، تو راست م "

 که جون به لب شدم امشب یگیم

 ...شهیدرست نم ی زیچ ی اگه بر بمون

 عشقم  ی خبر بر یب شهینم ساده

  از من ی بگذر شهینم بگو
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 " ...شهیهم   یکنارم بگو

زد،    ی اهام ضربهلب  ی رو  یتعلل  چیجلو اومد و بدون ه  دستش

 ی تنم... تو... درست مثل قلبم... درست مثل روح و  سوختندیم

 .دروغ  نیا شی آت

 !... خفه شوزی همه چ ی خفه... شو... ب-

 ی رینگو که م میچه حال ن یتوروخدا بب "

 ی ری که دستمو بگ خوادیم دلم

 "  ...شمی بدون تو شکنجه م نرو

هام نشست، زده بود تا خفه  لب  ی رو  دشیبا لرزش شد  دستم

که خونده   ییهاز یبذارم چ   تونستمی... نمتونستمیبشم اما نم

 !رو باور کنه 

 ...وقته که  یلیرو ندادم، سروش خ  هاام یپ نیبقرآن من ا-

 !اریمن اسمشو ن ی جلو ،یعوض اریاسمشو ن-
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چند نفر به سمتمون جلب   ی انقدر بلند بود که توجه   صداش

انقدر عصب اما اون   ره یو شوکه بود که فقط به من خ  یشد، 

 .بود

 ... مگه نه؟یباهاش... رابطه داشت-

... من ی اچه رابطه   آورد،ی ها رو از کجا محرف   ن یا  دمیفهمینم

 .هم نرفته بودم  رونیب یحت وونیبا اون ح

 ...دروغه نایا ی نه... بجون مامانم نه... دروغه... همه -

 د یهاش کش چشم  ریز  یرها کرد، دست  مکتین  ی رو رو  یگوش

 .و نگاه پر از نفرتش رو به سمتم سوق داد

 !... دروغگو... لجنیعوض ی ... دختره خورهیحالم ازت بهم م-

 نی ا  د،یکشی م  قی عم  ریت   کیقلبم    گفت،یکه م  ی اهر کلمه   با

 پسر... محمد من بود؟

تازه داشتم به ییایدختر دن   نیتو پاک تر  کردم ی م  الیخ-  ...

 ...تو ی... ولکردمیعادت م  ی افرشته کیتو  نکهیا
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بغضش رفت، لعنت بهت سروش... لعنت به   ی زد و دلم برا   هق

 .هااشک  ن یا یباعث و بان

ع   ی هرزه   کیتو  - کثافت که    کیآشغال...    کی...  ی اریتموم 

  ...... تو کهشیدیو به گوه کش میزندگ ی تو ی فقط اومد

 .شدیم بخدا قسم که داشت خفه  شد،یخفه م داشت

 !سراغ من... چرا ی چرا اومد ی بود یتو که دستمال -

جون  خواستندیم  هاملب اما  بخورند  نداشتند،    یتکون 

 .ذاشتندیکم نم ی عزادار ی هام اما... توچشم

اومد  یرو دوست داشت  گهی د  ی کیتو که  - تو   ی چرا  سراغم؟ 

 ...که

 ...شه یآخر گمینم ی زی چ گهیبمون د شمیپ  "

 ...رمیمن واست بم  ی... بمون الهشهیتو نم  هیواسم شب  یکس

" 
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نداد و من با عجز و ناله خواستم به آغوشش پناه ببرم   ادامه

هام لمس بشه، بلند شد و تنش توسط دست  نکه یاما قبل از ا

 :بغض آلود گفت یبا لحن

زندگ  یتونیم- عشقت  با  هیکن  یراحت   وقت چی... 

 !زت... متنفرم... متنفر... ابخشمتینم

 نفس نمونده واسه من گهیبجون تو د "

 دلم رو نشکن   گهی توهم د نرو

 ره یمی داره جلو چشات م دلم

 پاهاش  ی نکن بزار دلم بمونه رو نگام

 ذره آخه مهربون باش هی فقط

 " ...رهیداره م ی چجور نیخدا بب 

 ین یسنگ  ی هاجدا کرد و با قدم   نیاز زم  یرو به سخت  پاهاش

رفتنش رو    م زدهبهم پشت کرد و رفت. رفت... رفت! نگاه بهت 

 اء ی انگار دوباره اح  د،یرس  یکه به در خروج  نیدنبال کرد و هم 
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حرکت    دیبا  زدی م  ادیهام کمتر شد و قلبم فرچشم  ی شدم، تار

 .کنم

گوش  فی ک  نکهیا  بدون تکون   میو  بردارم،  با   یرو  و  خوردم 

شدنش پاهام    د ی. با ناپددمییبه دنبالش دو  ینامنظم   ی هاقدم

و صداش زدم تا باالخره    دمییگرفتند و انقدر دو  ی شتریجون ب

نداشت    ستادنیبا ا  ی اقرار گرفت، قلبم فاصله   دمیمعرض د  ی تو

راهش سد   ی جلو  ،نگاه از جانب محمد بود  مین  کی به    دمیو ام

 :گفتممنقطعم  ی هاشدم و با نفس 

 ...دهینقشه کش یکیبخدا... بخدا دروغه! -

 !خورهیشو، حالم از خودت و دروغات بهم م خفه-

آخر  من همزمان  و  زد  کنار  قلب    رش ی ت  نیرو  سمت  به  رو 

 .پرتاب کرد رونمیح

 !باش یراض  یکیبه داشتن  ا،یدنبالم ن-
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رفت، تنم سست شد و به کمک درخت   لیبه تحل  دمی ام  تمام

تونستم تعادلم رو حفظ کنم، دستم رو    ابونیخ  ی تو  ی تنومند

نفس    یگذاشتم و به سخت  دی تپی وار م  وونهیقلبم که د   ی رو

 .شدمیداشتم خفه م  دم،یکش یقیعم

گر  ونیم و  عم  مهیبغض  نفس  بلند    دم،یکشیم  قی بلند 

ا   ن یپرروتر ح  ایدن  نیآدم  در  که  برا  ن یبودم  زنده   ی مُردن 

سرم   ی جا  ی محمد جا  ی ها. تمام حرف کردمیموندن تالش م

با هر جمله و  بود  احاطه کرده  به    ی ارو  با    اومد،ی م  ادمی که 

به   قتی. حقدمیکشینفس م  یوضع اسفناک نداشت... محمد 

داشتم    ومدهین  دنمید من...  رو    کیبود،  وحشتناک  کابوس 

 رفتم یو م  شدمیم  داریب  دیبا  شدم،ی م  داریب  دی با  گذروندم،یم

 ...مدرسه، بعد

 ؟یدخترم... خوب-

 ستاده یکه مقابلم ا  انسالیم  یزن  ی مات و غرق اشکم رو  نگاه

 .دمی اراده ازش پرس یافتاد و ب کردی بود و با ترس نگاهم م
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 !ستم؟یمن... من... خواب ن-

 .دی صورتم کش ی رو  ینگاهم کرد و دست متعجب

همراهم    یمن گوش  ست،یانگار حالت خوب ن  ی دختر... ولنه  -

 ...تخانواده  یزنگ بزن ی خوای هست م

که محمد رفته   ی ریقلبم برداشتم و به مس   ی رو از رو   دستم

 .بود، اشاره کردم 

 !رفت؟-

 :د ی به روم انداخت و پرس ینگاه نگران چارهیب زن

 !ی دختر، رنگ به رو ندار  مینی جا بش کی میبر ایب ؟یک-

  ر ی که خواست به مس  نیرو به سمت پهلوم گرفت و هم   دستش

که   یابونیکنه، دستش رو پس زدم و به خ  تمی مد نظرش هدا

با لحن   و  اشاره کردم  بود،  تنها گذاشته  محمد من رو توش 

 :گفتم یلرزون
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گذاشت و رفت؟ اون که... تحمل... حال بد من   نجایمن رو ا-

 !رو نداشت... کجا رفت؟

به خودم بدم و به پارک    یمستأصل زن باعث شد تکون  نگاه

اونجا بود، خاطراتم با محمد اونجا بود،   لمیبندازم، وسا  ینگاه

 !محمدم اونجا بود

 .دختر... بذار تا خونتون برسونمت سایوا-

قدم   یی اعتنا با  و  نکردم  اصرارش  پارک    ی هابه  به  نامنظمم 

س دچشم  لیبرگشتم،  با  خاطره   یخال  مکتین  دنیهام  و 

به سخت  زمونیانگ و  گرفت  بهش   یشدت  رو  تونستم خودم 

 .برسونم

 ه،یو هر چند ثان   شدندی سرم تکرار م  ی هاش توتک حرف   تک

و به   گرفتیچنگ خودش م  ی نگاه غرق اشکش قلبم رو تو 

ک له  مقصد  فشارش  ادادیردن،  د  نی.  سالم  گهی قلب   ی قلب 

... من خودم شکستنش رو  شدیشکسته م  شد،یمن نم  ی برا
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صدا  دم،ید شن  ی خودم...  رو  شدنش  اما  دمیشکسته   ...

م  چرا  دمیفهمینم نفس  که...    نی ا  دم؟یکشیداشتم  قلب... 

بود،    دهیکه شن  ییهاها و تهمت قلب بعد از دروغ   نیمُرده بود! ا

که من رو به حال خودم گذاشته بود و   ی محمد  دنیبعد از د

 !دمیکشیرفته بود، مُرده بود و من هنوز داشتم نفس م 

لرزش مشهود دست  یگوش با  تورو  با   ی هام  و  دست گرفتم 

 .از بغض، زمزمه کردم ی ادیو حجم ز یاندک دیام

 !دهیدروغه... حتما ... حتما  اشتباه د -

با د  وارد و  انگل  یاکانت  دنیتلگرامم شدم  به  عشقم    ،یسیکه 

محمد رو به اسم   ی شده بود ماتم برد، من که شماره   ره یذخ

کرده بودم، من که جز چند تا چت با فرناز و    رهی خودش ذخ

 !نداشتم ی اگه یهام، چت ددوست 

با    ی ااون اکانت ضربه  ی رو از   ی صفحه  دنیدزدم و  چتمون 

پر از قربون صدقه و  هاام یپ ی . همه دمیکش ین یفرط تعجب ه 
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رو نفرستاده بودم، من   هاام یپ  ن یبه محمد بود، من ا  انتیخ

 ...اکانت سروش رو بالک کرده بودم... اما

 “  !از خودم برات تنگه  شتری دلِ تختم، ب “

لبم رو به دندون گرفتم و دست خودم نبود که صدام   زدهشرم 

 .د یلرزیم

هکم   یعنی  ه؟ی ... همه کار سروش عوضنای... ایچ  یعنی  نایا-

 !من ی کرده... خدا

  ی بود، برا  شبی د  ی بود و اغلبش برا  ام یتا پ   ازدهیده    مجموعا 

اکانتم رو پاک کرده بودم. به حرف فرناز    نیکه من ا  یشبید

 ...گوش کرده بودم و

 ی کردن برداشت و به معنا  ی ادآور یدست از    بارهک ی به    مغزم

کردم   یواقع هنگ  مبنکلمه  فرناز  اصرار  کردن    ی.  پاک  به 

سرم   ی که تو  یف ینه بزرگ در جواب حدس کث  کیاکانتم...  

 !بود گفتم و مغزم ساکت ننشست ی ریدر حال شکل گ 
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ب  ی های ری گیپ و  تغ  گاهی گاه  ا  ریی فرناز،  هف  نیرفتار   ته چند 

کار رو با من بکنه، امکان    نیا  تونستی... نه... فرناز نمرشیاخ

باشه! کار، کار خود سروش عوض بود،   رحمینداشت انقدر ب

بال رو سرم آورده بود!   نیا  یو از چه راه  ی چجور  دونمیاما نم

رو از    ز یزد انگار همه چ یحرف م  ی طور  کیاصال  محمد چرا  

برخورد   شهیبا من بدتر از هم  شب یچرا از د  دونست؟یقبل م

ز  یک  کرد؟یم برانقشه  رکانهیانقدر  رو  کردن    ی ش  خراب 

 !برده و حاال... موفق شده بود؟ شی رابطمون پ

نداشتند و منتظر من بودند،    دنیبه بار  یلیهام ماشک   گهید

من م  یمنتظر  دلم  ت   خواستی که  رو  کنم!   کهیت  کهیسروش 

لحنم رو دو   ی گرفتم و نفرت تو  یتعلل  چیش رو بدون هشماره 

مشترک مورد نظر    “  ی جمله  دن یبرابر کردم و به محض شن

م و عصبان  “.  باشدی خاموش  فرط حرص   ی رو   یمشت  ت،ی از 

 .دمیکوب مکتین

 !... حرومزاده... آشغالیلعنت-
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رو    یش رو گرفتم و بعد با حرص گوششماره   ی اپیبار پ  چند

  ی هام بغل گرفتم و با حالتانداختم. سرم رو با دست  فمیک  ی رو

هر چه زودتر سروش رو مجبور    دیشدم. با  رهی خ  نی زار به زم

بگه که همه چ  قتیبه محمد حق  کردمیم بهش  بگه،    ز ی رو 

 ...د یدروغ بوده، با

سوال  پررنگ ع   ی تو  یشدن  شد  باعث  با    هاوونهید  نی ذهنم 

 .خودم حرف بزنم

از کجا فهم  یول- اونطور  دیسروش    ی با محمد قرار دارم که 

 ...... فرنازدونستیجز فرناز... نم کسچ یداده بود؟ ه  امیپ

ذهنم    اتیلب تکرار کردم و در مقابل حدس  ریاسمش رو ز  انقدر

  کردمیمکه فکر    ی زیمقاومت کردم که آخر کم آوردم. به هر چ 

هضمش برام سخت بود. فرناز از تک تک مشکالت من و محمد 

تا محمد   خبر داشت، خودش بهم گفت اکانتم رو پاک کنم 

 !... نه... امکان نداشتتونستینفهمه حاال چطور م
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بلند شدم و با    مکتین  ی به مدرسه برم از رو  نکهیفکر به ا  با

وقفه    یرو ب  ی اقهیدق   ستیگرفتم. ب  ش یمدرسه رو پ   ر یدو مس 

ها  بچه   ی بود و سروصدا  ح یزنگ تفر  دم،یتا به مقصد رس  دم ییدو

کل کوچه رو پر کرده بود. بدون توجه به نگاه متعجب دانش  

من و فرناز و   اتوقکه پ  ی اشدم و به نقطه  اطی آموزان وارد ح

نگاهبچه  یباق بود  دور در حال خند  یها  از  با   دنی انداختم، 

به سمتش حرکت کردم.   یلرزون  ی هاو با قدم   دمشیها دبچه

 قی اون رف  داد،یم   انیو فرناز به شک مزخرفم پا  رفتمیاالن م

 !به من بکنه یانتیخ  نیهمچ تونستیمن بود، نم

دوروبرش جلب من شد و با   ی ها فرناز هم توسط بچه  حواس

چشم درشت کرد، به وضوح جا خوردنش رو حس کردم    دنمید

 خفه  “العمل فرناز مشکوک بود،  و خطاب به ذهنم که به عکس 

 .گفتم ی ا “شو 
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و   دمی دستش رو کش  یحرف  چیه  یو ب  دمیبهش رس  باالخره

. دلم گواه  میرفت  اطیاز ح  ی ااعتنا به اعتراضش، به گوشه  یب

 .ستضاوتم اشتباه خبره و ق یب زی که فرناز از همه چ دادیم

 مدرسه؟ ی چرا االن اومد شده؟یچ-

  د ی رسیبه نظر م  یمصنوع  یبه حالت متعجبش که کم  ینگاه

 :انداختم و گفتم 

پ- پ  کی  نی هم  ؟ی رو نخوند  اممیمگه  پ  شیساعت   ام ی بهت 

 .دادم

 :تکون داد و گفت یبه نف ی سر

 .ستخونه میمن گوش-

جز فرناز و   چکسیه  تونستم،یباور کنم اما نم   خواستی م  دلم

  ی محمد  ایفرناز گفته بود    ایمحمد از قرارمون خبر نداشت،  

 .رو بکنه   کارنیدرصد هم امکان نداشت ا کیکه 
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 یک یدست به    ،ی تو به سروش خبر داد   ،یگیدروغ م   ی دار-

 !دیو من رو هک کرد دیکرد

 .با اکراه لب باز کرد فرناز

 ا؟ یرو یگیم ی نکردم، چ ی کار  نیمن همچ-

  ی هل  مچهیحال محمد، حرصم دو چندان شد و ن  ی ادآوری  از

 :شد و اخمالود گفت دهیبه عقب کش یبهش دادم که کم

 تو؟ چته؟ ی خر-

 .زدم ادیبا بغض، فر همراه 

 ...بهش، تو باهاش  ی تو خبر داد-

 .کرد و صداش اوج گرفت رییتغ هیصدم ثان کی  ی تو لحنش

برو   ؟یخبر دارم، که چ  زیآره، من خبر دادم. من از همه چ-

که تو رو از دستش    ینه من  ریرو بگ   ضیمر  ی اون پسره   ی قهی

 !نجات دادم
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اگه هزار   کرد،یم   ینداشت، قطعا  داشت با من شوخ  قتیحق

 .شدی باز هم باورم نم کردیرو تکرار م  یشوخ نیا گهیبار د

 ؟ یگی... میچ-

 :گفت یاز شرمندگ ی بدون آثار ،یشوخ طبع ی اذره  بدون

راستش رو گفتم، حاال    ؟ی رو بشنو  ن یهم  یخواستیمگه نم-

 ؟ یکن کاریچ ی خوایم

کار  من طلب  نکهیا  ی من و اون عوض شده بود، به جا  ی جا

چ  به  بودم،  شده  بدهکار  شوخ  ؟یباشم   ی مسخره   ی هایبه 

 !فرناز

رو منکر   هامده یکه شن   ییهابه حس   یشباهت  چی لرزونم ه  لحن

خودش   ی رو تو  ی انداشت و انگار باورِ ترکش خورده   شدندیم

 .جا داده بود 

 ؟یکنی... می... شوخی دار-
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م لب باز زده   رتیبه نگاه ح  رهی قدم به جلو برداشت و خ   کی

 :کرد و گفت

  ،یاالن بفهم  خواستم ینم  ،ی د یفهمیرو م  زیباالخره همه چ -

هزار    ی روز  نیکه بعد از ا   نهیبهتر از ا  یاما اگه امروز زجر بکش

 !ی ریبار بم

سوء    کیفقط    زد؟ یحرف م  ی ... فرناز از چه زجر دمیفهمینم

  کردم ی اومده بود و من با کمک خودش، حلش م  ش یتفاهم پ 

 !گشتیو محمد... دوباره برم

به هم دوخته    ی هام بدجوراما لب  خواستمیکه نخوام... م  نه

  ی هاکردن من، حرف   تیاذ  ی شده بودند و در عوض، فرناز برا 

 .داشت ی ادیز

کردنت به    یکه سروش واسه راض  لیفکر کردم، اوا  یلیمن خ-

ست، بهش  رابطه  ی تو  ایمن پناه آورد مخالفت کردم، گفتم رو

 ...اما ،ی خورینم ایگفتم به درد رو 
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که    یاعتنا به من  یچرخوند و ب  اطیح  ی دور تو  کی رو    نگاهش

 :رو هضم نکرده بودم، ادامه داد  شیقبل ی جمله  یحت

که با محمد   نهیبهتر از ا  یلیخ  یبا سروش بدبخت بش   دمید-

ته ته الش  ،یبدبخت بش با تن   ی باز  ش یباز  یسروش  کردن 

 یمراقب خودت باش  یتونستیدخترهاست... اون هم که تو م 

  کنه،یو زنده م  کشهیهزار بار روحت رو م  ی اما محمد... روز 

 گه ی د  قتهبهتره تا چند و  یلیخ  رم ی اگه االن جلوت رو بگ  دمید

 .درب و داغون رو کنار خودم داشته باشم ی ایرو کی

به بودنشون    ی از یگار نحبس شده بود و ان  منه یس  ی تو  هامنفس

  ی فرناز؟ دختر  ی هازنده بودم؟ با... سوزِ اعتراف   ینداشتم، با چ

ا  از خ  ستادهیکه مقابل من  و  بود    یانتیبود  به من کرده  که 

 !من بود؟ ی ساله  نیچند قیرف  کرد،ی م فیتعر

و تورو   میرو بهش گفتم، قرار شد به هم کمک کن   زی همه چ-

پسره  اون  دست  بد  یروان  ضیمر  ی از  اون   م،ینجات 
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اذ  خواستینم بود  تتیانقدر  مجبور  بود...  مجبور    م یکنه، 

 .می کن زیصبرتون رو لبر ی کاسه

 ی و بعد رو  منهیس  ی قفسه  ی رو   ی دیبا لرزش شد  هام دست

خفگ احساس  نشستند،  چ  ی قلبم    ک یبه    هیشب  ی زی داشتم، 

 !بارمرگ  ینیسنگ

از  اون  - روز که خونتون بودم، به تلگرامت وصل شدم و بعد 

چقدر خودت رو عذاب   دونمیدادم. نم  امی چند روز به محمد پ

 یکینتونست    یاما حت   یرو جلب کن  شی تا اعتماد آبک  ی داد

و    هاام یرو از پ  نیا  شد،یم  وونهیدو هفته صبر کنه، داشت د

 !دمیپر فحشش فهم ی هاس یو

 کار انت یکه من رو خ   ی محمد من حرف زده بود؟ با محمد  با

 ...دوستم نیبهتر  نکهیغافل از ا دونست؟یم

 ییرو نشونت بده، همون رو  شی واقع  ی همه کار کردم تا رو-

ب انقدر  از من سوال   نجا یا  ی ایعقل کرده که ب  یکه تو رو  و 
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بابت    ی روز  کی   یول  یامروز ازم متنفر باش  دیشا   ،یجواب کن

که تو رو از دست   یکنی تشکر م  ،یکنی کار ازم تشکر م  نیا

 ...یاون روان

[24.07.21 22:05] 

 343پارت #

که   ی اده یکش  ی همه وقاحت رو نداشتم، صدا  ن یتحمل ا  گهید

ش کنه، بود تا خفه   ی صورتش خوابوندم انقدر بلند و قو  ی رو

م رو به حال خودشون شوکه  ی ها تا دهنش رو ببنده، تا گوش 

 .رها کنه

تار از فرناز    ریتصو  کی جز    ی زیچ   گهیمملو از اشکم د  ی هاچشم

ا  دند،یدینم کتک    یواضح   دید  نکهی با  از  دست  اما  نداشتم 

 انتِ یخ  ی بُرنده   ی هام، با چاقو زدنش برنداشتم و نخِ سکوتِ لب

 .فرناز پاره شد
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 ی دونستیکه م  لجن... تو  یتونست  ی ... چجوریتونست  ی چجور-

 ...من عاشقشم

م  یب ناله  رو  یب  ی هاو ضربه   کردمیمحابا  به    ی جون دستم 

م فرود  انقدر  اومدند،ی تنش  که    ی دعوامون  کرد  سروصدا 

کردند، بچه  ی همه  جدامون  و  شدند  جمع  دورمون  ها 

به سمت دفتر رفتند و من با نگاه پر از خشمم    هان یریخودش

  ی شدم. صدا  رهی که صورتش سرخ و اخمالود بود خ  ی به فرناز

 ن یبنز  ختنیر  نی و کنجکاو چند تن از دانش آموزان، ع  بمتعج

تکشون تک   خواستی روشن عمل کرد و دلم م  مهیآتش ن  ی رو

 .خودم خفه کنم   ی هارو با دست 

 !که با هم دوست بودند نایا-

 !شدهیچ ستیمعلوم ن-

 !حتما  سر پسر دعواشون شده-
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پاک کردم و به قصد دوباره   یاز اشکم رو کم   سی خ  صورت

و ناظم از پشت    ریمد  ی که صدا  دمییحمله ور شدن به فرناز دو

ا سرجام  شد،  کارم  مانع  به   ستادمیبلندگو  توجه  بدون  و 

  ن ی گفته بود که محمدم رو به ا  یحرفشون به فرناز زل زدم. چ

سر عشقمون آورده    ییچه بال  ها وجدانیب  نیحال درآورده؟ ا 

 بودند؟

 ی بود  یتو که دستمال“،    “... مگه نه؟  یباهاش... رابطه داشت “

 “ !سراغ من... چرا ی چرا اومد

ب   ی هاحرف  ی ادآوری  با گر  یمحمد  و    م هیاراده  گرفت  اوج 

 .نتونستم خودم رو کنترل کنم

 ؟یتونست ی ... چجوریعوض ی ... دروغگو  زیهمه چ ی... بلجن -

 کثافت؟  یتونست  ی چجور

و    اوردیها سد راهم شدند و فرناز اما باز کم ننفر از بچه   چند

 :جسورانه گفت
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 !ی اکنم، عقده تده یخاک تو سر پسر ند-

تو  یسوت  ی صدا  دنیچ یپ دردگوش  ی ممتد  از  نشون    ی هام 

شروع به تکون خوردن کرد و سراسر تنم   زیچ  آشنا داد، همه 

  ی سوت ب  ی همهمه  ی ها توبچه   فیخف  غیج  ی قوا شد، صدا  یب

پرده   انِیپا و  گم  پاچشم  ی تو  یاهیس  ی گوشم  به   ن ییهام 

 .شد  دهیکش

که    یهام از مکانهام بدم، گوش به چشم  یتکون  نکهی از ا  قبل

 .کردند ارمی توش بودم هش

صابر- ا  ی خانم  آمبوالنس...  بزن  زنگ  بهوش   نیجان،  بچه 

 !ومدین

  دم یناظممون نبود رو شن  ی شباهت به صدا  یکه ب   یزن  ی صدا

 :گفتیکه م

ن  گهید  کمی- بهوش  اگه  سروصورتش،  به  بزنم   ومدیآب 

 .میشد ی چه گرفتار دم،یآمبوالنس خبر م
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اون دست به کار   نکهیو قبل از ا  وفتهیبه زحمت ب  خواستمینم

  ر ی مد  ی صدا  نی هام رو باز کنم که همون حبشه، خودم چشم

 .دمی رو شن

 ادیکه... االن ب  جاستنیمامانش کجا موند پس، خونشون هم-

 ...گهید دونهینم شه،یکار هم مطلب

 !هاش... تکون خوردچشم-

  یبودم که نتونستم کنترل یخبردار شدن مامان ناراض از انقدر

 ی خودم داشته باشم، صورتم توسط ناظم لمس شد و کم   ی رو

باز کردم، چهره بعد چشم رو  اضطراب و    ی هام  از  هردوشون 

مد  ینگران و  از مسئول   ر یفاصله گرفت    ش ی شگیهم   تی دست 

 .برداشت

 .آب قند بخور گهید کمی ایدخترم؟ ب یخوب-
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رو به دست ناظم داد، خانم   ی آب قند   وانیتند کرد و ل  قدم

  دن یکرد و من با عقب کش  کیهام نزدرو به لب   وان یل  ی صابر

 .سرم مخالفتم رو نشون دادم

 !هنوز  نهیی بخور دختر، بخور فشارت پا-

رنگ   دیدادم و نگاهم رو به سقف سف هیتک یرو به صندل  سرم

االن    یعنیفرناز کجا بود؟    کردم؟ی م  کاری چ  نجایسپردم، من ا

  یی االن از جدا  ی عنی  گرفت؟یجشن م   تش یموفق  ی داشت برا

 من و محمد شاد بود؟

 .د یاعصابم خط کش  ی رو  ی سرزنشگر صابر ی صدا

دعوا گرفته، از حال رفته، جو   ومده،یخانم از صبح مدرسه ن-

ر بهم  هم  رو  ن  خته،یمدرسه  که   شدهیچ  ستیمعلوم 

 ...ی نطوریا

 ...ای... روی وا-
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و با   رمیباعث شد سرم رو به سمت در بگ  ایمضطرب دن  ی صدا

 .بشن  ی هام جاراشک لیس دنشید

خانم ض- کجاست  تشر  اء؟ یمادرتون  خودشون  گفتم    ف ی من 

 ...نه که شما رو ارنیب

سرم،    ی رو  دنی دست کش  نینفس زنان به سمتم اومد و ح  ایدن

 :گفت  ایدن  ریمد نیتر شعوری رو به ب

  .امی خوب نبود، من مجبور شدم بحال مادرم -

 :بعد رو من گفت و

 !پاشو... پاشو ببرمت دکتر  ؟یخوب شده؟یچ-

  ی بهم بده، رغبت  یدستش گرفت و خواست تکون  ی رو تو  دستم

تنم نبود، مامان بخاطر من دوباره حالش بد بود، مامان...   ی تو

 .من شده بودند ر ی... ناظم... همه اسری... مدایدن

 مامان... مامانم خوبه؟-
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هاله   ییهابا چشم  ایدن هو  ی اکه  توش  اشک  نگاه   دایاز  بود، 

 :به روم انداخت و گفت ی معنادار

 .نگران نباش شه،یدکتر، مامان خوب م میبر دیبا-

تو  تنم کل  ی رو  از  بعد  و  گرفت  خواه  ی آغوشش  و    یعذر 

ح  ریمد   ی محترمانه  ی هاکردن خفه تا  رو  من  ناظم،   اط یو 

 .استفاده کرد اطیمدرسه کشوند و بعد، از خلوت بودن ح

 ا؟یرو شدهی... چنجایا  دمیمُردم تا رس  شده؟یچ-

که من بودم و فرناز، من بودم و آشکار شدن   ی اهمون نقطه  به

 :گفتم ی او گرفته فیضع ی شدم و با صدا  رهیخ انتش،یخ

 ...ضی بهش گفت مر-

 :دی به حرفم پرس توجهیو ب ت یبا عصبان ایدن

بدبخت  ای  شدهیچ  یگیم- با هزار  نگه    ینه؟  رو خونه  مامان 

 ن یکه به ا  شدهی بگو چ  ارتش،یبرسه خونه و ب  دیداشتم تا ام 

 ؟ی با فرناز چرا دعوا کرد ؟ی حال افتاد
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شده بود    فیکه مثل وجود فرناز کث  اطیح  ی رو از گوشه  نگاهم

 .باز کردمدهان خشکم رو  یگرفتم و به سخت

 !محمدم... محمد من اونجاست  شیمن رو ببر پارک... پ-

[30.07.21 11:07] 

 345پارت #

 .لب باز کرد د یدستش فشرد و با ترد ی دستم رو تو ایدن

 به محمد نداره که؟  یدعوا با فرناز... ربط-

 .هام کرده بودرو مهمون چشم  ی هام تاراشک ی حلقه

... محمد گمیخونمون... اونجا بهت م  کیمن رو ببر پارک نزد-

 !هنوز اونجاست، نرفته، مطمئنم 

  د،ینپرس  ی زیچ  گهینگاهم کرد و برخالف انتظارم د  مستأصل

دق چند  مدرسه  در  موند  ی اقه یدم  آژانس  بعد   میمنتظر  و 

به محمد    ریشدم. تمام طول مس  نیسوار ماش  ا،یبه دن  ده یچسب

  نکه یبه ا  کردم،ی فکر م  زدیم  اد یو صورتش که دردش رو فر
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بشه اما    وونهیحق داشت د  زه،یبشه، بهم بر  یحق داشت عصب 

  ی ا یبودم! رو  ایفرناز رو باور کنه، من رو   ی هاحق نداشت دروغ 

باشم، محال بود انقدر بد باشم،   ی اگه یاون... محال بود آدم د

 باشم.  فیمحال بود انقدر کث

  ی من آدم  دونستی محمد که م  شناخت،ی محمد که من رو م 

فکر کنم، چطور باورش شده بود؟ فرنازِ    انتیبه خ  ی حت  ستمین

زده بود که محمدم رو انقدر شکسته و    ییهاحرف  چه  ،یعوض

 !شوکه کرده بود؟

خوردم و نگاهم رو به    یتکون  ای زودتر از دن  ن،ی ماش  ستادنیا  با

  یدلتنگ بودم که انگار، صد سال  ی پارک سپردم. طور  ی ورود

ا به  ن  نیهست  قدمومدمیپارک  با  سمت   ی ها.  به  نامنظمم 

اهم  یشگ یهم   مکتین و  کردم  زدن   یتی حرکت  صدا   ی هابه 

 ندادم.  ایممتد دن

رس  ن   دنیتا  دن   مکتیبه  و  کندم  ایجون  کنارم  که    ستاد،یا 

 .عتراض کردشد و ا زی صبرش لبر
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چ  نمیا- محمد؟  کو  به    ای  یگی م  شده؟ی پارک...  بزنم  زنگ 

 زده؟  ی چه گند نمیخودش بب

و پوچ   چیکه سر ه   ی به مادر  هی شدند و شب  ری سراز  هاماشک

 .فرزندش رو از دست داده زار زدم

 !من خره ریمنه... تقص رینکرده. تقص  ی اون... کار-

دن  مکتین  ی رو و  نگران  اینشستم  نگاه  انداختن  با  بهم   یهم 

 .کنارم نشست

 ؟ی کرد کاریچ-

در حال کنترل خودم  نکهیدستم گرفتم و با ا ی رو تو  دستش

 .دیبودم، بغضم ترک 

اندازه- فرناز  فکرشم چشم  ی به  من...  داشتم،  اعتماد  هام 

 ...اون بخواد کردمینم

  د یحامل ترد  ی مشغول نوازش دستم شد و لحنش به حد   ایدن

 .رو بشنوه قتیبود که انگار دوست نداشت حق



Page | 1464 
 

 ...نکنه... باهاش-

 .نذاشتم کاملش کنه  یرو خوندم و حت فکرش

کردند تا من و محمد    یکی... با سروش دست به  یاون عوض-

وارد اکانتم شده، هزار تا دروغ و مزخرف    یمکی. قامیجدا بش

رابطهمح  لیتحو از  گفته،  از سروش  داده،  با نداشته  ی مد  م 

ا از  دننکهیسروش...  حتای...  من  ب  ی...  هم   رونیباهاش 

مرفتمینم اصال  مگه شما  م   د؟یذاشتی...  برم؟    تونستمیمگه 

 ...تونسته  ی چجور

 .ش بوداز حالت چهره   فیتوص نیکمتر یگزد بهت

 ضه؟ی رو کرده؟ مگه مر  نکاریا یچ  ی ... برای برا-

اشک   سرم و  دادم  تکون  حرص  با  به  رو  سماجت  با  هام 

 .ادامه دادند دنشونیبار

بهم گفت...    زهایچه چ  یدونیتو نم  ضه،یآره... کثافتِ لجن مر-

بابت گند زدنش    ؟ یازش تشکر کنم... بابت چ  دیبهم گفت با
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... بابت نارو و  ی با سروش الش  ش ی... بابت همکارزی به همه چ

که فکر    یکس  ی اندازه   ایدن  نی ا  ی تو  یدشمن  چ ی... هشینامرد

 !ست یرحم ن یب قمه،یرف نی بهتر کردمیم

حرف   نیاول  ی برا که  بود  مقصر    زدینم  یبار  رو  من  و 

 !دونستینم

د- تو  کجاست؟  محمد  نرفت  ش؟یدی االن  مدرسه؟    یچرا 

 !کن  فیقشنگ تعر شدهیچ

رو    زی به مرور حال محمد نداشتم همه چ یلیاصال  تما  نکهیا با

مامان و  ی دادن چند بار حیتوض  نیکردم، ح فی تعر ا یدن ی برا

مدرسه شدند،    ی عدم حضورمون تو  ی ایزنگ زدند و جو  دیام

اگه امروز    دم،یترس ی م  دی... از رو به رو شدن با امدمیترسیم

سر من و محمد   ییبال  کی... قطعا   دیدیحال م  نیا  ی من رو تو

 .آورد یم
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  ی رو برا  ز یهمه چ  یتا تونستم به سخت  دیطول کش  یربع  کی

م  فی تعر  ایدن جر  دونستمیکنم،  بابت  کفر  انیاز   ی سروش 

  نکه یخودم هم از ا  گهی. ددیفهمی رو م  زیهمه چ  دیاما با  شهیم

بعض   زهایچ  یبعض و  آشکار  م  زهایچ  یرو  پنهون   کردم یرو 

 .خسته بودم

 چ،یاصال  من ه  زنه؟یسروش بهت زنگ م  ینگفتچرا به من  -

 ؟ ی. چرا نگفتیگفتیم ییبه دا

چ  خواستیم  دلم همه  و  بزنم  زنگ  محمد  براش   زیبه  رو 

 .زمان رو از دست بدم خواستیکنم، دلم نم فیتعر

ول   ناروی... اایدن  ؟یچ  ی باهام، فکر کرد  کردیبدتر تا م   دیام-

بهش    دیتو با  ده،یم  جواب تورو   ر،یمحمد رو بگ   ی کن. شماره 

 !دروغه  دهیشن  یهر چ یبگ

هام ادامه  به سرکوب کردن خواسته  شهیمثل هم  کردمیم  فکر

 .رو به سمتم گرفت شیاما نداد و گوش دهیم
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. اصال  بهش  دهیجواب تو رو نده، جواب من رو هم نم  یوقت-

 مگه؟  ی زنگ زد

به   ی سر  ا ی. در جواب دنشناختمی بد بود که محمد رو م  چقدر

 :تکون دادم و گفتم ینف

 !کنهی باور م  ،یبهش بگ دیتو با ده،ی مطمئنم جوابم رو نم-

  ی محمد رو گرفت و تماسش ب   ی تعلل، شماره   یبعد از کم  ایدن

ش رو گرفت تا باالخره  جواب موند، به اصرار من چند بار شماره 

 .رو برداشت یمحمد گوش

 ...الو... آقا محمد -

شدم، کاش    رهی خ  ای دن  ی هاوجودم چشم شد و به لب  سراسر

که فکر قطع   ع یانقدر سر  کرد،ی م  فی رو تعر  ز ی همه چ  عیسر

 .کردن تماس به سر محمد نزنه 

 الو؟-
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دست   یگوش  خواستم از  بگرو  نگاه  رم یش  گوش  یکه   یبه 

 :انداخت و گفت

 .قطع کرد-

 :و گفتم دمیهام کشچشم  ریز ی دست صانهیحر

 !توروخدا  ر،ی دوباره بگ-

مثل    یحت  شجه ی که خواسته بودم رو انجام داد اما نت  ی کار

من مملو از ترس بود،   ی برا  ا،یقبل هم نشد، جواب تماس دن 

 .واقعا  محمد رو از دست بدم  نکهیترس ا

 !خاموشه-

 یابه نقطه   رهیلب باز کنم، چشم درشت کرد و خ   نکهیاز ا  قبل

 :لب گفت ریز

فقط دعوات   گمیم   دندینگو خب، اگه پرس   یچی اومدند، تو ه -

 !اصال  حرف نزن ن،یشده هم
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جرئت نداشتم سرم رو به سمتشون برگردونم، قلبم به    یحت

م  ی قدر ام  زدینامنظم  و  مامان  انگار  تنهام   دی که  قراره  هم 

 !بذارند، درست مثل محمد 

به طرفمون اومد   دیو زودتر از ام  شهیتر از هم   شونیپر  مامان

 .ستادیو مقابلمون ا

 مامان؟  ی... خوبایرو  ن؟یینجایچرا ا شده؟یچ-

من،    لعنت چبه  دردسر  جز  که  من  به  براشون    ی زیلعنت 

 .نداشتم

 .شدهیبهت چ گمیخونه م میخوبه مامان، بر-

 :دیپرس ایو رو به دن ستادیکنار مامان ا دیام

 چرا از صبح مدرسه نرفته؟ -

اول   دیام پرس  نی قبال ها  حاال...    دنیسوالش،  اما  بود  من  حال 

 .کر باشم خواستی دلم م قتا یحق

 :در جوابش گفت یبا لحن لرزون ایدن
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حاال    کیکوچ  ی دعوا  کی  ،ییدا  یچیه- دوستش،  با  بوده 

 ...خونه واستون میریم

 فقط؟  کیکوچ ی دعوا کی-

نگاهش،    دنیکردم و با د  لیسرم رو به سمتش متما  اریاخت  یب

 .هاش خوندمچشم  ی تا ته ماجرا رو از تو

جلو اومد و از مامان که در حال حرص خوردن بود    ی قدم  دیام

مامان مشهود بود اما باز   لیعدم تما  ره،یخواست ازم فاصله بگ

 .حرف، حرف برادرش شد

زانو زد و دستش رو به قصد باال گرفتن سرم جلو    نیزم  ی رو

 :دیپرس  یمیشد و با لحن مال  ره ی هام خعمق چشم  ی آورد، تو

 !ندارم  تیراستش رو بهم بگو، کار ؟یچرا مدرسه نرفت-

کنار    قم،یرف  نی بهتر  انتیکه خ  یداشت حرف بزنم؟ من  توقع

 یواقع  ی حال مادر و خواهرم، به معنا  دنیعشقم، د  دنیکش

 کلمه اللم کرده بود؟
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 .... با توامایرو-

بهش موندم و انقدر به فرناز و محمد و    رهی چقدر خ  دونمینم

فکر کردم که   ر  کهویسروش  توخودم  ام  ی و    دا یپ   دیآغوش 

 !بودم؟ دیبغل ام ی ... من تو شدیکردم، باورم نم 

 .خونه میپاشو... پاشو بر -

  د ی خوردم و نه ام  یاما نه من تکون  د یمامان به گوشم رس  ی صدا

 یی ایبه دن  ی بودم و با ناباور  دهیچسب  دیمن به ام  د،یعقب کش

. چقدر به کردمینگاه م  کردیهاش رو پاک مکه اشک چشم

تنش تنگ    ی گرما  ی داشتم. چقدر دلم برا  اجی آغوش احت   نیا

 !شده بود

 .دم گوشم زمزمه کرد  فشیلط ی صدا با

چ   لشیدل- نم  یهر  دلم  هست  حال   نیا  ی تو  خوادیکه 

  ...! پسنمتیبب

 .دیفاصله گرفت و دستم رو کش یکم
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 .میبلند شو بر-

و    دیو با کمک ام   دیم چکگونه  ی رو  ی ااشک شوق زده   قطره

رو  ایدن عج  مکتی ن  ی از  بطرز  که  مامان  به  شدم.   ی بیبلند 

  ی نگاهم، از عذاب وجدان   دنیانداختم و با دزد  یساکت بود نگاه 

 .چند لحظه فاصله گرفتم ی بود برا رم یگبان یکه گر

از   شدیرو م  نی نبود و ا  کردمیمامان اونطور که فکر م  حال

متوجه   نیماش  ی منفجر شدن سکوتش، به محض نشستن تو

 .شد

 م،ی باهاش آشت  یگی روز م  کیباهاش قهرم،    یگی روز م  کی-

 ی گی روز م  کیباهاش برم گردش،    خوامیم  یگی روز م  کی

بودنت   یبه حال  یحال  نیتو ا  دونمیش رو ندارم، من نمحوصله

نبود، من   ی نطوری که ا  تچاره یب  ی بابا  ؟ی به ارث برد  ی رو از ک

هم که  برسرم  تا    شه یخاک  گرفتم  به دهن   ت یاذ  شمازبون 

بابا باال سرمون نبود، مامانمون مارو   دیتا فردا پسفردا نگ  د،ینش

 !عذاب داد و بهمون سخت گرفت
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  ی تلخند   هاابونیبه خ  رهی و خ  دمی چسب  شتری ب  نیدر ماش  به

 !حق داشت گفتیکه م یزدم. هر چ

از د- اخسته شدم،  باز  نیست  ک  هاتی بچه   ی خسته شدم، 

 یشی عاقل م  کمی  ینفس راحت بکشم، ک  کی  یشی بزرگ م

 ی برا  ی برنامه دار  کیهر روزِ خدا تو    ؟ی تا انقدر مارو حرص ند

آوردم  دمیبدبخت رو از تهران کش نیکوفت کردن آرامشون، ا

دن هم  ایخونه،  مثل  که  منم  افتاده،  مشقش  و  درس   شه یاز 

نم  رمیاس تو  کاریچ  قا یدق  ونمدیباهات...  آدم   نیع  ی کنم 

 !یکن یزندگ

 .ستی ها نحرف  نیبسه، االن وقت ا-

من    گرتیحما  شهیهم   دِیام  ی صدا صدا   نیا  دم؟یشنی م  درست

 !بودنش تنگ شده بود گاهه یتک ی بود؟ چقدر دلم برا

  ی خاک ک  ر یکه رفتم ز  یوقتشه؟ وقت  یوقتشه؟ ک  ی پس ک-

ا  خوادیم برسه؟  دادش    ی زندگ   خوادیم   ی بچه چجور  نیبه 
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  ست ینگم تا خودش رو بدبخت کنه؟ اصال  معلوم ن  یچی کنه؟ ه

 ...یچ خواد،یم یچه مرگشه، چ 

 !بحث رو نیبسه خواهر، لطفا  تمومش کن ا-

 نمون،ی و جو ب  د یتنم کش   ی رو  ی دست  ی همدرد  ی به نشونه   ایدن

آلوده به خشم در    یرفت و مامان با لحن  شیخارج از انتظارم پ

 :گفت دیجواب ام

ب  ریتقص- ازش  انقدر  کرد  ی خودی توئه،  گفت  ،ی دفاع   ی انقدر 

ا  ش یکار شد  اخرش  من،  به  بسپرش  باش،  از  نینداشته   ...

  کار یچ   ره،ی کجا م  ستیمعلوم ن  رون،یب  ره یم  زنهیش ممدرسه 

 !ر یتهش هم تو طرفش رو بگ کنه،یم

و از شدت تکون خوردن    شهیوارد کوچمون م   ت یبا عصبان  دیام

 .آوار شد  ایدن ی تنم رو  ن،یماش

 ! کردمیدخالت م  دیمن نبا ،ی منه، حق دار ر یآره تقص-
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باهم بحثشون بشه   اومدی م  شی کم پ  ری چند سال اخ  نیا  ی تو

بحثشون من بودم و دلم    یو حاال با کمال تأسف باعث و بان

رو   شهیاز هم   تری دهان باز کنه و منِ اضاف  نی زم  خواستیم

 .ببلعه

دا- باشیی مامان...  آروم  ن  ایرو  د،ی...  خوب   ن یا  ست،یحالش 

 .بعد ی برا دی ها رو بذارحرف 

امروز  دیبا  دونستمینم دن  ی از  ام  ایکه  بودند کنا   دی و  رم 

 .و ناراحت  نیاز نبودن محمد اندوهگ ایخوشحال باشم  

 :گفت ا یرو به دن  زیمالمت آم  مامان

 .شد دایتر از مادرمون هم پمهربان ی هیبفرما، دا-

عصبان   و با  ماش   یب  یتیبعد  از  انقدر    ادهیپ   نیسابقه  شد. 

برمقدم حرص  با  رو  و    داشتی هاش  شد  طاق  طاقتم  که 

مچشم کاش  بستم،  رو  م مردمی هام  کاش  باعث   مردم ی...  و 

 !شدمی همه آدم نم  نیعذاب ا
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ماش  ا یدن  یهمراه  با اونجا  ادهیپ  نیاز  از  و  دلم    ییشدم  که 

ها  پله   ریمس  عیباهاشون چشم تو چشم بشم سر  خواستینم

پ  از   ش یرو  من  بخاطر  هردوشون  بودم...  شرمنده  گرفتم. 

درد طاقت    نیبودند و من با ا  دهی کسشون حرف شن  نیزتریعز

 .فرسا بشدت آشنا بودم

ادامه داد و من    ی ترآروم   ی هاش با صدابه غرغر کردن   مامان

به اتاقم پناه بردم، در رو پشت سرم قفل کردم و قبل   تعللیب

هرچ  گ   ی شماره   ،ی زیاز  رو  حت محمد  رو   یرفتم.  جوابم  اگه 

م  دادینم فقط  قلب   دمیشنیو  قوت  روشنه  خطش  که 

صداگرفتمیم نبودِ  از  امان  امان...  اما  شن  یبوق  ی ...   دنیو 

پشت خط... صدا  ی صدا زن  م  یزن  ی نحس  خط   گفتیکه 

... من به دونستی... خوب مدونستیمحمدم خاموشه، چون م

 !شمینم الشیخی ب ی زود نیا

هرچ   خواستی م  دلم و  بزنم  زنگ  سروش  دهنمه   ی تو  یبه 

ح اما  کنم  حفیبارش  ام  فی...  و    دیکه  رو    کیبود  امروز 
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 کردمی م  ی . لحظه شمارکنم  تشیاذ  نیاز ا  شتری ب  خواستمینم

اون عوض به  بگم... حت  یتا  و  بزنم  اگه صد سال هم   یزنگ 

  ز یهمه چ  یمحمد کنارم نباشه، من به دوست شدن با اون ب

 !کنمیفکر هم نم یتح

کنم، از    کار یچ  د یبا  دونستمیو سردرگم بودم که نم  جیگ  انقدر

  ک ی رو از دست دادم و از    ز یهمه چ  کردمیطرف حس م  کی

ام خ  دیطرف  برا  ی ایقیحق   انتیداشتم  افتاده  اتفاق    ی که 

ه و مهم تر از آشکار شدنش، محمد باورش محمد آشکار بش

ن در حال حاضر دست  محمد...  باورِ   ی زیچ   نیتریافتنیکنه! 

 !داشتم  اجیبود که به وجودش احت

و صدا  یتق خورد  در  دن  ی به  ام  اینگران  بعد  گوشم    دیو  به 

 .دیرس

 !...باز کن در رو ایرو-
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نمونده بود، بس بود عذاب دادنشون.   یازم باق  ی زیکه چ   خودم

به سمت در برداشتم و بازش کردم، هردوشون وارد اتاق   یقدم

 .شد یقبل د ی دوباره همون ام  دیشدند و ام

 .شنومیخب... م-

کار ممکن، تنها گذاشتن خودم   نیبهتر  شدندیمتوجه م  کاش

 .با خودم بود

 ...ی دعوا کیگفتم که فقط  ،یینشده دا  ی زیچ-

 :گفت ایپوزخند زنان رو به دن دیام

. حواست شدهیچ  فهممی. باشه، خودم میدونی پس توام م-

 .باشه به خواهرت

م  ی جمله خوب  رو  دوباره    دیترسیم  دم،یفهمیآخرش 

خودکش  یخودکش با  کارم  من  نم  یکنم؟  من   شد،یحل 

کنم،   فی رو براش تعر  ز یو همه چ   نم یمحمدم رو بب  خواستمیم

بهش بگم که چقدر دوستش دارم، بهش بگم که اشتباه کردم  
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ازت    ی زیاگه چ به رو  اعتماد  از  بگم که  پنهون کردم، بهش 

از تک تک دردها  م زخ  قمیرف بالم شکسته،  دلم   ی خوردم و 

تموم   یکابوس لعنت  نیبراش بگم و اون دوباره باورم کنه و ا

 !بشه

مدت صبر کرده    نیم اگذشته بود، تما  د یاز رفتن ام  یساعت  دو

با سروش حرف    یبره تا بتونم به راحت  رونیبودم تا مامان هم ب

 تونستمینم  نیاز ا   شتر یب  گهینرفت و من هم د  ییبزنم اما جا

 .رم ی ور تر شدن خشمم رو بگشعله ی جلو

ندارم و به خاطر    شیرو در پ   ی خوب  ی که مکالمه   دونستمیم

و مامان، در اتاق رو قفل کردم. با    ا یدر امان موندن از دست دن

اصل تو   ی هشمار   م یخط  و  گرفتم  رو  نفرت   ی سروش  انتظار 

 .به سر بردم تا باالخره جواب تماسم رو داد ی زیانگ

 .سالم-
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و نخواستم هم  ی حرص رو  با اول    ی لحظه   ن یتخت نشستم 

 .صدام به گوش همه برسه

 ز؟یهمه چ یب ی االن راحت شد  ؟ی شدراحت -

 .آروم بود یلی من، خ  برعکس

 ی داغون رو از دست داد  ی رابطه  ک یاوه... چه خبره؟ حاال  -

 من مگه مُردم؟  گه،ید

دلم دندون  خواستیم  دلم کنم،  خرد  چکش  با  رو  هاش 

ب  خواستیم دهانش  ته  از  رو  هر    رونی زبونش  و   ک یبکشم 

 .بزرگ سوراخ کنم یخیمترش رو با م یسانت

خور- گوه  سرم    ی رابطه   یتو  از  دست  چرا  نکن،  رو  من 

دختره   ی داریبرنم اون  با  به    ی هان؟  دست   یکیآشغال 

چ ی کرد که  کرد  ؟ی...  فکر  دوست   ی واقعا   تو  با  دوباره  من 

 ...یمگه مغز خر خوردم با توئه الش شم؟یم

 .ساکتم کرد  ی الحظه  ی برا  شی جد لحن
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برده   یالش- تا  بهتره  دار  ی دار باشم  دوست  تو   ن ی ع  ی کنم، 

 !؟یکن یها زندگبرده 

 .شهیاز سرم دود بلند م تیاز فرط عصبان کردمی م احساس

 !آره... دوست دارم برده باشم، به تو چه؟ به شماها چه؟ -

اعتنا   یاومد و ب  خوردی که به در م  یمحکم  ی ها ضربه   ی صدا

 .ادامه دادم ا،یمامان و دن ی به صدا

 خوام،ینم  یعنیبا تو باشم    خوامیبار بهت گفتم نم  کی  یوقت-

من   ی جا  ی سراغ فرناز، غلط کرد  یرفت  ی غلط کرد  یلیتو خ

 !میبه زندگ ی آشغال... گند زد ی پسره   ،یگرفت میتصم

شن  سروش از  بعد  مسلما   به حرف  ن یا  دنیسابق  رو  من  ها 

آروم    یبیو غر  بیسروش به طرز عج  ن یاما ا گرفت،ی فحش م

 .و صبور بود
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که جنون   یروان  ی پسره   کیتورو از دست    نکهیا  ؟ی چه گند-

 م؟ یدارم دوباره باهم باشدوست   نکهیداره نجاتت دادم گنده؟ ا

 گنده؟  ،یرو تجربه کن یکنار من عشق واقع

زبونه   ی کوره   تنم حرکاتم  تک  تک  از  حرص  و  بود  آتش 

 .دیکشیم

اندازه- ت  یکاف  ی به  خکنار  و  هوس  طعم  رو    انتیو  دروغ  و 

از تو... از اون فرناز کثافت...   خوره،ی حالم ازت بهم م  دم،یچش

 !د؟یباش فیانقدر کث  دیتونی م ی چطور

 ...من و تو رو یآروم باش... فرناز خوب کمی... ایرو-

ا  من تو  ه  ی و  اون  و  من  نداشت،  نبود  وقتچ یوجود   م،یما 

 .میشدیهم نم وقتچ یه

توخفه- و  بود  ییشو، من  عاشق  واقعا   اگه  تو  نداره،   ی وجود 

 !نی هر دوتون پست فطرت ،یرفتی سراغ فرناز نم

 .شد زیاون هم مثل من اوج گرفت و صبرش لبر ی صدا
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م  کردمی م  کاریچ- صبر  پسره   کردمیپس؟  اون  با  تو   ی تا 

رو بهم گفته، بهم گفته    زی فرناز همه چ  ؟یبدبخت بش  ی دوزار

  ناست،یاز ا  شتریب   اقتتیکه اون پسر چقدر عذابت داده، تو ل

  ی ... تا کمونمیمثل سگ هم پش  مونم،یکردم، پش  تتیمن اذ

م لجباز  کردمیصبر  از  تو دست  ه  ی بردار   اتیتا  بالکم   یو 

تا نظرت عوض    کردمی صبر م  ی تا ک  ؟ی و جوابم رو ند  ینکن

 !بشه؟

غرغر   ی که خواستم لب باز کنم، صدا  نیزدم و هم   ی پوزخند

 .شد یکیسروش  یعصبان  ی مامان با صدا

که بشه بذار بشه،   یبه بعد گفتم تهش هر چ  ییجا  کیاز  -

ارزش داره. ارزش    یول  ،یشیناراحت م   قتیتهش از من و رف

ع که  معمول   کی   نیداره  کی کن  یزندگ  یآدم  من  تورو    ی. 

رنجوندم؟ ارزش من از    ی رنطوی تو رو ا  یمحدودت کردم؟ ک

چ مگه  کمتره؟  پسره  پخ  کاری اون  چه  مگه  که   ه یکرده؟ 

 !؟یکنی دهنته بار من م ی تو یچ   هربخاطرش  
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بود، اون آشغال   زی همه چ یفرناز ب هاه یکنا نیتک تک ا  لیدل

مثل    یکف دست شغال  ی من و محمد رو تو  ی رابطه   زیچ  همه 

 !سروش گذاشته بود

 :در جوابش گفتم ی زیلحن تمسخرآم با

من باز   ی . فکر کردستین  دیبد  دیاون مثل تو دخترباز و ند-

من بهت پا    نکهیاالنش هم بخاطر ا  نیتو هم  شم؟ی خرت م

 !یو اون باش ن یگزار دنبال تن ا نیعادتته ع  ،یندادم دنبالم

 از پاره  شدیرو م  ن یشد، ا  یشاک  کردم ی که تصور م  همونطور

 .دیفهم ادشیشدن گلوش و بلند شدن فر

  نارو یا  ی سرم، همه   ی نکوب تو  یرو ه  یکوفت  ی گذشته  نیا-

 !ایرو ی نبود ی نطوری داده؟ تو که ا ادت ی یاون روان

وقت  هایبه روان   ه یمحمد من شب  ی کجا   ادی  یبود؟ هنوز هم 

م  افتادمیم   هاشیمهربون پر  براش  من    د،یکشی دلم  محمد 

 .ها نداشت با فرشته یبود اما تفاوت ریگسخت 
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  کردم یموقع فکر نماون  ،یگینه اون، آره راست م   ییتو  یروان-

 !ی دو نفر رو خراب کن ی که رابطه  یوجدان باش یانقدر ب

هم    ایو دن  دیرسیو درشت مامان به گوشم م  زی ر  ی هادیتهد

... کردینم  یفرق  گهیمن د  ی در آروم کردنش داشت، برا  یسع

 .رو از دست داده بودم  زمی من همه چ

  ن یسکوت کرد و من هم داشتم آخر  هیچند ثان  ی برا  سروش

 نیکه همون ح  دادمیذهنم سروسامون م  ی هام رو تو حرف 

 .دیچی هام پگوش ی سروش تو ی گرفته  ی صدا

م- قول  من  باش  من  با  کن  دمیتو  فراموشش   ی کار   ،یزود 

بابت    تیی. شده از مامان و دای روزهات بخند  نیبه ا  کنمیم

و هر کوفت و    یخط و گوش  کنم،ی م  یعذر خواه  زیهمه چ 

م  ی زهرمار رو  دارم  بفهم  دمی که    ی تو  ی دختر  چیه  یبهت 

بره. راحت بچرخ   ادت یروزها    نی ا  کنمی م  ی کار  ست،ین   میزندگ

و   یچون توام آدم  کنم،ینم  فی تکل  نییخودت، برات تع  ی راب

دار انتخاب  م  ،ی حق  توذارمیآزادت  حبست    ی ...  خونه 
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تا    ذارمیبخاطر ترس از دست دادنت... من آزادت م  کنمینم

 یی جایدرخواست ب  چی... هدمی... عذابت نمایرو   ی کن  یزندگ

کنم ی ... فقط باش، جبران مخوامی نم  یچی... هکنمی ازت نم

حال  واقع  کنمیم   تیبرات،  عشق  یچ  یعنی  یعشق   یعنی... 

من باشه، نه که محدودت    شی و فکرت پ  یهزار نفر باش  شیپ

کنم، من ارباب باشم و تو برده... من... دوستت   تیکنم، زندون

 تونمی نم  گهی... ددمیرو مثل تو ند  ی دختر  میزندگ   ی دارم، تو

... هر یباش  رمکنا  خوامیحسرت داشتنت رو تحمل کنم... م

 !نیهم ،ی... فقط باشی خوایکه خودت م ی طور

 :نکردم و گفتم یهنگ حرف هاش بودم، تعلل نکهیا با

د  خوامینم- متنفرم،  ازت  ا  گهیباشم،  نزن،  زنگ  بهم   ن یهم 

دا به  م  گمیم  م ییدفعه  چ  یدونیخودت   شه،یم  ی بعدش 

 .خداحافظ

 ا یمامان و دن  ی هابه صدازدن   تی اهم  یرو قطع کردم و ب  تماس

سروش    ی و شماره   میبه گوش  ره ی خ  دم،یتختم دراز کش  ی رو



Page | 1487 
 

  ی سرم جون گرفتند، از آزاد  ی هاش تو حرف   اریاختیموندم و ب

که   ییهاز یهام... به چگفته بود، از احترام گذاشتن به خواسته 

نشدم   تیاما انقدر اذ  دمیکشیهاست حسرت داشتنش رو مماه

محمد رو از دست بدم. من  ،یشخو ی اکه بخوام بخاطر لحظه 

خوب    ی رفتارها  ی دوست داشتم، با همه   ی نطوریمحمد رو هم 

آزاد کل  اگه  بدش،  که   ایدن  ی های و  محمد  بشه،  من  آن  از 

 !ندارند یارزش چیمن ه ی برا  های کنارم نباشه اون آزاد

 " محمد "

سه روز گذشته    ی بودم اما فکرم تو  رهیمقابلم خ  ی گاریجا س  به

آخر س  نیو  اشک کردی م  ریقرارمون  به   ی هاختن ی ر  . 

که   یانتیجوره با خ   چیهاش که هش، به عجز و التماس ماهرانه 

 !نداشتند یبهم کرده بود، همخون

 لتر یاز ف  ی ادیحجم ز  ن یرو ب  گاری حس سوختن دستم، س  با

خواستم دوباره    ی دیسوخته خفه کردم و با برداشتن نخ جد
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گوشم   ی مزاحم محمد رضا تو  ی که صدا  رمیرد افکارم رو بگ 

 .دیچ یپ

هم    ی نه که هم خودت رو خفه کن  ،یگفتم بکش آروم بش-

 !منو

از    گاریس بعد  و  به   یتکون  ،یپک طوالن  کیرو روشن کردم 

 .هام دادملب

 !یتا خفه نش رونیب  ی بر یتونیم-

کسا  هیشب  صدام ز  ییبه  حجم  از  که  زدن،   ادیفر  ادیبود 

 .نمونده یبراشون باق یسالم ی حنجره 

 .داد هیفرستاد و به اپن تک  رونیب ینچ

ک- خ   کیبه    ی نطوریا  ی خوای م  یتا  اخم   هوی  ،یبش  ره یجا 

 !؟یحرف هم نزن ،یدستات رو مشت کن ،یپوزخند بزن ،یکن

تنها   یبرن، تا بتونم کم  رونیب  هان یتا مامان ا  ادیبودم ب  گفته

 .شدینم  شی حال زادی حرف آدم نکهی باشم اما مثل ا
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 .ی ای گفتم ب  نکهینکن از ا مونمیپش-

 نیزم  ی به خودش داد و با برداشتن چند قدم مقابلم رو  یتکون

 .بودمش دهیند  ی انقدر جد ر،یچند سال اخ  نیا ی نشست. تو

ارزش  - انکن داداش،  تو   نینداره!  ا  ی همه دختر  به    ن یشهر 

فکر   ،یستیبشه؟ فکر خودت ن  یکه چ  ی... ماتم گرفتیبزرگ

 !مامانت باش

 .دادم  یدستم رو تکون ریزدم و بالشت ز  ی پوزخند

قراره دهنم   دونستمی نم  نجا،یا  ی ایفکر مامانمم که گفتم تو ب-

 .یرو صاف کن

 :مکث گفت یم کرد و بعد از کمحواله  ی ادرمونده  نگاه

رو روشن کن، پاشو برو سر کارت، خودت رو    تیحداقل گوش-

 .ممد ی نبود ی نطوریمشغول کن، تو که ا  ی جور کی

که کنارم بود رو به سمتش پرتاب کردم و خشم   ی ای خال  ی بطر

 :آلود گفتم
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 !نگو ممد-

 :باال آورد و گفت میتسل ی رو به معنا  دستش

 !با خودت ی نطوری... نکن ای ر ی محمد نص ی خب، آقا  یلیخ-

افتادم، مخصوصا     ایرو  ی هاصدا زدن  ادیخودم نبود که    دست

 بود؟ ی ش باز... همهیعنیهاش... گفتن ی ری نص ی آقا

 ؟ی شدیالو؟! چ-

 .فرستادم رونیب یپوف

 .ازم... اعصاب ندارم رونیمحمدرضا... بکش ب-

ور رفتن باهاش،    ن یدستش گرفت و ح  ی رو تو  یخال  ی بطر

 :گفت

که    دهیبه آخر نرس  ایدن  ،یزنیآدم حرف نم  نیخب تو که ع-

 ...اقتیداداش... حتما  ل 

 !داداش... ببند، جون مادرت-
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 خواستم،ی سروصداش رو م  یمن فقط حضور ب  دیفهمیم  کاش

 .نبود نیا  میمن اگه آدم حرف زدن بودم که وضع زندگ

شا  اصال- ا  دی  با  شا  نیحق  باشه،  کردند،   د یدختره  هکش 

دوستت داره،    یلیخ  یگفتیخواستن جداتون کنن. تو که م

 ...بهت دیپس چرا با

اجمله  نذاشتم تحمل  کنه،  کامل  رو  بهم   نیش  بشنوم  که 

 !شده رو نداشتم انتیخ

باور کنند،    هیکنن که بق  ی باز  ی بلدن چجور  ها یالش  ی همه-

 ه؟ یاسیم یاس یمگه س ؟یبعدشم هک چ 

هر    خوادیطرز نشستنش داد و مشخص بود م  ی تو  ی رییتغ

 .رو بگه تا آرومم کنه  ی چرند

کرده باشه    انتیبابا دختره اگه بهت خ  ؟یمحمد تو مطمئن-

نم قرار  سر  کال   گوش  اومد،یکه  خودش    ش یاصال   با  رو 

 !آورد ینم
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فکر نکردم، سه روز   هانیمن به ا  کردیساده بود که فکر م  چه

 !فکر کرده بودم  زی سال به همه چ یگذشته بود اما قدر س

که من   یدونیبده، داداش خودت م   حیحداقل بذار بهت توض-

بده بعد   حیبذار بهت توض  یول  کنمی با دوست دخترت حال نم

 .دکمشو بزن

به سختخفه  ستخوایم  دلم اما  رو کنترل    یش کنم  خودم 

و به محض    دمیکش   رونی رو از پاکتش ب  گار ینخ س  نیکردم. آخر

تکون محمدرضا هم  فندک،  و س  یبرداشتن  از    گاریخورد  رو 

 .دستش له کرد ی و تو دی دستم قاپ

 !خودت رو آخر ی دیبه چخ م  ار،ی عنشو در ن-

پسر جماعت بابه نشونش   نیکه ب  ی ارو با گفتن جمله   میالیخیب

نم و  م   دونمی دادم  دلم  برعکس    خواستیچرا  بزنم،  حرف 

 !شی پ ی قهیچند دق نیبرعکس هم  شه،یهم
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اون    ییهاام یپ  یوقت- فرستاده    ارو یکه   ش ی آت  ادیم  ادمی برام 

که    رم،یگیم نبودم  خر  انقدر  نبودم،  ساده  انقدر    ک ی من 

 ...دختر 

تر زبون باز کنم و از   اجازه بهم رو داد که راحت   نیا  سکوتش

 .حرف بزنم  آوردی که داشت از پا درم م ی درد

خودمو! اگه اون   یاون قبول نداشتم، حت  ی رو اندازه  یچکیه-

م   نیا  گفتیم قبول  داره  مشکل  اون   کردم،یاخالقت  اگه 

 ی حتما  بده! من... من اندازه  گفتمیم  ه،یآدم بد  یفالن  گفتیم

ب حت  م،یزندگ  ی های اعتماد ی تمام  داشتم!  اعتماد    ی بهش 

 ن یبذاره بره، چه برسه به ا ی روز کی  کردمیفکرش رو هم نم

 ...که

من   یزندگ  دونستم،یمحمد رضا رو خوب م  دنی آه کش  لیدل

 !هم داشت دنی آه کش
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بود    یتنها کس  کرد،یبود که حالم رو خوب م  ی اون تنها کس-

به   رو  من  ام  ینده یآ  کیکه   ی ول  کرد،یم  دوار یخوب 

 نم یزم  ی نطوریا  تونهیفکر نکردم که اون... م  نی ... به اوقتچ یه

بزنه! خودم بهش پروبال دادم، خودم بزرگش کردم، خودم راه 

 .رو براش باز کردم مینابود

سقف خونه چشم دوختم تا نگاهم با نگاه محمد رضا برخورد    به

 .نمیترحم بب خواستینکنه، دلم نم

تقص  ریتقص- بود،  م   ریخودم  فکر  که  بود    ن یآخر  کردمیمن 

 .استیبزنه رو بیبهم آس تونهیکه م یکس

م   ی تو  یمونیپش موج  نم  زد،یلحنش  حرف    خواستی مگه 

 بزنم... چرا تحملش رو نداشت؟ 

 !دختره ادهیکه ز  زهی. چالیخیداداش... ب-

 .هاش زل زدم زدم و به چشم   ی پوزخند

 ...یالش  کیالبد دوباره دلمو بدم به  وونمیآره، منم د-
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ا  نتونستم با  بدم.  دلم    نکه یادامه  هنوز  اما  بودم  متنفر  ازش 

 .کنم فشیتوص ی نطور یا اومدینم

ب- برالیخیمحمد...  پاشو  اصال     م،یبزن  ی دور  ک ی  رونیب  می. 

 نظرته؟  ،یتیصفا س میری امشب هم م

 :توجه به سؤالش، چشم بستم و آهسته گفتم یب

 !ادیاز خودم بدم م -

 .اعتراض کرد ی ااوج گرفته ی صدا با

کرده تو از خودت بدت   ی کثافت کار  گهید  یکیاز خودت؟  -

 !خوبه واال  اد؟یم

 .به گلوم هجوم آورد یزدم و بغض لعنت  ی تلخند

کرده    انتیباور کنم بهم خ  تونمیکه نه م  ادیاز خودم بدم م -

که   ادیرو قبول کنم، از خودم بدم م  شی گناه  یب  تونمی و نه م

که زدمش. از    کنمی سرزنش اون، خودم رو سرزنش م  ی بجا
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م بدم  مادیخودم  بدم  خودم  از  مثل   ادی...  هم...  هنوز  که 

 !ها دوستش دارم احمق 

به    ی اد یز  ی هاهاش حرف چشم  ی تو اما  بود  جا خوش کرده 

بلند شد. همزمان با عوض کردن   نیزم   ی و از رو  اوردیزبون ن

 :رو کنار زد و گفت د یشلوارش، ترد

 .ت بخورهبه کله ییهوا  کی رونیب میپاشو، پاشو بر-

بودم و با    دهیرو نخواب  شب یآلود بودم، کل د  و خواب   خسته

 ن یو به هم  برهیاگه خونه بمونم خوابم نم  دونستمی حال، م  نیا

 :جلوم رو برداشتم و در جوابش گفتم ی هاخاطر خرت و پرت 

 .میکنم، بعد بر زی تم کمیرو  نجا یصبر کن ا-

  ض یتعو  ی برا  قهیدو دق   یکیهم به کمکم اومد و بعد از    خودش

و شلوارم رو عوض کردم و بدون   راهنیلباس به اتاقم رفتم. پ

 .زدم رونیبه خودم بندازم از اتاق ب یگاه نهییآ ی تو نکهیا
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بزنم بوش   ی دار  ی زیچ  ی ای گرفته، اسپر  گاریکل خونه بو س -

 بره؟

 :تکون دادم که گفت ینف ی به معنا ی سر ی حوصلهیب

 .زهیریکرک و پرش م ،ییدازن   چارهیب-

 .زدم ی تلخند  ار یاختیب

 .زهیریکرک و پرش نم گهی. دی دیتو کش گمینترس، م-

 :حرفش کرد و گفت ی مه یضم یفحش

ول- دم هستم  و  دود  اهل  من  انقدر.  ی داداش   ی کار  کی  نه 

 !بهت تعارف کنه ی زی چ ترسهی آدم م ی کرد

 .می بر اینگو، ب ... -

بدونم مقصد کجاست محمد رضا رو تا    نکهیبدون ا  ی ساعت  مین

  ی تابلو  دنیکردم و با د  ی به مکان مد نظرش همراه  دنیرس

 .زدم  ی بزرگ سردر مغازه پوزخند
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 !االن آخه؟-

 :و گفت دیش کشصورت صافش و سبزه  ی رو یدست

گ- خاص  میداداش  حال  و  وقت   شه یهم  شناسه،ینم  ینت 

 .نمی. برو تو ببچسبهیم

دادم   یمغازه رو تکون  ییبا نظرش مخالف بودم در کشو  نکهیا  با

وارد فضا . محمد  میو بشدت شلوغش شد  کیتار  با یتقر  ی و 

و پر از   ری ازم داشت، من انقدر ذهنم درگ  یرضا هم چه توقعات

کنه، چه برسه   ی من رو راه  خواستیم  یکیبود که    شیتشو

 !شمکردن ب ی و مشغول باز نمیبش هیمثل بق نکهیبه ا

و محمد رضا همچنان   گذشتیاز ورودمون م  ی اقه یدق  چند

واقعا  داشتم از    گه ی. دکردی هاش آشنا مداشت من رو با دوست 

پش  یهمراه رضا  شدم،یم   مونیکردنش  من   ییمحمد  که 

با   نجوریا  شناختمیم و    دیمواقع  مشروب  با  رو  من 
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 دهه   لیپات  ی هامشت بچه  کینه با    کردیآشنا م  هاشی گاریس

 .حرف زدن باهاشون نداشتم ی برا یکه رغبت ی دهشتا

باز  یهمگ گاه  ی مشغول  از  هر  هم  رضا  محمد  و   ی شدند 

و من هم هر    کرد ی کردنم رو تکرار م  ی بر باز  یاصرارش مبن

 .دادمیفتم رو نشون مبار با باال فرستادن سرم مخال

مخم در حال راه   ی و توأم با فحش همه، رو  جانی پر ه  ی صدا

به صندل  رو  و سرم  بود  ثان  هیتک  یرفتن  به   ی اه یدادم. چند 

گذاشتم. سه   بمی ج  ی شدم و بعد دستم رو  رهی سقف مغازه خ

نم  بمیج  ی تو  میکه گوش  شدی م  ی روز و دلم   خواست یبود 

نم کنم،  از    دونمیروشنش  م  کیچرا  با   دمیترسیطرف 

از    ایرو  ی هاام یپ و  بب  کیمواجه بشم    ی امیپ  چیه  نمیطرف، 

 ی ! مسخره بود... حتهیگذروننداده و با عشقش در حال خوش

 .شدندیم یهام به اون منتهترس 

داشتم و در آخر    ی ریبا خودم درگ   قهیبه ده پانزده دق   کینزد

رو بعد از سه روز    یرو کنترل کنم، گوش  موفق نشدم خودم 
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 ی   روانه   ایرو  ی ها ام یپ   لیکه س  دینکش   هیروشن کردم و به ثان

م  از دست رفته   ی هاتماس   ام یم شدند. پشدهتازه روشن  یگوش

ز  ا،یاز جانب رو  ی اقه یشدم چند دق  بور بود که مج  ادیانقدر 

 .نزنم یدست به گوش

به    هاشام یبا خوندن پ  کردمینداشتم، احساس م   یخوب  حس

 انت یم، به ساده لوح بودنم، خشده  کهیت  که یخودم، به اعتماد ت

 ی ااسمش ضربه   ی رو بخونم رو  هاشام یپ  نکهی. بدون اکنمیم

پاک    مونیدوران دوست  ی هاام ی پ  ی... حتهاشام یزدم و کل پ

 .شدند

آ  ی فکر  هر به  ا  نیا  ی ندهیراجع  جز  بودم  کرده    نکه یرابطه 

  یی هاامیرو... همون پ  هاشام یانقدر ازش متنفر بشم که کل پ 

رو،   دادندیو قلقلک م  گرفتندیمشتشون م  ی که قلبم رو تو 

پاک کردن ردش از    ی بود برا  ریاالنش هم د  نی پاک کنم. هم

از گوشمیزندگ از مغزم که بشدت درد  می...  . هردو  کردیم... 
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توشماره  رو  ل  ی ش  سراغ   ستیبلک  به  بعد  و  گذاشتم 

 .و تلگرامم رفتم  نستاگرامیا

 وش یب  ی به رو  ی ازش نداشتم و پوزخند   یامیپ  نستاگرامیا  ی تو

دلش با من نبود انقدر   یکه اسم من توش بود زدم، چرا وقت

برا مگه  بده؟  نشون  عاشق  رو  داشت خودش    ف یکث  ی اصرار 

رحم شدند و    ی و ب  حیها انقدر وقکه آدم   دنیم  زهیبودن جا

 !رو دارند؟  گهیقصد سبقت از همد

که برام فرستاده   یامیو سه تا پ  ستیتلگرامم شدم و به ب  وارد

رو چتمون ضربه  ره یبود خ د  ی اشدم،  با  و  تا    دنیزدم  چند 

 .تر شد قیکرده بود پوزخندم عم ی پالیکه روش ر یعکس

انتم شده، توروخدا خودت  محمد، فرناز وارد اک  نیخودت بب “

نم  ن،یبب دروغ  دروغ   “،  “.  گمیمن  مادرم  بجون  محمدم 

به    گم،ینم و سروش دست  تو جدا   یکیفرناز  و  من  کردند 

 “  .نداشتم ی ارابطه   چیمن با سروش ه م،یبش
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عکس رو باز کنم، باز هم داشتم   شدمی م  بیکم داشتم ترغ  کم

من    خوردم،یهاش رو م باز هم داشتم گول دروغ   شدمی خر م

 !بشم شچهی دوباره باز خواستمینم خواستم،ی رو نم نیا

م، درنگ کردن و دوباره خام شدن قلب ساده   ی الحظه   بدون

هر دو اکانتش رو بالک کردم و جون دادم تا... تونستم چتمون 

د من...  و  بود  اونجا  خاطراتمون  کل  کردم.  پاک   گهیرو 

من   یها مدرک سادگداشته باشمشون، اون چت  واستمخینم

 قلبمو زخم  انیهر لحظه به چشمم ب خواستیبودند، دلم نم

 .تازه بشه 

برا  ی صدا رو  حواسم  رضا  محمد  پرت   ی الحظه   ی معترض 

خودش رو پس    ی مقتدرانه جا  میخودش کرد و لرزش گوش

خواهرش بود، انقدر منتظر واکنش من بود؟!    ی گرفت. شماره 

م  یچ م  د؟یرسیبهش  خنک  م  شد؟ی دلش  از    برد؟ی لذت 

 !کرده بودم؟  یمگه من چه گناه ؟یچ
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  افت یاز طرفش در  یامیپ  نکهیرو رد کردم و قبل از ا   تماسش

نم  دلم  کردم.  بالکش  ر  خواستیکنم،  بخنده،    شمیبه 

ن   خواستمیم مهم  برام  انگار    مخواستیم  ست،یبفهمه  بدونه 

اصال  انگار که اعتمادم فلج نشده، اصال     وفتاده،ین   یاتفاق  چیه

ت قلبم  بهتر  کهیت  که یانگار  انگار  اصال   زندگ ی نشده،  آدم   م،ین 

صورتش برنداشته، اصال  انگار از اول وجود   ی نقابش رو از رو 

ن و  نبودم  عاشقش  من  انگار  اصال   که ستمی نداشته...  انگار   ...

 !شناسمشینم

گلوم رو احساس   ی رو  یحس خفگ  یرگیخودم که اومدم، چ  به

بغض که نه   کی   کرد،یم  ینیته گلوم سنگ   ی ز یچ   کیکردم.  

که    بغض  کیکنه،    ی صبور  تونستی بترکه و نه م  خواستیم

دختر!   اون  از...  هم  و  گرفته  من  از  دلش  که   کیهم  بغض 

که خاکستر    شدینم  شی حال  ،ی چ  یعنیتنفر    شد ینم  شی حال

... دونستیبغض که نم  کی  ،یچ   یعنی  نیریش  ی هاور شدن با

 !ی چ یعنی انتیبه اسم خ  ی درد
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من رو   وقتچ یقول گرفته بودم، ازش قول گرفته بودم ه  ازش

قولش موند، تنهام نذاشت! من رو کنار خودش    ی تنها نذاره. رو

دلم   نخواست  بمونم،  تنها  نخواست  داشت،  نگه  عشقش  و 

کنار   رو  اون  و  بمونم    نم،یبب  گهیپسر د  کیبشکنه. خواست 

 الست! م  گهید  یکیخواست بمونم و خودم بفهمم اون مال  

 .ست گهید یکیست... مال  گهید یکی

 ؟یمحمد؟ خوب-

  کرد،یکه نگران نگاهم م  ییرو باال گرفتم و به محمد رضا  سرم

 .شدم رهیخ

 !خوبم-

بسنده کرد    یح ی پر از حرف بود اما به زدن لبخند مل  نگاهش

 .کردن شد ی بعد مشغول باز یو کم

آوردن  دوباره هجوم  مغزم  به  سروصدا  پر  افکار  قصد  اون  د، 

دست خودم   ی کار   کی  ایکه    ی کنند، به حد  وونمیداشتند د
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رو  ییبال   کی  ایبدم،   اارمیب  ای سر  بدون  محمدرضا    نکه ی.  به 

  رون ی خفقان آور ب  ی بگم از جام بلند شدم و از اون فضا  ی زیچ

 .زدم

  یی ها به خونه مونده بود و چه جاتا برگشت مامان و بچه   هنوز

فکر پا تند کردم   نیخلوت و بدون مزاحم، با ا  ی بهتر از خونه  

تا    دیطول کش  ی اقهیدق  ستیگرفتم. ب  شیخونه رو پ  ریو مس

لباسم رو عوض    دن،ی. به محض رسدمیباالخره به مقصد رس

ب  ی گاریکردم و پاکت س از ج   دهیراه خر  نی که   بم یبودم رو 

 .دمی کش رونیب

نه سردرد داشتم و نه سرفه   گاریس  دنیبار بود که با کش  نیاول

حرف    نیا  یقبال  اگه کس  شدم،ی انگار واقعا  آروم م  کردم،یم

منکر   تونستمیاما حاال نم   کردمیش ممسخره   زدیرو بهم م

 .بشم گرفتمی که ازش م یآرامش اندک

نخ رو روشن رو کردم و   نی، اولهال  ی تو  یزده به پشت  هیتک

هام دنبال آهنگ مد آهنگ   ی دستم گرفتم. تو  ی رو تو  یگوش
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زدم. ازش متنفر    ی اسم خواننده پوزخند  دنینظرم گشتم و با د

 بودم و حاال به صداش پناه آوردم؟ 

به   " آره؟  اومده  بدت  فکر    گهید  یکیازش  بهش  فروختت؟ 

 " !انته یخ حشونیتفر ناینکن... ا

با   ی اشد که فاصله  ادیانقدر ز  گار ی هام به دور سانگشت   فشار

 نکه یانداختمش و بدون ا  ی گاری جا س  ی له شدن نداشت. تو

شدم و حواسم رو به    رهی رو بردارم، به رو به روم خ  ی دینخ جد

 .آهنگ دادم

 ایرو   اد یبود که با گوش دادنش فقط    یآهنگ تنها آهنگ  نیا

اول که تنهام گذاشته    ی روزها... اون  ادمهی! خوب  افتادمینم

تنهام گذاشته،    یچ  ی برا  دونستمی که نم  ییبود... همون روزها

ا  یچ  ی برا زده...  پ   نیپسم  رو  انگار    دایآهنگ    ی ک یکردم. 

 ی کیبود، انگار    دهدردهام رو نوشته بود و به دست بهزاد رسون

بود   زندگ   ی احنانه  کیبهش گفته  به  و  محمد گند    یاومده 

که با    ی اگذاشته و رفته، حنانه   لیدل   یکه ب  ی ا حنانه  ک یزده،  
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ا به  رو  من  ا  نجایرفتنش...  به  ه  نیرسوند...  که    چیمحمد... 

محمد که االن    نینداره، ا  شی سال پ  کی... با محمد  یشباهت

 دونهی م  نکهیمحمد که با ا  نی ا  گه،براش پررن   گهیاسم د  کی

 ! ...شده باز هم انتیبهش خ

نم   آهنگ و  بود  تکرار  بود داشت   نی چندم  دونمیرو دور  بار 

م   ی جا  کرد،ینم  ریخونه س  نیا  یحواسم حوال  شد،یپخش 

 ی...  پای... قهر روشی به چند ماه پ  کینزد  ییبود. جا   ی اگه ید

جر  به  شدنش...   انیبردنش  سرد  خرابش...  حال  حنانه... 

 !حسادتش

پازل کنار هم قرار گرفتند، مغزم در حال    کی  نیع  زی چ  همه

خطا کرده بود؟    شتریب  یبود، ک  ا یمن و رو  ی گذشته  ی سهیمقا

پاک رو در    ی هاآدم   ی فقط ادا  ی دروغ گفته بود؟ ک  شتریب  یک

 آورد؟ یم

اومد. گفته    ادمیاون پسره به    ی هاام یزدم و تمام پ  ی پوزخند

 تونهینم  وقتچی ه   ایدوستش داره... گفته بود رو  یلیخ  ایبود رو
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 یلحظه   نیها تا آخرفراموشش کنه، گفته بود عشق اول آدم 

ها که  ... آدمگفتیقلبشون جا داره... درست م  ی عمرشون تو

 !کنندی عشق اولشون رو فراموش نم

به خودم بدم اما قبل از    یباز شدن در باعث شد تکون  ی صدا

ببرم، مامان و زهرا وارد خونه   ن یآثار دود و دم رو از ب  نکهیا

 .شدند

  ک یکنم اما نگاه زهرا...    یراض  ی جور   کی  تونستمیرو م  مامان

 .دیطلبی سرت محمد م ی خاک تو

 نجا؟ یمحمد چه خبره ا-

و پاکت رو برداشتم و   ی گاریبلند شدم و جا س  نیزم   ی رو  از

 :در جواب مامان گفتم

 .دهیباشه؟ محمدرضا کش دیچه خبر با-

 .برعکس لحنش پرعتاب بود نگاهش

 خودش کجاست پس؟ -
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به آشپزخونه روانه   اهینخود س  ی معمول زهرا رو رو برا  طبق

برا هم  من  و  رو    ی کرد  سوالش  جواب  بحث،  شدن  عوض 

 .رو گرفتم ی مهد  ریدادم و سراغ ام ی سرسر

 .گفتم بره بخره  م،یداشت ازیخرت و پرت ن ی سر کی-

شروع به   شه،یپزخونه به سمت اتاقم رفتم و مثل همآش  ی بجا

 .پاچه گرفتن کردم

 .ی گفتیبره؟ به خودم م ی چرا بچه رو فرستاد-

معترض مامان به   ی حال عوض کردن لباسم بودم که صدا  در

 .دیگوشم رس

م- مگه  تو  ن  شهیبه  معلوم  زد؟   ی دار   کاریچ  ستیحرف 

 !نه خورد و خوراکت معلومه، نه کار و بارت ،یکنیم

جواب   دیهم با  تیموقع  نیا  ی تو  یزدم، حت  ی پوزخند   ارادهیب

 .دادمی پس م
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سرکار،   رهی پس؟ نگران نباش محمد باز م  نهیآهان... دردتون ا-

 !دیمونیپول نم یب

نگاهش غم عج  ی تو قرار گرفت و  تو  یبیچارچوب در   ی رو 

 .خودش جا داد

من  - بامگه  حتما   ا  ی بر   دیگفتم  محمد  ها حرف   نیسرکار؟ 

 ؟ی دادی تو خرج من و بابات رو م ،یمگه از اول زندگ ه؟یچ

بود و داشتم سر   گهید  زی چ  کیبا مامان بود، من دردم    حق

لعنت به من... لعنت به باعث و   کردم،یم  یاون بدبخت خال 

 .شیبان

حرف رو از دهنت نشنوم،    نیا  گه یخدا من رو مرگ بده که د-

 !هاش نکنهرو محتاج بچه  چکسیخدا ه 

من تحمل    د،یگلوم جوش  ی مشت شدند و بغض تو  هام دست

ه  یناراحت نداشتم،  رو  نم  وقتچ یمامانم   خواستیدلم 

به هال برگرده، به سمتش رفتم و با  نکهیبرنجونمش. قبل از ا
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  حرکت بغلش کردم، کنترل لحن و صدام خارج از توانم   کی

 .بود

خورده  - اعصابم  بخوره،  بجونم  خودم    ی برا  زی چ  ک یدردت 

 .گفتم

شرمندگ  تونستمینم  یحت بشم،  چشم  تو  چشم   ی باهاش 

 .از حالم بود  فی توص نیکمتر

 !ببخش مادر -

 .رفت  شیمهربون ی و دلم برا  دیسرم کش ی رو یدست

 یکنی م  الیخ  خته؟ یتورو انقدر بهم ر  یچت شده مادر؟ چ-

 گه؟ید یکی ای دهیکش  گار ی پسرم س فهممیمن نم

 .دوختم نیو نگاهم رو به زم   دمیرو عقب کش خودم

 .امی و م رونی ب رمی سر م کیمن   ست،ین ی زیچ-

گلوم   ی بهش ندادم، بغض تو  یت ی نشده صدام کرد و اهم  قانع

 .زدم رونی از خونه ب میرو قورت دادم و با برداشتن گوش
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ب  هیشب پارک   هاخانمانی به  رو  نگی به  و  بردم  از    یکی  ی پناه 

 ش ی خودشون رو پ  ری ها نشستم. به افکارم اجازه دادم مسپله

جا  رند،یبگ م   یخوب  ی مقصدشون  من  اما  که    خواستمینبود 

 .برسن

به خودم اومدم،   میچقدر گذشت که با لرزش گوش  دونمینم

اصال  شب پ  هیبه خودم که  نبودم،   شی به محمد چند ساعت 

 !شدمی تر هم مآروم بودم، آروم 

بدون    ی شماره   دنید  با و  و  زدم  رو  تماس  رد  رضا  محمد 

م  ی شماره   ،یمعطل گرفتم،  رو  با   دونستمی عرفان  هنوز  که 

 یاه ی. چند ثان کمکم کنه  تونهیدوست دخترشه و اون دختر م 

 .دیسرحال عرفان به گوشم رس  ی منتظر موندم و باالخره صدا

 !ش محمدبه... دا-

 داداش؟ ی چطور-

 :کرد و گفت یبه احوال پرس شروع 
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 .کمی متین یبب ایداداش، ب ییدایکم پ-

 :گفتم کالفه

زود بهم   خوامیازت فقط م   خوامیم  یچ  کیچشم، داداش  -

 .شیبرسون

 ؟یچ-

هام نقش  چشم  ی جلو  ا،یرو  ی زار زده    ی افه یکردم و ق   یمکث

 .بست

 !خوامی حنانه رو م ی شماره -

[19.08.21 18:41] 

 357پارت #

* * * * * 

زنگ زدن،   ی برا   ینه بخاطر شور و شوق  دند،یلرز یم  هام دست

داشتم. مسخره   دم یکه با شک و ترد  یبلکه بخاطر جنگ و جدل

بود اما با خودم دعوا داشتم، با خودم که از بعداظهر تا به االن 



Page | 1514 
 

که   یمن  زد،یبودن بهم م  فیو برچسب کث  کردینم  میهمراه

چطور   ایداشتم. رو  ننکرده بودم و عذاب وجدا  ی کار  چیهنوز ه 

بده و هم به من برسه و هم به عشقش؟   میها بازتونسته بود ماه

م برا  شدی چطور  هم  احمق  من  و  باشه  کاربلد  انقدر   ی که 

بهش شک نکردم؟ چطور انقدر بد بود و من فرشته    ی الحظه 

 دمش؟ یدیم

 شد یم  یساعت  میرو به خاموش شدن بود، ن   می گوش  ی صفحه 

شماره  عرفان  خودم   که  با  هنوز  من  و  بود  فرستاده  برام  رو 

و فقط   دیدیرو نم  ایرو  ی بودم. با خودم که اصال  کارها  ری درگ

  ن ی ع رابطه و تا آخرانگار که از شرو  کرد،یو فقط من رو متهم م

 !بوده و بس  من ری ش تقصکه خورده بودم، همه  ی اضربه

 ی اصبر کنم، تعلل من فاصله   تونستمینم  نیاز ا   شتر یب  گهید

حنانه   ی خاطر شماره   نیبا کامل منصرف شدنم نداشت، به هم

باهاش نداشتم    یرو گرفتم و به در خونمون که مسافت چندان

 .شدم رهیخ



Page | 1515 
 

م  ی خودیب   انتظار فکر  که  رو   کردمیبود  نخورده    ایمثل  بوق 

 !ستنیکارشون رو خوب بلد ن  ا یهمه که مثل رو  ده،یجواب م

بوق   ی که باالخره صدا شدمیم  دیاز جواب دادنش ناام داشتم

 .دیبش به گوشم رسنازک و لحن متعج ی قطع و صدا

 !؟ییمحمد تو-

رو  دستم و  شد  تک  ی وار ید  ی مشت  بهش  بودم    هیکه  داده 

 ییهاو واکنش   ایش رو با روجمله کی نیشد، چرا هم دهیکوب

 چرا انقدر خر بودم؟   کردم؟یم سهیکه داشت، مقا

 .هام دادم به لب یتکون یو به سخت دمیکش یقیعم نفس

 ؟ی خودمم. خوب-

 .زدیلحنش موج م ی تو  رتیح

 .نمیبی انگار دارم خواب م .شهیمن... باورم نم-

زودتر حرفم رو بزنم و    خواستی کالفه بودم که دلم م  انقدر

 .قطع کنم
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 !دمی حالت رو پرس ته،یواقع ستیخواب ن-

 .کرد و انگار صداش جون گرفت یمکث

 ...من هنوز هنگم ی وا ؟یخوبم، تو خوب -

محمد غد و    دیگنج ینم  شلهیمخ   ی تو  کرد،یهم هنگ م   دیبا

بود،   یب  ی روز  کی که    ی مغرور تنهاش گذاشته  چون و چرا 

 .دوباره بهش زنگ بزنه

 ...اگه شمی تر هم م منم خوبم، خوب-

ادامه بدم، چقدر بد بود بد شدن، هنوز اول راه هم   نتونستم

زجر    ی که انگار در ازا  یداشتم، حس  ینبودم اما حس مزخرف

 .بردیدادنت، درصد بد بودنت رو باال م

 .د یاما مصمم پرس حنانه

 ؟یاگه چ-

خاطره که    یمغزم و هر چ  ی دست بندازم تو  خواستیم  دلم

مچشم  ی جلو نقش  دست   بستی هام  با  نابود   ی هارو  خودم 
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م دلم  ا  رمی بگ  یفراموش  خواستیکنم،  از  مغزم دست    ن یتا 

 !برداره و راحتم بذاره  ز ینفرت انگ ی هاکردن  سهیمقا

 .شمی ... بهتر هم منمتیاگه بب-

[22.08.21 22:47] 

 358پارت #

عج  به به    ی بیطرز  هم  احمق  من  و  شد  و   غیج  ادیساکت 

همچ  ی زمان  کیافتادم،    ایرو  ی دادها بهش   ی اجمله  نی اگه 

  ی ... براهایکیبال پالست   ن یالبته... از ا  آورد،یبال در م  گفتمیم

 !نابود کردن من ی خام کردن من... برا

 ؟ی شدیالو؟ چ-

من عادت کرده بودم زود    ای  دی لرزی واقعا  صداش م  دونمینم

 .خر بشم

 ...شوکه کمیبگم، راستش  یچ دونمیمحمد من نم -
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 ی طور  کی  اینبود، رو  ا یبه رو  هی هاش هم شب محمد گفتن  یحت

انگار قشنگ   گفتیم   ی دوست داشت   است،یاسم دن  نیتر  که 

 .کنه  ی ادآوریرو بهت   شیدائما  صدات بزنه و قشنگ 

 .دمی کالمش پر  ون یم  حوصلهیهاش نبود و ب حرف  یپ  حواسم

باشه من   ادتی  یول  ی حق دار  ،یبگ  ی خوایم   یچ  دونمیم-

 !. دلم تنگته نمتیبب  ایباهم، پس ب  م یداشت  ییهاو چه روز   میک

  ی رو  خواستیاز حالم بود، دلم م   فی توص  نیتهوع کمتر  حس

 .ارم ی خودم باال ب

باالخره خدا دلش به حالم سوخت، چقدر خوبه که دلت برام  -

 .تنگ شده 

 .برام قصه بگه نیاز ا  شتریبه حرف اومدم تا نخواد ب  عیسر

 .دمت یبار د نی که اول ی اهمون کوچه  ایفردا ب-

 :زده گفت جانیه

 باشه، ساعت چند؟ -
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 .اونجا باش  م یپنج، پنج و ن-

رو    یچیه   گهید  کرد،ی تظاهر م  ا یواقعا  خوشحال بود    دونمینم

 .خردسال   ی هابه بچه  هیبدم، درست شب  صیتشخ  تونستمینم

حرف   گهید  کمی  شهیذره شده بود، م  کیصدات    ی دلم برا-

 م؟یبزن

 .گذشت  یداشت بهش خوش م تازه

 یو با فاصله   کی صدات رو از نزد  دمی م  حیمن ترج  یول  شهیم-

 .شمیتاب تر م  یفقط ب ی نطوریگوش بدم، ا ی کمتر

  ی هاکه یت  یبخور، ول  ی گوه بخور  ی خواینبود بهم بگه م  یکی

 !دهنت بردار  ی و اندازه کیکوچ

. چه زود شهیم زی زودتر عز زه،یزبون بر ی ادیآدم ز نکهیا مثل

 .گرفتمیم  ادیرو   ایداشتم راه و روند رو

 :گفت جانیسراسر ه یلحن با

 .نمتیبیتاب شدنت غش... باشه. پس، فردا م یب ی من برا-
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حاال حس    ی پوزخند کردم،  قطع  رو  تماس  مشتاقانه  و  زدم 

اما    دادی داشتم، حرف زدن با حنانه روحم رو عذاب م  ی بهتر

 ی اون عذاب در برابر لذت   کردم،یفکر م  شجه ی هر چقدر به نت 

 .د یرسی و پوچ به نظر م چیه شد،ی م بمیکه نص

[22.08.21 22:47] 

 359پارت #

ه   برعکس رس  یلیتما  چیقبل  نداشتم،    دنیبه   ک یبه خودم 

شلوارل  ینخ  راهنیپ و  چهارخونه  بدون   یو  و  کردم  تن  به 

زدم. مامان طبق    رونی به سر و صورتم از اتاق ب  یانداختن نگاه

  ی و زهرا تو  ی مهد  ریآشپزخونه سرگرم بود و ام  ی معمول تو

که    ریام  ی به رو  یبودند، چشمک  ونیزیتلو  دنی هال مشغول د

 :زدم و رو بهش گفتم  کردیکنجکاوانه نگاهم م

 توله؟  هیچ-

 :و گفت  دیخند زیر  زیر
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 .داداش یچیه-

 یو به قصد برداشتن گوش خوادیم ی زیچ کیباز  دونستمیم

پر طرف  نتونست   کینزد  ز یبه  مامان  که  رفتم  آشپزخونه 

 :خودش رو کنترل کنه و گفت

ا- بهت گفتم  بابات خوشش    ی نطوری ا  نارویصدبار  نکن،  صدا 

 .ادینم

 .دم یکش رونی رو با حرص از شارژ ب یزدم و گوش  ی پوزخند

  ی نطوری باشه، من هم  شی دوم  نیکه ا  ادیخوشش م  یبابا از چ-

 .ندارند یها هم مشکلبچه کنم،یصداشون م

با مامان   ی نطوریها بخصوص زهرا ابچه  ی نداشتم جلو  دوست

 .شهیخسته بودم، خسته تر از هم  شد،یصحبت کنم اما نم

 ن ی کن، پس فردا ع   خمی   ی سنگ رو  نایا  ی جلو  یه  ی حاال تو-

 !ه یک ری تقص یبعد نگ سنیمیروم وا ی خودت تو
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بود زل   ره یکه بهم خ  ییو به زهرا  دمی موهام کش  نیب  یدست

  ی بره و به بهونه  دیدستش اومد که با  عینگاه سر  کیزدم، با  

 .تنهامون گذاشت ،ییدستشو

 :گفتم  ی زی محض رفتنش، در جواب مامان با لحن طعنه آم  به

هست که جلوشون   یکی  رمینترس، من نتونم جلوشون رو بگ-

 ...که  یکی ره،ی رو بگ

ادامه    یمکث برداشتن کتونم  و  در  به سمت  رفتن  با  و  کردم 

 .دادم

 !کنه  کاریبگه و چ یکه خوب بلده چ یکی-

باشم،    یراض  نکاریبه ا  نکهیدلش رو تازه کرده بودم، بدون ا  داغ 

 .شدم مونیقدم دور نشده پش  کی انجامش داده بودم و هنوز 

 .مادر، باشه الیخیب-

 :گفتم یتصنع ی اکردم و با خنده  ی مهد ر یبه ام ی ااشاره 

 !کنمیتوله رو توله صدا نم  نیا گهید-
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خند  ریام برا   دیدوباره  دلم  کرد،  نگاهم  درمونده  مامان    ی و 

  ا ی دن  ک یو مادرم که نگاهش    کمیبرادر کوچ   ف یلط   ی خنده  

ا بدون  و  رفت  داشت ضعف  از    ی اگهید   زی چ  نکهیحرف  بگم 

 .زدم رونیخونه ب

 نکهیکه با ا  یبه کس  هیانداختم و شب  میبه ساعت مچ  ینگاه

جلسه    دونهیم د  ی سر  اهم  رسهی م  ری امتحانش    یتی اما 

 .آروم و آهسته به سمت مقصد حرکت کردم ده،ینم

انقدر مضطرب بود که دمشی به کوچه، د  دنیمحض رس  به  .

راه م  کی تند  تند  و  بود  انتخاب کرده  رو    ا ی. رورفتیگوشه 

که    دیبغلم پر  ی ذوق کرد و تو  ی طور  د،یبار که من رو د  ن یاول

زندگ  نیزتری حس کردم عز از سال  شیآدم  بعد    ی ها دوررو 

م  ده،ید  ی گها ساختخنده   اون  یعنی.  دی خندیچقدر قشنگ 

 بودند؟

او  کردندینم  ی اریبهش    دنی رس  ی برا  پاهام آن   کی ن در  و 

د به محض  و  قدم   دنمیبرگشت  به  شد.   کل صورتش چشم 
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و به سمتم اومد. چقدر سخت بود که از   دیهاش سرعت بخش

 !کردم یم ی و نقش باز گفتمیدروغ م دیاالن با

 !محمد-

 :هام نشوندم و گفتملب  ی رو ی لبخند

 !به به-

  رهیبه سرتاپاش انداختم و به رنگ شالش خ   ینگاه  باالجبار

رو بود، درست همرنگ شال  قرمز  رنگ شالش   ی تو  ای شدم. 

 .اومدی م شتریب  ایبه رو یقرارمون، ول نیاول

 !ی خوشگل تر شد  ،ی عوض شد-

نثار قلبم که   ی ا  "خفه شو    "صورتش لبخند شد و من    تمام

 .کردم خندهی تر مقشنگ  ایرو گفتیم

 .یپوش  کیجذاب و ش شهی مثل همممنون، توام -

 :دلم گفتم ی پوزخندم رو گرفتم و تو  ی جلو  یهزار بدبخت با
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 !یگیمثل سگ دروغ م-

[23.08.21 22:00] 

 360پارت #

 .کنج لبم نشوندم ی ناچار لبخند  به

 م؟یخب... کجا بر-

کاشته شده و بلندش شد. چقدر    ی هاور رفتن با ناخن  مشغول

 .یمصنوع ی ها ل یدسته ب نیاز ا  اومدیبدم م

 .یهر جا که تو بگ دونم،ینم-

االن به خونه برگردم اما...   نیهم  خواستمیبه من بود که م  اگه

 .غرور و نفرتم بود دانیم نیا  روزیمتأسفانه پ

 .هاست یکینزد نی تا کافه پرگاس، هم میپس بر-

به ده   کیموافقت تکون داد. نزد  ی به معنا  ی زد و سر  ی لبخند

 م،یدیتا به کافه رس   میرفت   اده یاز هم پ  اد یز  ی   و با فاصله  قهیدق

انقدر ساکت بود االنش   نیکه شک نداشتم هم  میهردومون 
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 ستادم یکافه ا ی به ورود  کیشده، نزد مونیهم از اومدنش پش

 .و باالجبار سکوتم رو شکستم

 .بفرما خانوم-

 .از گلش شکفت گل

 .ممنون-

مبل رو    نیتر  ک ی حوصله نزد  یسرش حرکت کردم و ب  پشت

استقبال    شنهادمیدادم و خوشبختانه زود از پ  شنهادیبهش پ

داشت عجله  هردومون  برا  م،یکرد.  ا  روروی ز  ی اون    ن یکردن 

  ی که تو  یآروم گرفتن خشم و نفرت  ی و من برا  دیمحمد جد

 .وجودم شعله ور بود

سبز رنگ و راحت کافه نشست و من   ی هااز مبل  یکی  ی رو

 یک ینزد  نیتر و تحمل ا  کیبار نزد  نیهم کنارش نشستم، ا

 .طاقت فرسا تر بود

 سفارش بدم؟ ی خوریم یخب، چ-
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 دونستم یبپرسم م  نکهیکنارم بود، بدون ا  ایاون رو  ی جا  اگه

م  یچ داره،  چ  دونستم یدوست  ملب  یبا  کش   اد،یهاش 

چ  دونستمیم خرگوش  یبا  م مثل  ذوق  رو  کنه،یها   ایاما... 

من نبود،   ی ... اگه بود هم... مال من نبود، قلبش برایعنینبود...  

 !بود وغ هاش و قربون صدقه هاش درحرف  ی همش... همه 

حرفمون رو   نکهی ... بعد از اخورمی ... میعنی  خورم،ی نم  ی زیچ-

 .میزد

رحم   یب  ی به حنانه    یشباهت  چ یه  اق؟یهمه اشت  نیو ا  حنانه

 .و نامرد پارسال نداشت

 .کردم ی ا خنده  تک

 !دهی همه شوق و ذوق از تو بع نیا-

 یش رو به دندون گرفت و آروم سر و رژ زده   کی کوچ  ی هالب

 .تکون داد
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هنوز شوکه - راستش  آخرآره...  به  توجه  با  مون  ه مکالم  نی م، 

 ...که کردم یاصال  فکرش رو هم نم

 .دمیکش  یم رو به مبل دادم و آه هیتک

خ- فکر  نم   زهایچ  یلیما  بابت   میکنیرو  دهنمون  بعد  و 

 .شهی م سیها سروهمون

جد  لحن  اون خند  ی من  اما  دندون   دیبود  به  نگاهم  هاش  و 

دندون  هاافتاد،  دندون  برعکس  رد  ا یرو  ی هاش  و    ف ی مرتب 

بهتره بگم... بلد بود   ای  د،یخندی قشنگ تر م  ایرو  یبودند ول

 .نقض نشون بده ی رو قشنگ و ب ز ی چطور همه چ

 ؟ یکن  سیقراره دهن من رو هم سرو یعنی-

 .کردم ی اخنده  تک

 !من غلط کنم-
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هام  زد و دوباره ساکت شد و نگاهش رو به طرف چشم   ی تلخند

مردد بود و خودم کارش رو راحت    یزدن حرف  ی سوق داد. تو

 .کردم 

 !بگو-

 .چشم دوخت  نی رو ازم گرفت و به زم نگاهش

م- خب...  خواست   خوامیراستش...  چرا  رو    گه یهمد  یبدونم 

 م؟ ینیبب

 .زدم   ی پوزخند

 ست؟یمشخص ن-

 :کرد و گفت لیرو به سمتم متما سرش

  ...یهست ول-

 .موند یاومد و حرف حنانه نصفه باق ی پسر ی صدا

 د؟ یدار ل یم یچ د،یخوش اومد یلیخ-
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کافه   ی که تو  ییخودم افتادم، روزها  ادی  شخدمتیپ  دنید  با

 ی ول  نم،یبب  شتری رو ب  ایرو  نکهیا  دیبه ام  کردمیرستوران کار م 

نشد   یو آخرش... آخرش اون  میما روز به روز از هم دورتر شد

 .خواستمیکه من م

 :زودتر دکش کنم گفتم نکهیا ی برا

 .داداش اریب یدو تا آب طالب -

  ره یتکون داد و رفت، سرم رو به طرف حنانه و نگاه خ   ی سر

 .صحبتش شدم ی ادامه ی ایش گرفتم و جو

 ؟یچ یول-

 .شدیداشت آب م  خشینداشت، انگار    دیمثل قبل ترد  لحنش

 !دوست دارم بشنوم-

هم   ایشدم. رو  رهی رو به روم خ  ز ی رو ازش گرفتم و به م  نگاهم

روز   هر  بود  داده  عادتم  بشنوه،  رو  دلم  حرف  داشت  دوست 

 شد؟ی تهش چ یش برم ول قربون صدقه
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رو  که حرف دلم    ستم ین  یمن آدم  ینه، ول  ای  ادتهی  دونمینم-

 .هام حرفام رو بخونچشم ی پس از تو ارم،یبه زبون ب

 .دیخند تلخ

 تونمی رو نم  یچی ه  ستند،یبه قبل ن  هیشب  گهید  نهیمشکل ا-

 ی بفهمم هنوز ازم متنفر  تونمینم   یحت  نم،یهات ببچشم  ی تو

 ...ای

م  دنیشن  ی حوصله دلم  نداشتم،  رو   خواست یمزخرفاتش 

 .زودتر خفه بشه 

 نم؟ یفاصله کنارت بش نیازت متنفر باشم و با ا  دیچرا با-

 .رفت ادشیهم و غمش از  ی همه    انگار

پسر چشم و ابرو   نیا شهیمن هنوزم باورم نم ،یگی راست م-

 !جذاب که کنارم نشسته، محمد خودم باشه یمشک
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  ی و قلبم رو تو  منهیس  ی   قفسه  ی دست انداخت تو  یکی  انگار

فقط محمد   من  گرفت.  بودم...    کیچنگش  که   کینفر  نفر 

 !اصال  دوستم نداشت

از قبول کردن خ  سخت تر  اما سخت    ا یرو  انتیبود گفتنش 

 .نبود

 !باورت بشه-

پاهاش مشت کرد و با برق   ی رو  جانی رو از شدت ه  هاش دست

 .هاش بهم زل زدچشم ی خاص تو

 شه؟یمثل قبل م  زی... همه چیعنی-

سند مرگم    ی به امضا کردن پا  ه یسوال، شب  نیدادن به ا   جواب

پرت کردن حواسش    ی استرس گرفتم و برا  یبی بود. به طرز عج

 .رو انتخاب کردم  ریمس ن یگذار تر ریتأث

 !مشت بشن؟ بازشون کن ستیها ندست نیا فیح-

 .حسرتش بود  ی ایگو لحنش
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 .کنندینم ییاحساس تنها ی نطوریمشت بشن بهتره، ا-

رو  نگاهم بد   یطوالن  دش یو سف  فی ظر  ی هادست  ی به  شد، 

 ی   نهیشروع گز  ی . حداقل برا رمیباهاشون بگ  یعکس  کینبود  

 .دیرسیبه نظر م یمناسب

 ی استقبال جلو بردم و با لحن نافذ  ی   رو به نشونه  هامدست

 :گفتم

 !هات رو بده منپس دست ذارم،یمن تنهاشون نم-

مز  یچراغون  هاشچشم صورتش  و    نیشدند،  شد  لبخند  به 

  ی جلو  ایرو  ی هادست   ریهاش رو با تعلل جلو آورد. تصودست

کل   ی شتریچند ر  ی به زلزله ا  هیهام نقش بست و شبچشم

بلع رو  تودی تنم  نفس  و شب  منهیس  ی .  برق   هیحبس شد  به 

هام توسط حنانه لمس بشن، عقب  دست   نکهیها قبل از اگرفته 

 .دمیکش

 :دیمتعجب پرس
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 شد؟ یوا... چ-

توجه به اعتراض   یهام رو گرفتم و بدست   فیلرزش خف  ی جلو

که داشت از جاش در    یقلبم گوش دادم. قلب  ی حنانه، به صدا

 !اومد یم

آدم   تونستینم   ی زی چ  چیه حتذات  کنه،  عوض  رو   یها 

... من  یداده بود ول  میکرده بود، باز  انتیبهم خ  ای! روانتیخ

 !کار نبودم  نی... من آدم اتونستمینم

. برعکس  ایقرارم با رو  نیبه آخر  هیدرست شب  د،یلرزی م  صدام

 .کردم ی دختر جماعت غرورم رو له م شی گذشته چقدر زود پ

 !تونم یمن... نم-

 :زده گفت  رتیح

 محمد؟ یتونیرو نم  یچ ؟یچ  یعنی... یعنی-

 :بهش بندازم گفتم   ینگاه  نکهیمبل بلند شدم و بدون ا   ی رو  از

 !باهات باشم تونمینم-
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بودند   اورده یکه هنوز ن  یسفارش  ی برا  زیم  ی پول رو   ی مقدار

.  به طرف در خروج حرکت کردم   ی گذاشتم و بدون خداحافظ

که دائما  اسمم    دم یشنی حنانه رو پشت سرم م  یشاک  ی صدا

اما انقدر مصمم بودم که به راهم ادامه دادم. از    کردی رو صدا م

با قدم    کجاستبدونم مقصدم    نکهیاومدم و بدون ا  رونیکافه ب

حنانه   ی گرفتم، صدا  شی رو پ  ی ر ی رمقم مس  یجون و ب  یب  ی ها

و من از شدت نفرت    دیبه گوشم رس  یکم  ی بار با فاصله    نیا

 .ستادمیم پلک بستم و ا احمقانه  میاز خودم و تصم 

ا  حنانه مقابلم  چهره   ستاد،یهم  و   ی ا  با  از خشم  برافروخته 

 .ی سردرگم

که    ی همه حرف زد  نیا  ؟یکنیکار م  یچ  ی معلوم هست دار-

برس  مسخره    نجا؟ی ا  میتهش  منو  کن  ی که  مگه    ؟یخودت 

نبود زد  ی خودت  زنگ  بهم  نگفت   ؟ی که  رو    دیبا  یمگه  هم 

 م؟ ینیبب
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چچشم  ی تو  خواستینم  دلم هر  کنم،  نگاه  که    یهاش  رو 

 .افتادم یم ای رو  ادی دمیدیم

 .رمیگی آره، من گفتم اما االن حرفم رو پس م-

 .زد ی ا ضربه  منه یس ی قفسه ی شدت حرص به رو از

 محمد؟  تمچهیمگه من باز-

  کردم یکار بودنش برام جالب بود، اون موقع که منتش مطلب 

 نبودم؟ من آدم نبودم؟  چهیتا فقط بگه چرا تنهام گذاشته، باز

ا  قا یدق- نم  ینش  چه ی باز  نکهیبخاطر  الش   تونم،ی گفتم    ی من 

 !باشم تونمیبخوام هم نم یعنی حنانه،  ستمین

 :مملو از تنفر گفت یلحن با

چ - واسه  زد  یپس  زنگ  چ   ؟ی بهم  ا  یواسه  تا   نجا یمنو 

دلت خنک بشه؟ من که هزار بار بهت    یخواستیم  ؟ی کشوند

 !مونمی بهت گفتم پش  د،ی گفتم ببخش
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پسر  نگاهم و  دختر  افتاد،  پشت سرش  تو  ی به  دست   ی که 

از   یو نگاهشون حاک اومدندیدست هم داشتند به سمت ما م 

 .بود شونیکنجکاو  کی تحر

 ن یجواب من رو بده، واسه خنک شدن دلت ا  ؟یچرا ساکت-

 !سال؟  کیبعد  ؟ی کارو کرد

  ی هادست   ی اون زوج بود، به رو  ی لحظه به رو  نیتا آخر  نگاه

هم کنار هم انقدر    ایمن و رو  ی عنیبه هم گره خورده شون،  

کنار هم   گهیکه حاال د  ییایمن و رو  م؟یشد  یم   دهیقشنگ د

 !میمال هم نبود م،ینبود

خورد و به خودم اومدم، تحمل   یتوسط حنانه تکوندوباره    تنم

حق   که  چند  هر  نداشتم،  رو  حنانه  جانب  از  شدن  مواخذه 

 .داشت

نه   گرفتمیهمون موقع م  رم،ی انتقام بگ  خواستمیمن اگه م-

حد بدون    نیافتاده، فقط در هم  ی چه اتفاقات  یدون یاالن، تو نم
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باز نخواستم  من  ا  تیکه  هم  اگه  دار  نیبدم،  رو   ی احساس 

 .خوامی من ازت معذرت م د،یببخش

 .باز کرد تا دوباره گله کنه اما مانع از حرف زدنش شدم لب

رگامه،   ی خون تو  نیحنانه، ناموس من ع  ستمین  یمن الش-

بگم، پس فردا    تی اگه االن بخوام به تو دروغ بگم و باز  دونمیم

روز    کی  نیپس برو... برو و ا  ده،یخواهر خودم تقاصش رو م

 !مطمئنم  ست،یرو فراموشش کن، برات سخت ن

 .تکون داد و لحنش بغض آلود شد یبه نف ی سر

 ا یرو  یقبل خوابم کل  شبیشدم، من د  دواریام  یمن کل  یول-

 !ساختم

شن   هامدست جا    دنیبا  همه  چرا  شدند.  مشت    ک ی حرفش 

 بود؟ یاز اون لعنت  ی رد

بذارم برم    نکهیاز ا  ؟یترسیم  ی ز چا  خوام؟ینم  یگیحاال م-

 !محمد شهیتو نم چکسی ه  کارو،نیا کنمیباز؟ من نم
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اصال  حنانه    خواست؟ی من رو م  یشدم، چ  رهیهاش خ چشم  به

که رو به   ی اون محمد کجا و محمد  شناخت؟ی مگه من رو م

 .روش بود کجا

مثل من   چکسی. هشهی محمد نم  چکسیه  ،یگی تو راست م-

 !ست یبدبخت و بدشانس ن

نگاهم کرد. جون کندم تا تونستم دردم رو به زبون   درمونده

 .ارم یب

رفت- که  د  یتو  نم  چکسی ه  گهیگفتم  تو  گفتم   شه،یمثل 

ها    خواستمیاما نشد. م  دم،یراه نم  میزندگ  ی رو تو   چکسیه

 .اما نشد

نم  ماتش رو  فکرش  ب  یکس  کرد یبرد،  جاش    ال ی خ  ارم،یرو 

 .هنوز همون محمد احمق و عاشق سابقم کردیم

  ی کینبود،    چکسی ه  هیکه شب  یکی  م،یزندگ  ی اومد تو  یکی-

  کردم ی خوب شد که فکر م  زیهمه چ  ی جور  کی که با اومدنش  
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مدت باهاش   کی  ی فقط برا  گفتمی م  لی. اوانمیب ی دارم خواب م

که به تو   نیفراموشش کنم، گفتم هم تونمیگفتم م مونم،یم

  ی حرف ها  یکرد که حت  ی کار  کی... اما... اون  هیفکر نکنم کاف

 !بره ادمیخودم 

 ا یشالش افتاد، اون روز چقدر به افتادن شال رو  ی به رو  نگاهم

گ سرش  نم  ری از  دلم  خودم    چکسی ه  خواستی دادم،  جز 

 .نهیموهاش رو بب

هست که   یکیهمه جوره پام موند، همه کار کرد تا بفهمم  -

 ...واقعا  و از ته دل دوستم داره اما 

با  تحمل بود،  خارج  توانم  از  سرکشم  و  سمج   د یبغض 

حال   نیا  ی برام مهم نبود حنانه من رو تو  گهی. دشکستیم

 !برام مهم نبود ز یچ  چیه گهید ،ی ا  گهیهر کس د ای نهیبیم

من    چکس ی ه  یگی خراب شد. تو م  ز یهمه چ اما خراب شد،  -

به   چکسیچون ه  شه،یاون نم  چکسیه  گمیمن م   شه،ینم
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نم  ی اندازه   رو  اندازه    چکسیه  شناسه،ی اون من  اون    ی به 

تو،    ی... حتچکسی اخالق گوه من رو تحمل کنه، ه  تونهینم

 !خودم یحت

که داشتند    ییها م رو به طرفش گرفتم و با چشم  اشاره   انگشت

 .هام بشن، بهش زل زدم تا سد راه اشک  کندندیم جون

 مونیپش  وقتچی تو ه  ،یرفتیم   یذاشتیم  گهی توام دو روز د-

االنش هم از ته دل   ن یهم ،یفقط عذاب وجدان داشت  ،ی نبود

رو    التیشروع نشده تموم شد، بذار خ  زیکه همه چ  یخوشحال

 ...راحت کنم

 ی خال   ی هاچشم  ی تو  ره یقورت دادم و خ   یرو به سخت  بغضم

 :از احساسش گفتم

ز- دردم  انقدر  حت  ادهیمن    ی چ   نمونیب  اد ینم  ادم ی  یکه 

  ی رفتن و نامرد  یکه حت  زارمیکردن ب   یگذشت، انقدر از زندگ

پس عذاب وجدان نداشته باش. خوشحال    اد،ی تو به چشم نم 
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تو  که  باش  خوشحال  کس   ستم،ی ن  ت یزندگ  ی باش...   ی من 

 ی کی  یعنیرو خوشبخت کنه!    ی ا  گهیکه بتونه کس د  ستمین

نشد... خوشبخت شد...   یخوشبختش کنم ول  خواستمیمبود...  

 !اما بدون من

به پاهام دادم و حرکت    یبهش بندازم تکون  ینگاه   نکهیا  بدون

  گه ید  شنوم،یازش نم   ییصدا  چیه   گه یکردم. مطمئن بودم د

راحت شد،    الشیسال خ  کیبعد از    دینداشت، شا  ی گله ا  چیه

 !ستمیراحت شد که از رفتنش ناراحت ن الشیخ

که به    ی از اون محمد  کردمیداشتم. حس م   ی سبک  احساس

از   بود دور شدم،  قرار گذاشته  باهاش  و  بود  حنانه زنگ زده 

  شه،ی م  ت یاذ  ای اگه با حنانه باشه رو  کردی که فکر م  ی محمد

وستت نداشته باشه و  که د  ی دختر   دونستیکه نم   ی محمد

 شه،یاز پر شدن جاش ناراحت نم  وقتچ یکنه، ه انتیبهت خ

 !وقتچ یه
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و با روشن کردنش و    دم یکش  رون ی ب  بمیج  ی رو از تو   میگوش

م   ی تلخند  ی دیاعالن جد  دنیند  گهی د  دونستمیزدم. خوب 

از خداشه بالکش کنم. هنوز  دونستمیم شه،یازش نم  ی خبر

هفته هم نشده بود و اون فراموشم کرده بود، پس چرا من   کی

حرف   تونستم؟ینم به  هنوز  من  چرا  دپس  به   وونه یهاش، 

بودن  هاش،ی ازب لوس  مبه  فکر  هنوز   کردم؟یهاش  چرا 

و   ییکهوی  ی قرارها  ،یواشکی  ی هاهامون، اون حرف زدن چت

 شد؟ی ذهنم تکرار و تکرار م ی تو نمون،یریش

  دونستم ینم  یکه حت   گشتمیم   یدنبال کس  نمی مخاطب  ی تو

م  ه،یک ب   یکیبه    خواستی دلم  که  بزنم  و چرا    یزنگ  چون 

مخم نره، درکم کنه و    ی رو  اره،یحرفم رو گوش کنه، بهونه ن

 !نفر  کی از  غیدر

خبر نداشت    ی ز یزنگ بزنم چون از چ  تونستمی رضا که نم  به

که به   ی دادن راجع به زخم  حی بابت توض   یو حالو من حس  

نبود   یخونش بند اومده بود نداشتم. محمد رضا هم آدم  یتازگ
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  یالک ی دادن ها دیو ام هیو کنا شی که بتونه آرومم کنه، جز ن

حال    لیدل   هنفر... ک  کیاومد، مونده بود    یازش بر نم  ی کار

نداشت.   ییاصال  حال بد براش معنا  یعنیبدم براش مهم نبود،  

 !سبحان

نداد.    یش رو گرفتم و از شانس بدم جواب  شماره   یمعطل  بدون

  یی آشنا  کی  ایبا خونه نداشتم و ممکن بود هر آن بابا    ی فاصله ا

تا    ستادمیکوچه ا  ی و منتظر تو  جیهمونطور گ  نه،ی من رو بب

 .تماس رو وصل کردم عیباالخره خودش بهم زنگ زد و سر

 .ببخش دستم بند بود ؟یسالم داداش ممد، خوب-

 :گفتم کالفه

 !سالم و... ، ممد نه محمد -

 .د یخند کوتاه

 ؟ ی باشه حاج محمد، چطور-

 :زدم و در جوابش گفتم رونیمون بکوچه  از



Page | 1545 
 

 !یخوبم کن خوامیو م ستمیخوب ن-

 ی بیعج   لیچند روز م  نیا  ی اهل دود و دم نبودم و تو    اصال

 .کرده بودم دایبهشون پ

 !ییما شی خوبت کنم. پس امشبه رو پ ایجون، تو فقط ب -

 :توجه به حرفش گفتم یب

 !ادی ن ادمی یچی که ه خوامیم یچ کیفقط -

 :گفت یطانیش ی کرد و بعد با خنده ا یمکث

 !یپس شهرزاد الزم-

مزخرف  چه داشت،    یاسم  جا   یعنیهم  رو   ایدن  نیا  ی هر 

  ک یتهش به اسم    ،یبکن  یخواستی هم م  ی و هر کار  یگشتیم

بود که گند بزنه   ی دختر  کی  ی ته هر کار  ،ی د یرسی دختر م

 !تی زندگ  کلیبه ه

علف و گل   ی هاکه در فرهنگ عامه با نام  جوآنای شهرزاد/مار*

 :مواد مخدر نی. آثار اشودی شناخته م زین



Page | 1546 
 

 مورد،یب  ی هاخنده  ،یزدگحمالت همراه با وحشت  اضطراب،

فراموشکار  یخشک باال،  قلب  ضربان  سندروم   ،ی دهان، 

 .دی توهم شد ر،یناپذ ی ریس ی و اشتها یزگیانگیب

 "رویا  "

به  مربوط  بود، همه ی چیزهایی که  همه چیز متوقف شده 

خانواده،  مدرسه،  درس،  بودند.  شده  متوقف  بودند  روزمرگی 

بیرون، تفریح. هیچ چیزی برام اهمیت نداشت، نه غیبت یک  

برای مدرسه، نه کثیف بودن بدن و موهای سرم، نه   هفته ایم

خراب   کردنش  سیراب  برای  رو  جهان  که  شکمی  حتی 

 .کردممی

سرم رو چرخوندم و به دنیایی که به سینی چای و شیرینی 

یک   عرض  در  زمانی  یک  انداختم.  نگاهی  بود  خیره  کنارش 

خوردم و حاال نیم ساعتی  دقیقه دو تا شیرینی خامه ای می

که با فاصله ی کمی کنارم بودند و اصال  هوس انگیز به شد  می

 .رسیدندنظر نمی 
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 :دستش به دور استکان چای پیچید و با لحن غمگینی گفت

ریزم  من برم برای دومین بار داغش کنم، این بار نخوردی می-

 .توی سرت، تا هم یک حمومی کنی هم یک چایی بخوری 

 .دستش رو کشیدم قبل از اینکه از روی تخت بلند بشه، 

 .خورم، بیخودی پا نشونمی-

 .پوف کالفه ای بیرون فرستاد

امید  - دایی  ها  نخریدم  من  رو  ها  این شیرینی  تا کی؟  آخه 

 !فهمی؟ پس باید بخوری خریده، می 

 .تلخندی زدم 

 .تو بخور-

 :شاکی گفت

 .برای من نخریده که، برای تو خریده-

 .باال گرفتم آورد و سرم رو  دستش رو به طرف چونه
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مگه  تا کی می - بابا طرفت  بدی؟  به خودت گرسنگی  خوای 

نمی جواب  که  درک  به  اصال   از مُرده؟  میمون  ی  پسره  ده، 

 !خداش بود آتو دستش بدی 

 .چپ چپ نگاهش کردم

اونم  - اینطوری  اون.  تا  بهتره  بمیرم  من  بگیر،  گاز  رو  زبونت 

 .کنهدلش به رحم میاد، دیگه راجع من فکر بد نمی

 :تأسف گفتم

واقعا - اگه  اون  من...  ی  ساده  اجازه   خواهر  داشت  دوستت   

داد که توضیح بدی. توی این هفته چند بار و با چند تا  می

یعنی  اینا  بار؟  چند  بالک شدی؟  بار  چند  دادی؟  پیام  خط 

گیره از این که اون داره به  خوادت، حرصم میچی؟ یعنی نمی

، خواهر محصل من از  دهخوبی و خوشی به زندگیش ادامه می

مدرسه افتاده هیچ، از خورد و خوراکش که افتاده هیچ، شبیه  
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افسرده ها شب و روز توی اتاقشه و همه ی فکر و ذکرش پیش  

 .گوشیشه

می ساکت  کاش  سابق،  دنیای  همون  بود  کاش شده  شد، 

 .ها رو بشنوم خوام این حرف فهمید من نمیمی

می- خوب  رو  محمد  عصبی من  اون  همین شناسم،  بخاطر  ه 

ده، وگرنه دوستم داره، مطمئنم. من اگه دست جوابم رو نمی

هیچ  بهش  عشقم  بگم،  رو  واقعیت  بهش  نخوام  اگه  بکشم، 

 !ارزشی نداره دنیا

برعکس قبل، به زدن تلخندی اکتفا کرد و من بی اراده ادامه  

 .دادم

دلم برای صداش تنگ شده، بخدا راضیم زنگ بزنم فقط یک  -

ول بگه،  بهش زنگ ی میالو  ناشناسی که  دونه هر شماره ی 

کنه. شنوه قطع میگه و تا صدام رو میزنه منم، هیچی نمیمی

کشم، کنه من اینطوری دست می خواد عذابم بده خیال می می



Page | 1550 
 

اینا هم سوختم و ساختم، من همه  از  تر  با سخت  ولی من 

جوره پای سختی رابطمون موندم، اگه االن کم بیارم، به اون 

دونم اون فرناز لعنتی دیگه چیا بهش وزها پشت کردم. نمیر

دونه دونم دیگه چیا میگفته که انقدر بهم بی اعتماده، نمی

نمی دلش  حتی  حرف که  به  نمی خواد  کنه!  فکر  دونم هام 

چجوری دلش رو به درد آوردند که داره اینطوری دلم رو به  

 !درد میاره 

از توی چشمخبری از سرزنش نبود، انگار حرف دلم   هام  رو 

خونده بود که دیگه حرفی نزد، دردهای من برای دنیا کالفه  

این   باز گوش شنوا داشت و من چیزی جز  اما  کننده بودند 

 .خواستمنمی

میدونم که همتون رو اذیت کردم، میدونم همتون ازم خسته   -

شدید اما قول میدم به زودی همه چیز خوب میشه، هم محمد 

 .همون رویای سابق میشمبرمیگرده هم من 
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همزمان با کشیدن آهی عمیق از روی تخت بلند شد و ظرف  

شیرینی رو از سینی جدا کرد و کنارم گذاشت، هنوز امیدوار  

هم   من  و  میشم  وسوسه  ها  شیرینی  خوردن  برای  که  بود 

 .سکوت کردم و نخواستم ناامیدش کنم

من میرم پیش مامان، توام یکم استراحت کن بعدش حال   -

 .داشتی بیا بریم بیرون، حال و هوات هم عوض میشه

کردند دائما  به من توجه کنند و حالم براشون اینکه سعی می

کرد اما چه فایده که  مهم بود، حس قشنگی رو بهم منتقل می 

لحظه   رو هر  ترازوی وجودم  اندوه  و  نبودِ محمد قسمتِ غم 

 .کرد زیاد و سنگین تر می

گفتم و به محض خروجش از اتاق    ای   "باشه    "در جواب دنیا  

مامان   ی  شماره  با  صبح  امروز  رفتم.  گوشیم  سراغ  به 

اینستاگرام نصب کرده بودم تا بتونم به محمد پیام بدم، انقدر 

که توی این روزها با شماره ی خودم و دنیا و مامان و ایمیل  

و توسط محمد بالک شده   بودم  اکانت ساخته  های مختلف 
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اینستا اگه  که  می  بودم  بالکم  تمام  هم  داشت!  حق  کرد 

براش حرف  رو  داشتند  حقیقت  که  چیزهایی  ی  همه  هام، 

هام رو خونده باشه نتم نوشته بودم و به امید اینکه تا االن پیام 

رو روشن کردم. وارد برنامه شدم و با دیدن پروفایلش متوجه  

تخت  روی  رو  آلود گوشیم  کرده، حرص  بالکم  باز  که  شدم 

گرفتم،  هام مشت شدند. داشتم آتیش میدست  پرتاب کردم و 

بخونه بالکم  اینکه  بدونه  این که  از  بودم،  اینکارش متنفر  از 

گفتم حتما  خونده و باز بالکم کرده  کرد. اوایل با خودم میمی

این همه  بخونه،  با یک مضمون  پیام  این همه  آدمی که  اما 

ه قسم های مختلف رو توی پیامم ببینه، چطوری حاضر میش

 !بالکم کنه؟

م گرفته بود، از اینکه دستم به هیچ جایی از حرص زیاد گریه

بند نبود، از اینکه حتی آدرس خونه و محل کارش رو به صورت 

نمی  کار  دقیق  هم  کرج  توی  دیگه  حتی  اینکه  از  دونستم، 
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نمینمی و  و کرد  بود  گرفته  حرصم  ببینمش،  تونستم 

 .دونستم چطور باید خودم رو آروم کنمنمی

ضعیف   تا  صدای  دور  که  افکاری  از  شد  باعث  گوشی  آالرم 

دورش رو غیظ و غضب احاطه کرده بودند فاصله بگیرم، بی 

نیمه ی  و  نصفه  پیام  دیدن  با  و  تلگرامم شدم  وارد  حوصله 

رسید  شماره ی ناشناسی که همچین هم ناشناس به نظر نمی 

زدم سروش باشه، کنجکاوانه روی پیام ضربه ای و حدس می 

 .زدم

راحت شد؟ که چی االن؟ فکر میکنی من به همین   خیالت “

 “ سادگیا بیخیال میشم؟ 

گفت. تنها سوالی خودش بود و طبق معمول داشت هزیون می

آورد  که ازش داشتم این بود که این همه شماره رو از کجا می 

شد؟ کاش به من  کردم باز پیداش می که هر چقدر بالکش می

می  رو  موفقیتش  راز  رهم  برای  محمد گفت،  کردن  اضی 

 !سرسخت این روزها به این راز احتیاج مبرمی داشتم
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قصد نداشتم جوابش رو بدم و قبل از اینکه از صفحه ی چتش 

 .بیرون بیام مجددا  پیام فرستاد

 “  !ترسم؟ خیلی بچه ای رویاخدایی فکر کردی ازش می “ 

زد و توی این وضعیت حوصله ی شنیدن نامفهوم حرف می

 .چرندیاتش رو نداشتم و براش نوشتم

ترسی؟ مگه نگفتم دیگه  گی؟ از کی میچرا چرت و پرت می “

 “ به من پیام نده؟ حرف حالیت نمیشه؟ 

هایی که روی تخت ضرب گرفته بود و حرص خودش با مشت

کرد منتظر بودم تا زودتر جواب بده و بعد بالکش  رو خالی می 

رو فرستاد و من مات    کنم اما برخالف انتظارم عکس خودش

 !و مبهوت به صفحه ی گوشی زل زدم. رسما  ترکیده بود

تو نمیدونی کی رو میگم؟ مگه من رو از داییت نترسوندی؟  “

بچه  مغازه  مثل  توی  بیاد  گفتی  بهش  رو  چیز  همه  رفتی  ها 
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آبروم رو ببره که هیچ، جلوی چهار تا بچه ی سیزده چهارده 

 “  !ر زاده ش رو میخوامساله منو بزنه، چرا؟ چون خواه 

[09.09.21 21:39] 

 367پارت #

دستم روی دهنم نشست و هینی کشیدم. امید همه چیز رو  

 !فهمیده بود؟ از کجا؟ خدای من

هاش و نگاهم به عکسی که فرستاده بود، به کبودی زیر چشم

 !هاش افتاد، بدجوری کتک خورده بودزخم کنار لب 

دادم پدرش  ، وگرنه میکنمفقط بخاطر تو ازش شکایت نمی “

 “  .رو در بیارند

از  هنوز شوکه بودم و حتی نمی  دونستم چی باید بگم، امید 

کجا فهمیده بود؟ دنیا که چیزی بهش نگفته بود، سروش هم  

موند، که مغز خر نخورده بود که چیزی بگه، فقط دو نفر می 

 !دو نفر! محمد و فرناز
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نمیکشم،   “ دست  ازت  چیزها  جور  این  با  میگم من  وقتی 

به هر کی میخوای  تو  واقعا  میخوامت، حاال  میخوامت یعنی 

 “  .بگو، هر کاری که دلت رو خنک میکنه انجام بده

اومد، بخصوص که اون از مورد قضاوت قرار گرفتن خوشم نمی

 .شخصی که قضاوتم کنه پسر پررویی مثل سروش باشه

کت  من چیزی به داییم نگفتم، خودش فهمیده، ولی اگه کت “

هم زده خوب کاری کرده، کتک زدن و خوشگل کردن قیافت 

 “  .ستکمترین تاوان برای گند زدن به یک رابطه ی عاشقانه

از  بمونم  منتظرش  اینکه  بی  و من  تایپ کردن شد  مشغول 

چت بیرون اومدم، تمام ذهنم درگیر این بود که امید از کجا 

ه باشه فهمیده، نکنه محمد همه چیز رو بهش گفته؟ اگه گفت

امید آرومه؟ پس چرا هیچ واکنشی نشون نمی ده؟ پس چرا 

رو باور    اگه فرناز چیزی گفته باشه چی؟ اگه دروغ های اون

بدبختی چرا  نمیشه،  تموم  چرا  خدایا  چی؟  تمومی  کنه  هام 

 !ندارند؟
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های سروش یکی پس از همونطور خیره به گوشی بودم و پیام 

ند، افکارم رو به سختی  کرددیگری باالی صفحه خودنمایی می

پس زدم و با دیدن آخرین پیامش نتونستم خودم رو کنترل  

 .ی چتمون شدمکنم و وارد صفحه 

معلوم نیست به فرناز چی گفتید و چی کار کردید که اون   “

 “  !هم جوابم رو نمیده، خیلی خب، فعال  بتازون رویا خانوم

ر گذاشتم. ای فرستادم و گوشی رو کنا  "برو بابا  "در جوابش 

می سرکه  و  سیر  عین  داشت  سراغ دلم  امید  نکنه  جوشید، 

محمد هم رفته و بالیی سرش آورده؟ نکنه همه ی حرف های  

محمد رو شنیده و اون رو هم کتک زده؟ شاید به خاطر همینه  

که آرومه و بهم هیچی نمیگه، شاید به همین خاطره که محمد  

اتاق نشستم و خبر  اصال  جوابم رو نمیده. من احمق توی این  

ندارم داییم چه کارها کرده، خبر ندارم چه بالیی سر محمد 

آورده، خبر ندارم از کجا فهمیده! حاال چجوری باید خودم رو  
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بهش ثابت کنم؟ چطوری آرومش کنم؟ چطوری این شرایط  

 اسفناک رو درست کنم؟

[12.09.21 10:31] 

 368پارت #

 * * * * * 

د  ولی  خوری  هوا  ی  بهونه  سیم به  خرید  برای  واقع  کارت  ر 

تونستم بخرم و از دیشب  جدید به بیرون زده بودم، خودم نمی

دنیا رو راضی کرده بودم که همراهم بیاد. نیم ساعتی از خریدم  

گذشته بود و متصدی دفتر پیشخوان گفته بود چند ساعتی 

کشه تا خطم فعال بشه. دنیا هم به محض امضا کردن  طول می

کارت   سیم  حاال  سند  و  بود  برگشته  دانشگاه  به  آژانسی  با 

 .مجبور بودم کل مسیر رو تنهایی برگردم 

هر دو دقیقه نگاهی به ساعتم مینداختم و صدای منشی توی  

شد. دیگه تحمل نداشتم، صبرم لبریز شده بود سرم تکرار می 

کردم تا بتونم به محمد زنگ بزنم و حالش  و لحظه شماری می
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که   هر چند  بپرسم،  از سکوتش رو  و  بود  آروم  دیشب  امید 

نمی میچیزی  مطمئن  باید  باز  اما  فهمید  محمد شد  شدم 

 .حالش خوبه و امید از کجا از همه چیز رو فهمیده

های تندی خودم رو به خونه رسوندم و به محض رسیدن با قدم 

شدم،  مواجه  بودند  ایستاده  هال  توی  که  مامانی  و  امید  با 

در   رو  کتونم  که  بهشون سالمی  همزمان  خطاب  آوردم  می 

 .ی دیگه ای به زبون بیارم  گفتم و مامان حتی امون نداد کلمه

 کجا بودی؟ -

 .سرم رو با تعجب به سمتش چرخوندم 

 .گفتم که میرم هوا بخورم -

کنترل تلویزیون رو با حرص برداشت و تلویزیون رو خاموش  

 .کرد
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ست هفته کسی که دانش آموزه صبح نمیره هوا خوری، دو   -

کنید،  مدرسه نرفتی، هر چی هیچی نمیگم باز سوءاستفاده می

 ...اون از دنیا، اینم از داییت، خودت هم که

 .در رو محکم بستم

 !بذار بیام تو بعد شروع کن -

 .امید سکوتش رو شکست

ت عقب افتادی، امروز دوباره  حق با مادرته، از درس و مدرسه -

 .یم تا مدرسهزنگ زده بودند مجبور شدیم بر 

 .خوبه از همه چیز خبر داشت و انقدر لحنش آرامش داشت 

 .باشه، از فردا میرم دیگه -

 .مامان پوزخندی زد

 !تازه میگه از فردا میرم، منت سر ما میذاری رویا خانوم -

 .امید سعی کرد آرومش کنه
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دیگه منظم میره، غیبت هاش رو هم جبران میکنه، نگران  -

 .نباش خواهر

طر دنیا به  نبودِ  چقدر  گذاشتم.  تنهاشون  و  رفتم  اتاقم  ف 

شد، باورش سخت بود اما این روزها به وجودش احساس می 

 .توی این خونه احتیاج داشتم

با بی حوصلگی لباسم رو عوض کردم و همین که خواستم به  

 .کارت برم، در اتاق بی اجازه باز شد سراغ نصب کردن سیم

 چطور بود؟ -

 .عجیبی به تنم انداخت لحن خونسردش خوف

 چی... چطور بود؟ -

 :نگاهی به گوشی توی دستم انداخت و گفت

 .هوا رو میگم -

  .امید خدای مچ گرفتن بود
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 .آفتابی و رو مخ -

و   کردم  پشت  بهش  بالشتم  و  پتو  کردن  مرتب  ی  بهونه  به 

 .صداش رو با فاصله ی کمی از پشت سرم شنیدم

 !وزچقدر بده که هجده سالت نشده هن -

 .گفت و به طرفش برگشتممی فهمیدم چینمی

 یعنی چی؟ -

 .دوباره نگاهش رو به گوشیم انداخت

اگه هجده سالت باشه دیگه مجبور نیستی مدارک دنیا رو   -

 !بگیری و خودت میتونی خط بخری 

از کجا می دونست؟ شک نداشتم باشگاهش رو این رو دیگه 

 !جنبلهتعطیل کرده و توی کار جادو و  

 حس خوبیه نه؟ -

 .نگاهم رو دزدیدم
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 چی؟ -

اگه   که  طوری  گرفت،  باال  رو  سرم  و  اومد  جلو  به  قدمی 

 .خواستم هم مجبور بودم باهاش چشم تو چشم بشمنمی

ذارم کار خودت  اینکه از تک تک کارهات خبر دارم اما می  -

 !رو انجام بدی 

می  میخوام کاش  و  دارم  خبر  دردهات  تک  تک  از  گفت 

 .همشون باشم مر

من دیگه نمیخوام ناراحتت کنم امید، هر کاری دوست داری  -

 ...بکن، هر چی دوست داری بگو، دیگه

اون خوب می  اما  ادامه بدم  دونست چی میخواستم  نتونستم 

 .بگم

 دیگه برات مهم نیست درسته؟ -

 .تلخندی زدم 

 .خوبه که میدونی -
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ستبرش قاب م برداشت و روی سینه ی  دستش رو از زیر چونه

 .کرد 

دارم به این فکر میکنم که چی میشه دختری توی سن و  -

 !سال تو به این همه بی انگیزگی و پوچی برسه

 .بس بود طعنه زدن، بس بود نگاه بزرگ و عاقالنه داشتن

 به نتیجه ای هم رسیدی؟ -

 .این بار اون تلخ خندید

 .آره ولی مهم اینه که تو به نتیجه برسی -

نداشت امروزش  حرفی  های  چرا صحبت  نمیدونم  بزنم،  که  م 

برام یک جوری بودند، در عین زهرآگین بودند، متفاوت بودند. 

 .هاش نبوددیگه خبری از زور و اجبار توی حرف 

 .قدمی به عقب برداشت، قصد رفتن داشت

 !و من بی صبرانه منتظر اون روزم  -
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 :بی اراده گفتم

 !منتظر نباش امید، کنارم باش -

دستش رو توی جیب شلوارش فرو برد، عمیق نگاهم کرد و  

 :بعد از مکثی کوتاه گفت

مثل   - میشه  و  نمیگیری  ای  نتیجه  دیگه  باشم  کنارت  اگه 

گذشته ها، همون روزهایی که میگفتی زندگیت به من ربطی 

نداره! تو فقط تو تنهایی به اون نتیجه میرسی، فقط امیدوارم 

 !ی نشه، امیدوارم رویانتیجه گرفتنت با نابودیت یک

فرصت هم   اگه  اتاق خارج شد،  از  و  بزنم  نداد حرفی  مهلت 

میمی چی  میداد  حرف  چی  از  ی گفتم؟  همه  وقتی  زدم؟ 

تونستم دادند، چی میاعضای تنم جز قلبم حق رو به امید می

دست الی  بودم  مترسک  یک  من  قلبم، بگم؟  زورگوی  های 

نمی قلبم  بود،  اون  حرف  رو حرفخواست  حرف،  امید  های 

قبول کنه، اون امیدوار بود، به نتیجه ی این عشق پر دردسر  
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اما شیرین یقین داشت، مطمئن بود عشقی که یک طرفش به  

 !کنهرسه هرگز نابودم نمیمحمد می 

ساعتی   چند  و  بودند  مشغول  آشپزخونه  توی  مامان  و  دنیا 

م رو از ساعت  کالفهشد که امید هم به باشگاه رفته بود. نگاه  می

دیواری گرفتم و به دنیایی که به طرفم برگشت انداختم، با ادا  

و اشاره منظورم رو بهش رسوندم و بیچاره فقط تونست چشم 

ابرویی برام بیاد، بدون اینکه که به ابروهای متحرکش که   و 

کردند اهمیتی بدم بلند شدم و  من رو از رفتن به اتاق نفی می 

جهت اطمینان در رو هم به آرومی قفل کردم به اتاقم رفتم.  

و گوشیم رو از توی شارژ درآوردم، ساعت نزدیک هشت و نیم 

بود و شک نداشتم محمد این موقع بیرونه و میتونه جوابم رو 

 .بده

ش رو گرفتم و همزمان توی دلم دعا با استرسی آشکار شماره 

بزنم کردم سریع جواب بده، این بار قصد نداشتم حرف  دعا می

و فقط دوست داشتم صداش رو بشنوم و بفهمم که سالمه،  
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خواستم زیاده روی کنم و باز بالکم کنه. با صحبتی هم  نمی

به  بتونم  بعد  دفعه ی  که  بود  بعید  داشتم  امید  با  امروز  که 

 .راحتی خط جدیدی بخرم

صدای بوق های ممتد شدت اضطرابم رو لحظه به لحظه بیشتر  

لرزیدند، اندازه ی شکل مظلومانه ای میهام به  کرد و دست می

چند سال دلتنگ صدای مردونه ش بودم و هیچکس این رو  

تا وقتی که دست روی قفسه ی سینه و قلب پر جنب و جوشم 

 .فهمیدنمیذاشت نمی

رو   ش  شماره  رو  بیشتری  استرس  با  بار  این  و  نداد  جواب 

گرفتم، چند بوق خورد و همزمان با وصل شدن تماس نفسم 

 .طع شدق

  ...الو -

این صدای گرفته و دورگه صدای محمد من بود؟ حتما  اشتباه  

 .گرفته بودم
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  ...الـــو -

 .م کرد  لحن کشیده و تُن صدای بلندش، بیشتر شوکه

 الــــو؟ ال... الو؟ -

ش اومد و انگار قلبم مچاله شد. حالش خوب صدای سکسکه 

بلندت با شنیدن صدای  بعد  و  کرد  مکثی  و خنده ی  نبود!  ر 

 .عجیب و غریبی که میون حرفش پرید نگران تر شدم 

  ...الـو؟ چرا قطع... کردی... چرا... دوباره -

خودم خنده  به  ترس  از  که  طوالنی  انقدر  شد،  طوالنی  ش 

 .لرزیدم

ش، اصال  شبیه صدای خودش نبود، بیشتر شبیه  صدای گرفته 

وانی برای  ها فریاد زده و دیگه تبه صدای آدمی بود که ساعت 

 !صحبت کردن نداره 

 !هوی... اللی مگه؟ میگم... چرا قهر... کردی؟ -
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نه... حالش نمی نبود،  انگار حالش خوب  میگه،  فهمیدم چی 

اصال  خوب نبود! نتونستم خودم رو کنترل کنم و با لحن لرزونم  

 :پرسیدم

 !محمدم... خوبی؟-

لبرانه دوباره خندید، خنده ای که هیچ شباهتی به خنده های د

 .ی خودش نداشت. عجیب بودند و ترسناک 

 !خوب... خوب چیه... عالــیم -

 .دلهره کل وجودم رو به چنگ گرفت

 محمدم، کجایی؟ حالت خوبه؟ چرا... چرا صدات اینطوریه؟ -

خنده های غیر طبیعیش دنیایی از دلواپسی رو به قلبم تحمیل 

 .کردند

 ...محمدم... محمد... م -

 :ه من خطاب به شخصی گفت و بعد بی توجه ب
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 این... این چی... میگه؟ -

صدای ضعیف کسی به گوشم رسید. پس یکی کنارش بود، 

یکی بود که بدونه محمدم چش شده، محمدم حالش خوب 

 .رسید نبود، باید به دادش می

خوبه؟ چی  - حالت  کجایی؟  بگو  توروخدا  همه محمدم  شده 

 زنی؟کسم؟ چرا اینطوری حرف می 

حتی صدای خنده ش هم نیومد و با گذشت یکی دو  این بار  

 .ثانیه، گوش هام با صدای فریادش کر شد

من... محمد... تو نیستم. میفهمی؟ من... محمد تو... نیستم  -

 !کثافت

فریاد شبیه به   اما این  محمد سر من زیاد فریاد کشیده بود 

ترسوند! به  ها من رو میهیچکدومشون نبود و بیشتر از قبلی

هام بدم ولی قبل از اینکه اسمش  تونستم تکونی به لب سختی  

رو کامل صدا بزنم گوشی رو قطع کرد و منِ حیرون رو به امان  
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دونستم قطع کردنش مساوی با بالک شدنمه  خدا سپرد. می

ش رو گرفتم، همه ی امیدم با  اما ناامید نشدم و دوباره شماره 

جمله ی   می  "شنیدن  خاموش  نظر  مورد   ".  باشدمشترک 

 .خاکستر شد و جنازه وار روی تخت افتادم

م رو به سقف سپردم و با فکرهای بدی که هر نگاه درمونده 

می  جون  سرم  توی  می لحظه  نگرانم  بیشتر  و  کردند گرفتند 

مجددا    و  برداشتم  رو  قبل گوشیم  از  تر  آشفته  گالویز شدم 

بی  شماره  این  و  بود  خاموش  همچنان  گرفتم،  رو  محمد  ی 

 !خبری یعنی شروع یک شب سخت برای من 

باالخره  تا  گشتم  اینستاگرام  و  تلگرام  و  واتساپ  توی  انقدر 

یکی  به  باید  اومد،  به کمکم  توی سرم  ای  سروصدای جرقه 

باید میخبر می  نیست،  فهمیدم چه دادم حال محمد خوب 

 بالیی سر خودش آورده و چه کسی نزدیک تر از محمد رضا؟ 

های محمد سرچ کردم و بی معطلی   ینگ اسمش رو توی فالوی

بهش پیام دادم، از حال بد محمد گفتم و ابراز نگرانی کردم، 
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به دق  رو میده و مثل محمد راضی  بودم که جوابم  امیدوار 

 !دادنم نیست

چرخید و چرخید و می روزگار هم عجب معلم زیرکی بود، می

ه  داد که همیشبه محض ایستادن، تو رو کنار کسی قرار می 

تمام حست بهش نفرت بود و بس! حاال امشب من به کمک  

کسی نیاز داشتم که یک زمانی بی اندازه ازش متنفر بودم و 

 !حاال منتظر بودم تا بهم کمک کنه

به  امید  با برگشت  با بدبختی گذروندم و حتی  یکساعتی رو 

نمی هم  صدای  خونه  بگیرم.  رو  خرابم  حال  جلوی  تونستم 

گو توی  لحظه  هر  میمحمد  زخم  شم  روی  نمک  و  پیچید 

وقت توی زندگیم به اندازه ی امشب  پاشید، هیچ هام مینگرانی

رسید و یک امشب نگران نبودم و فقط خدا باید به دادم می 

 .کرد شیطان رو از اطراف محمد رضا دور می 

برای هزارمین بار نگاهی به گوشیم انداختم و با دیدن کلمه  

دونستم باید خوشحال  نمی  ی سین توی دایرکت محمد رضا
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بشم یا ناراحت. مثل اینکه تمایلی نداشت جوابم رو بده، شاید  

دونست محمد کجاست و قصد آزار دادن من رو  هم اون می

داشت. زور غرورم به قدرتِ دلواپسیِ قلبم نرسید و دوباره برای  

 .محمد رضا پیامی فرستادم 

 “  .یرممتوروخدا جوابم رو بده، دارم از نگرانی می  “

 :اموجی پوزخند زنانی فرستاد و گفت

 “  !چرا باید نگران کسی باشی که بهش خیانت کردی؟ “

با درد پلکی بستم و نفس عمیقی کشیدم. همین مونده بود به 

 .این عقده ای جواب پس بدم

ها نیست، برو محمد رو پیدا کن، خواهش  االن وقت این حرف  “

 “  .میکنم، حالش اصال  خوب نیست

 :ره اون اموجی نفرت انگیز رو فرستاد و بعد گفتدوبا

گوشیش خاموشه، منم نمیدونم کجاست، شما به زندگیت   “

 “  !برس، نمیخواد نگران پسر دایی من باشی



Page | 1574 
 

دلم میخواست هر چی فحش که توی زندگیم یاد گرفتم رو 

 .نثارش کنم اما اآلن وقتش نبود 

توی حال    خواهش میکنم ازت، صداش گرفته بود، معلوم بود “

 “  .خودش نیست، توروخدا یک جوری پیداش کن

اذیت می رو  این بی توجهی من  و  نگرفتم  ازش  کرد،  جوابی 

محمد حتی پیش اون هم از من بد گفته بود و منِ بدبخت 

شنیدم. همشون من رو قضاوت باید از این پسر هم حرف می 

هام گوش بدن، بی اینکه بدونن کردند بی اینکه به حرف می

بی   توی  چه  نگرانی  و  دلشوره  و  پاست  بر  غوغایی  چه  دلم 

 .رحمانه جزء به جزء وجودم رو محاصره کرده

می رو  امید  تر صدای  نزدیک  و  واضح  لحظه  هر  که  شنیدم 

شه و باالجبار گوشیم رو کنار گذاشتم، روی تخت و توی می

شک برانگیز ترین حالت ممکن به انتظارش نشستم. صدایی  

نمی  حتی ازش  توی   اومد،  رو  من  و  نشد  هم  اتاق  وارد 

و   موندم  در  به  خیره  همچنان  کرد.  غرق  بیشتر  سردرگمیم 
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وقتی که خبری ازش نشد گوشیم رو به دست گرفتم، سری  

به دایرکت محمد رضا زدم و با لحن کوبنده ای براش پیامی  

رو   پیامم  و  افتادم  کردن  غلط  به  مکث  کمی  با  و  نوشتم 

ادم توی همون صفحه بمونم تا نفرستاده پاک کردم، ترجیح د

که خبری از محمد برسه، نمیدونم چرا با اینکه برخورد خوبی 

کردم من رو بی خبر  از محمد رضا ندیده بودم اما احساس می

نمیذاره، حتی برای بیشتر حرص دادن من هم که شده بی  

خبرم نمیذاره. من این پسر عمه و پسر دایی کله شق رو خیلی  

 !شناختمخوب می

اعت از دوازده هم گذشته بود و من همچنان توی بی خبری  س

اومد بردم، سروصدایی از بیرون هم نمیو پریشونی به سر می

و همگی خوابیده بودند، من مونده بودم با افکاری که به هزار 

مسیر رفته بودند و نیمه ی راه برگشته بودند، من مونده بودم  

دایی که باید بیدار  هایی خواب آلود و فکر به صبح فرو چشم 

 .رفتمشدم و به مدرسه می می
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از اینکه هر بار روزنه ی  از چک کردن گوشیم خسته بودم، 

می  محو  بیشتر  افتادن امیدم  گریه  به  با  ای  فاصله  و  شد 

 !نداشتم

با   به حرف زدن  و همین که شروع  دراز کشیدم  پهلو  به  رو 

م و خودم کردم، گوشیم لرزید و با وضعیت بدی تکونی خورد

برش داشتم. محمد رضا بهم پیام داده بود و با دیدن اعالن 

 .هام خالی کردم پیامش ذوقم رو با مشت کردن دست

کرد حال محمد خوب باشه، روی پیامش  با دلی که دعا دعا می

ضربه ای زدم و با دیدن کلیپی که فرستاده بود لبخند نیمه 

دانلود شد و با هام پر کشید، جون کندم تا  جونم از روی لب

کم کردن صدای گوشی به استقبال دیدن فیلم رفتم، باز شدن 

صدای  شدن  پخش  و  همانا  فرش  از  نمایی  دیدن  و  فیلم 

 !عصبانی محمد رضا هم همانا 

 ...دختره ی عوضی، نگرانیت چه دردی رو از این پسر -
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دوربین رو به طرف محمد گرفت و انگار که نیمی از قلبم فلج 

یک گوشه افتاده بود، با صورت بی رنگ و رو، با شد، محمد  

و  چشم بالشت  روی  استفراغ  افتضاح  رد  و  باز  نیمه  های 

 !صورتش 

تازه پیداش کردم، میدونی از کجا؟ از خونه ی پاتیل ترین   -

 !پسر محله، تو به اینجا کشوندیش! توئه بی لیاقت

هام رو روی لبم احساس کردم و تازه یادم اومد  خیسی اشک 

 .د نفس بکشمبای

 !فقط دعا کن چیزیش نشه، فقط دعا کن -

دیدم مگه نه؟ محمد من حالش خوب بود، داشتم کابوس می

االن توی اتاقش دراز کشیده بود و داشت به من و خیانتی که 

فرستاد، این پسری که فیلمش نکرده بودم فحش و لعنت می 

دیدم محمد من نبود، محمد من هیچ وقت با خودش  رو می 

 !کردکار رو نمی  این
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محمد   ی  قیافه  دیدن  با  و  زدم  ای  ضربه  فیلم  روی  دوباره 

نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، آروم آروم هق زدم و ضجه وار  

دم. محمدم چه بالیی سر خودش آورده  ز اسمش رو صدا می

بود؟ چجوری تونسته بود؟ چجوری تونسته بود با خودش این 

 کار رو بکنه؟ 

گریه کردن های    توی سکوت  فرساترین خودداری  از طاقت 

و  کنی  گریه  خون  میخواد  دلت  که  زمانی  درست  دنیاست. 

سبک بشی، مجبوری آروم آروم اشک بریزی و آهسته فریاد  

بزنی، به ظاهر عجیب و خنده داره اما فقط باید درد تک تک  

های تنت رو درگیر کنه تا بفهمی توی خفا گریه کردن  سلول

ید از غصه لبریز باشی تا بفهمی آروم چقدر رنج آوره! فقط با

آروم زار زدن فقط و فقط برای اینه که کسی رو نگران نکنی، 

ش حبس میکنه و بی وگرنه آدمی که دردش رو توی سینه 

صدا اشک میریزه فرقی با کسی که ضربه مغزی شده و فقط 
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بخاطر خواسته ی دیگران و به لطف دستگاه تنفس مصنوعی  

 !کشه، نداره نفس می

گذشت و من هیچ خبری  سه هفته ای از اون شب کذایی می

از محمد نداشتم. تمام این مدت کارم شده بود زنگ زدن به  

محمد و پیام دادن به محمد رضا اما دریغ از یک جواب درست 

کنه.   کم  رو  نگرانیم  دل  و  دلتنگی  از  ای  ذره  که  و حسابی 

مارستان  آخرین اطالعی که از محمد داشتم همین بود که از بی

مرخص شده و حالش خوبه، بعد اینکه این خبر توسط محمد  

هام رو داد  رضا بهم رسید دیگه نه محمد جواب تماس و پیام 

و نه محمد رضا، هر دوشون مصرانه کمر بسته بودند به ذره  

ذره نابود کردن من و دل ظالمشون برای لحظه ای به حالم  

 .سوختنمی

و من داشتم توی جهانی    کتاب جامعه شناسی توی دستم بود

می سیر  بودم  ساخته  ذهنم  توی  خودم  هجده  که  از  کردم، 

درس فقط یک درسش رو خونده بودم و ساعت پنج صبح بود، 
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تقریبا  سه ساعت دیگه چهارمین امتحان نهاییم رو داشتم و 

عین خیالم هم نبود. اگه محمد بود، قطعا  حال و روز االنم فرق  

که شده یک دور کامل کتاب رو که کرد، به زور اون هم  می

کردم اما محمدی نبود  خوندم هیچ، چند بار هم مرور می می

کرد تهش چه تا انگیزه ی درس خوندنم باشه پس فرقی نمی

 .میشه

و   افتاد  کتاب  آشنای  مباحث  از  یکی  تعریف  روی  به  نگاهم 

تلخندی زدم، یک زمانی تمام آرزوم بود جزء به جزء این کتاب  

باشم و حاال آرزوم توی کتاب و موضوعاتی از این قبیل  رو از بر  

تولد  خالصه نمی  بود،  و فقط یک چیز  آرزوی من فقط  شد، 

دوباره ی اعتماد محمد! چیزی که به دست آوردنش سخت 

کمکشون   با  که  هایی  راه  همه  محمد  نبود.  نشدنی  اما  بود 

 .تونستم خودم رو بهش اثبات کنم بسته بودمی

شناخت، خودم میگم اون که من رو خوب میگاهی اوقات با   

کنم، می فکر  خیانت  به  حتی  که  نیستم  آدمی  من  دونست 



Page | 1581 
 

کاری می هر  براش  حاضرم  و  دارم  دوستش  چقدر  دونست 

هام رو بزنم؟ نه که مثل قبال  داد حرفبکنم، چرا فرصت نمی

بالکم کنه و کال  نذاره حرف بزنم، برعکس، مدتی بود که دیگه  

ام تماس و  و سهم من از تالش های پی در پی  کردبالک نمی

 !های بی جواب بود و بس پیام 

به خودم که اومدم دو ساعتی گذشته بود و فقط تونستم نگاه  

زده  مدرسه یخ  شلوار  و  مانتو  به  رو  مقنعهم  و  و  م  چروک  ی 

می رو  درس  این  رسما   بندازم،  حتی  نامرتبم  و  افتادم 

به نمره نمی امیتونستم  اما خب... مهم ی مستمرم  باشم  دوار 

 !نبود

های بهزاد رو با صدای کمی پلی کردم و مشغول  یکی از آهنگ 

با  و  انداختم  کیفم  توی  رو  کتابم  لباسم شدم.  کردن  عوض 

برداشتن و خاموش کردن گوشی و انداختن نگاهی اجمالی به  

 .خودم توی آیینه از اتاق بیرون زدم 
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امید شد دیدن  با  مصادف  اتاق  از  در حال خوردن خروجم   ،

ی سرپایی بود و نگاهش با معناهای مختلفی به روم صبحونه 

 .نشست

 .سالم -

 .سری تکون داد 

 سالم، ساعت چند امتحانت تموم میشه؟  -

 .کیفم رو روی شونم انداختم

 .نمیدونم -

نگاهی به ساعت دیواری توی هال انداخت و به اپن که فرقی 

 .ی صبحانه نداشت اشاره کردبا سفره

 .بیا یکم صبحونه بخور من میرسونمت -

عالوه بر نداشتن اشتها، تمایلی نداشتم امید من رو تا مدرسه 

 .برسونه، دوست داشتم پیاده برم
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 .میل ندارم، خودم میرم -

مامان  روی  به  نگاهم  و  اومد  در دستشویی  باز شدن  صدای 

 .نشست

 !چشات چرا قرمزه رویا -

 .دروغ بچرخهزبونم عادت کرده بود به 

 .خوندم برای هموندرس می  -

نگاه   شد،  گرفتن  لقمه  مشغول  و  رفت  آشپزخونه  سمت  به 

 :درمونده ای به روش انداختم و مردد گفتم

 مامان نمیخورم، میذارید برم یا نه؟ -

مامان نگاه چپ چپی به روم انداخت و امید لیوان شیرش رو  

از دست مامان نصفه و نیمه روی اپن گذاشت و لقمه ها رو  

 .گرفت

آنقدر تپل هست که نخوره هیچیش نشه ولی اینارو جهت   -

 .ش شداطمینان میبرم شاید گشنه 
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بهم کوله نگاهش  با  و  برداشت  مبل  روی  از  رو  ورزشیش  ی 

آماده که  قصد فهموند  به  و  نداشتم  ای  چاره  بشم،  رفتن  ی 

 .پوشیدن کتونم به طرف جا کفشی نزدیک در حرکت کردم 

دن به مدرسه هیچ صحبتی نکردیم، دیگه نه خبری از تا رسی

کنایه و نیشخند بود، نه حتی زورگویی و اجبار. قبل از اینکه  

از ماشین پیاده شم لقمه ها رو توی کیفم انداخته بود و گفته  

اغراق   بزنم.  کیفم  به  کردم سری  گرسنگی  احساس  اگه  بود 

همیشه، ساکت  تر از    نبود اما امید واقعا  عوض شده بود، آروم 

رفت، کاری تر از همیشه و من عجیب دلم برای این امید می

به کارم نداشت اما حواسش بهم بود، دیگه مثل قبل سرم داد 

نمی نمی تحقیر  اشتباهاتم  بابت  رو  من  و  ی  زد  روضه  کرد، 

م فقط و سکوت گرفته بود در مقابل منی که از توجه خانواده

کار خودش بود یا نه اما   خواستم. نمیدونمفقط سکوت رو می

کرد، شاید هم من اینطوری دنیا هم دیگه مثل قبل اذیتم نمی

کردم اما هر دوشون به طرز قابل توجهی من رو  احساس می 
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به حال خودم گذاشته بودند، نه که تنهام بذارند و بخوان توی 

بردند  فکر و خیاالتم غرق بشم نه، اتفاقا  همش من رو بیرون می 

ند سرگرمم کنند ولی من خیلی بی لیاقت بودم و قصد داشت

جانبه  همه  تالش  جواب  در  خوشحال  که  تنها  نه  شون، 

هم نمی خالی  و  خشک  تشکر  یک  ازشون  حتی  بلکه  شدم 

 !کردمنمی

از ماشین پیاده شدم و به در ورودی مدرسه نگاهی انداختم،  

شد به استرس ی دانش آموزان میتقریبا  شلوغ بود و از همهمه

ه برای  و  راهی  دیگه  که  آدمی  به  شبیه  برد،  پی  یجانشون 

از  جبران نداره و همه  نتیجه  ی دوره های آموزشیش رو بی 

ناخودآگاه به عقب برگشتم، فکر   تلخندی زدم و  دست داده 

برم، می داخل  به  که  بود  من  منتظر  اما  رفته  امید  کردم 

لبخندی در جواب نگاه منتظرش زدم و با قورت دادن بغضی  

ن مدرسه  که  طرف  به  شده  پیداش  زمانی  چه  از  میدونستم 

 .حرکت کردم 
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وارد کالس شدم و به سمت صندلی ای که مختص من بود 

قدم برداشتم، از روز اول امتحان تا به امروز هر بار که وارد این  

شدم خدارو بابت اینکه فرناز توی یک کالس دیگه کالس می

وران امتحانات  کردم. همین که د دیدمش، شکر می بود و نمی 

دیدمش برام کافی بود و دوست نداشتم به سال بعد و هم  نمی

 !کالس شدن باهاش حتی فکر کنم

ی امتحانم رو  شاید بیست دقیقه بیشتر طول نکشید که برگه 

کردند از خوندن ها فکر می ی بچه به مراقب تحویل دادم، همه 

گینش زیاد زود امتحانم رو تموم کردم و فقط مراقب و نگاه سن 

 .آوردها رو به روم می بود که ساده لوح بودن بچه

هام های تندی از راهرو و نگاه معنادار یک سری از معلم با قدم 

ها برداشتم رد شدم و کیفم رو از بین تجمع عظیم کیف بچه 

و به قصد رفتن به خاطره انگیز ترین پارک زندگیم از محوطه  

 .ی مدرسه بیرون زدم
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ها به ذهنم روم اما با حمله ی تند خاطره مسیر راه رو آروم آ 

های محمد، قول  داشتم حرف گذروندم، هر یک قدمی که برمی

 هاش و حتی گریه هاش، صدای خنده و قرارهاش، قربون صدقه

میکردن  یادم  به  چیهاش  همه  اومد.  اون  تونست  که  شد 

چی بذاره؟  کنار  رو  حرف خاطره  تونست  که  کثیف  شد  های 

های منی که وی زمین رو باور کنه اما حرفهای ر ترین آدم 

شد که عشقش بودم و زندگیم رو براش گذاشته بودم نه؟ چی

پا گذاشت؟ یعنی  به همین آسونی روی من و احساساتمون 

لحظه  اینکه  ارزش  ارزش  نداشتم؟  هم  رو  کردن  شک  ای 

 ها مشکوک بشه رو نداشتم؟ای به اون دروغ لحظه 

حمد نشسته بودم، نشستم و روی نیمکتی که یک روزی با م

آدم  به  گذرایی  نگاه  کشیدم.  شوق  آهی  و  شور  با  که  هایی 

مشغول پیاده روی و ورزش کردن بودند انداختم و بی اراده 

 .زیر لب زمزمه کردم
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یعنی االن داره چیکار میکنه؟ حالش خوبه؟ یعنی تونسته  -

من رو فراموش کنه؟ شاید هم... شاید هم کسی رو جام آورده،  

 !اید واسه همینه که آنقدر آسون من رو فراموش کرده ش

ترسیدم، از فکر به اینکه محمد مال یکی دیگه از افکارم می

بشه، قلبش برای یکی دیگه بشه و تند بتپه، از این که حتی 

 ترسیدم!از من متنفر نباشه و بهم فکر نکنه، می

بار  نمیدونم چرا اما راضی بودم ازم متنفر باشه، روزی هزار   

من رو توی ذهنش خیانت کار خطاب کنه اما فراموشم نکنه. 

اتفاق  های عجیب و غریب برای یک عاشق که سوء تفاهم و 

ش رو ازش دور کرده، منطق هیچ جایگاهی نداره! یک  معشوقه

عاشق فقط یک درد امونش رو میبره و اون درد چیزی جز  

 درد دوری از عشقش نیست! 

از محمد    اینکه من رو من راضی به دوری  نبودم، راضی به 

رو جای من   اینکه یکی دیگه  به  راضی  نبودم،  فراموش کنه 

بیاره هم نبودم اما مشکلی با این که من رو خیانت کار بدونه  
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نداشتم، چون میدونستم باالخره یک روزی بهش ثابت میشه  

من بی گناهم، باالخره یک روزی متوجه میشه که توی بدترین  

هم به فکر حال اون بودم و یک چیزی ته شرایط روحی خودم  

 !گفت اون روز اصال  دور نیستدلم می

 !چجوری مختو زده که آنقدر عمیق داری بهش فکر میکنی؟  -

با شنیدن صداش هینی کشیدم و نگاه متعجبم رو به صاحب 

 .صدا سپردم

 تو... تو اینجا چیکار میکنی؟  -

اخمالود و  هاش چینی خورد و نگاهم به روی صورت  کنار لب 

 .ته ریشش افتاد 

 .پس راست گفت اگه خواستم پیدات کنم باید بیام اینجا  -

 .اخمی کردم

 !هر کی گفته گوه خورده -
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نگاهش رو به روی کیفم انداخت و دستش رو جلو برد تا برش 

با حرص روی کیف   رو  بشینه که دستم  کنارم  بتونه  و  داره 

 .ایستاده ثابت بمونهگذاشتم و مجبور شد توی همون حالت 

تو که میدونی کیه، پس نگو هر کی! چی باعث میشه راجع  -

به دوستت که خوبیت رو میخواد همچین حرفی بزنی؟ عالوه 

بر اینکه من از اون داییت حرف شنیدم و کتک خوردم، فرناز  

هم شنیده، همه رو به جون هم انداختی که چی بشه رویا؟  

 رو؟  کی رو به دست بیاری؟ یک روانی

بابا بزرگ سروش اومده بود نصیحتم کنه، خدای لجن بازی 

 .دادداشت به من درس اخالق می 

روانی خودتی و هفت جد و آبادت، همین مونده توئه عوضی   -

بهم بگی چجوری حرف بزنم و چجوری رفتار کنم، مثل اینکه  

کتک امید چندان کار ساز نبوده، میخوای یک زنگ بهش بزنم  

 بیاد؟ 
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چنگی زد و کنارم نشست، ابروهام توی هم رفت و    کیفم رو 

 :قبل از اینکه اعتراضی کنم با جدیتی کمیاب گفت

من رو از چی میترسونی رویا؟ سه ماه عالفتم من، توقع داری   -

 از داد و بیدادهای یک مکمل بچه بترسم؟ 

نیمکت  این  بعد  به  لحظه  این  از  بلند شدم،  نیمکت  از روی 

نبود، جای   پاک  بود که دیگه  پر شده  توسط کسی  محمدم 

هم ارزش  همحتی  برسه  چه  نداشت،  رو  شدن  نشین کالم 

 !شدن

دُم   - عین  و  بزنی  زنگ  بهم  و شب  روز  نکرده  زورت  کسی 

 .همراهم باشی

نگاهم رو ازش گرفتم و همین که خواستم بهش پشت کنم و 

که   آدمی  به  شبیه  گرفت.  رو  دستم  بردارم، جسورانه  قدمی 

برق گرف از  دچار  رو  تکونی خوردم و سریع دستم  تگی شده 

 .دستش بیرون کشیدم
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 !ولم کن، کی گفته دستمو بگیری؟ -

 !وایسا، حرف دارم باهات  -

 .پر حرص پلکی بستم

من با تو هیچ حرفی ندارم، تو و اون فرناز آشغال گند زدید  -

 به زندگیم! مگه حرفی هم باقی میمونه؟

 .ملتمسانه نگاهم کرد

های این مدتت، با م پیشته، با همه ی بداخالقیمن هنوز دل -

 ...هات هنوز همهمه ی تحقیر کردن 

 .میون کالمش پریدم

تو من رو نمیخوای، یک چیز دیگه رو میخوای، واسه اینکه  -

 !دستت به اون نرسیده داری اینطوری عین سگ له له میزنی 

برای چند ثانیه مکث کرد و بعد برخالف تعجبم پوزخند حرص  

 .ری زددرا 
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 تو فکر میکنی کی هستی؟  -

 .ماتم برد

نکنه فکر کردی جنیفر لوپزی؟ یا کیم کارداشیانی؟ یا شایدم   -

که  خودت  به  راجع  کردی  فکر  چی  هان؟  سوئیفتی؟  تیلور 

 !اینطوری واسه من چس میای؟

های این چند ی حرفدونستم همه دونستم، میبخدا قسم می

دونم االن چرا شوکه بودم، هاش دروغه و نمیماه و مظلوم بازی 

  ...شاید هم باورش کرده بودم و حاال

فکر کردی دختر برای من کمه؟ یا تو خیلی دست نیافتنی  -

هستی؟ فکر میکنی اگه با یکی دیگه دوست نمیشدی چقدر  

اومدی خونم، بدون کشید خامت کنم؟ یک ربعه می طول می

ن خودت  اینکه خودت حالیت بشه! حاال اینکه یک روانی عی

اومده توی زندگیت و مغزتو مریض تر کرده و چسیِ خونِت رو 

 !برده باال، مشکل من نیست، پس واسه من قیافه نگیر 
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قلبم تند میزد، نه برای اینکه دست سروش واقعی براش رو  

و   من  جدایی  باعث  کثافتی  آدم  همچین  اینکه  برای  شده، 

 !محمد شده 

زخم کاری رو بهم نمیزد از سکوتم سوء استفاده کرد و انگار تا  

 .گرفت آروم نمی

فکر کردم هنوزم من رو میخوای، آمارت رو هم داشتم که  -

پاکی و با کسی نمیپری، نمیدونستم تغییر شعبه دادی و با  

ها میپری، حاال که لیاقتت یک روانی شُل مغزه من هم تهرانی

 ...کاریت ندارم، چیزی که زیاده دختر خوب و دست نخورده 

با  نتونستم باقی چرندیاتش رو گوش کنم و تمام حرصم رو 

که   زدم  محکم  آنقدر  کردم،  خالی  روی صورتش  یک دست 

سوخت ولی ارزش داشت. کوره ی تنم رو  دست خودم هم می

شدم، از این که آدم کثیفی  به خاموشی بود و داشتم خنک می

مثل سروش رو خفه کرده بودم غرق لذت بودم و در مقابل  

ش آخرین ضربه رو هم به سمتش حوالی کردم، هت زده نگاه ب



Page | 1595 
 

اون هم نه از جنس کشیده و چک زدن، یک سری چیزها با  

شد، یک چیزهایی که از اول رابطه  یک تُف معمولی خنثی می

 .با سروش تا به امروز من رو اذیت کرده بود

تفی روی صورتش پاشیدم و با لحنی سراسر نفرت و صدای 

 :بلندی گفتم

قتی گرگی مثل تو دنبال دخترهایی مثل منه، ترجیح تا و -

میدم ساکت نمونم و با صدای بلند بگم که تو چجور کثافتی  

 !هستی

چند قدم به عقب رفتم و در مقابل نگاه متعجب چند مرد و  

 :هام رو به هم کوبیدم و کف زنان رو به سروش گفتمزن دست 

 !ر تو... یک الشی تمام عیاری، یک الشی تمام عیا -

های تندم رو به سمت خروجی پارک برداشتم و با کنترل قدم

کشیدم،  اشک بیرون  کیفم  توی  از  رو  گوشی  سمجم  های 

شماره  بالفاصله  و  کردم  دلم روشنش  گرفتم.  رو  محمد  ی 
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خواست همین لحظه باهاش حرف بزنم، بهش بگم هیچکی می

اون نمیشه، بهش بگم هر چی که باور کرده دروغه، بهش بگم 

چه چیزهایی از سروش شنیدم و اون باز برام غیرتی بشه که  

بوق لحظه اما  تمام  که  بدی  حس  جواب،  بی  که  های  هایی 

نمی  جواب  رو  تماسم  تک  محمد  تک  و  بود  همراهم  داد 

چشم  پشت  حاال  که  قصد دردهایی  و  بودند  بسته  صف  هام 

یادم   به  بار  برای هزارمین  رو داشتند،  از وجودم  بیرون زدن 

درسته مینداختن دادم،  دست  از  رو  محمد  واقعا   من  که  د 

دلیلش همکاری کثیف سروش و فرناز بود اما به هر حال من 

 !محمدم رو از دست دادم 

میون راه چند باری امید باهام تماس گرفت و خواست که به  

دنبالم بیاد و نذاشتم، نزدیک خونه بودم و از طرفی هم دلم 

ه. یک ربعی گذشت تا خواست توی این حال من رو ببیننمی

به خونمون رسیدم، در رو با کلیدی که همراهم بود باز کردم  

های محمد رو و با یاد اینکه خیلی وقته صدای کلید انداختن
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کاری  هر  به  دست  چرا  گرفت.  جون  دوباره  بغضم  نشنیدم 

افتادم؟ چرا آنقدر  دیدم یاد محمد می زدم و هر چی رو میمی

و قلبِ باهاش خاطره داشتم و حاال به من   همشون داشتند 

 کردند؟ پریشونم حمله می

هام باعث تاری دیدم شده بود اما نه آنقدر که نتونم  وجود اشک 

جایی که محمد ایستاده بود رو نبینم، بی اراده دستم باال اومد  

ها بود، هام نشستند، پشت همین ماشین هام روی لبو انگشت 

ر  من  ممکن،  مکان  ترین  آور  دلهره  برام توی  بود!  بوسیده  و 

ی قشنگ ساخته بود که هر وقت خواستم از اینجا رد خاطره 

دونست یک روزی تنهام میذاره؟ بشم یادش بیوفتم؟ یعنی می

 !یعنی فکر تک تک این روزها رو کرده بود؟

از  اشک به سختی دل  و  با حرصی آشکار پاک کردم  رو  هام 

ال رفتم و با باز  ها رو با پاهای بی رمقم با پارکینگ کندم، پله 

 .کردن در، سواالت مامان به طرفم هجوم آوردند

 چرا آنقدر زود اومدی؟ خوب دادی امتحانت رو؟  -
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 .جوابی ندادم و این سکوت بیشتر کفریش کرد

زیر   - قسم  بخدا  رویا  نمیاد،  در  صدات  که  زدی  گند  حتما  

 ...ت ببینم روزگارت روپونزده توی کارنامه

اتاق دنیا باعث شد حرف مامان نیمه تمام  صدای باز شدن در 

دونستم روزگارم چند وقتی هست باقی بمونه اما من که می

 .و نیاز نیست مامان زحمتی بکشه ستکه سیاه 

 شده؟ خوبی رویا؟ باز چی -

 .مامان فرصت نداد حرفی به زبون بیارم

خوبه؟ بیخیال تر از این دختر من ندیدم، خوشش میاد خون   -

 !شیشه کنه من رو توی 

 شده آخه؟ باز با هم دعوا دارید؟ مامان آروم باش، چی -

 :ابرویی باال فرستادم و خطاب به دنیا گفتم

 !بخدا قسم اگه یک کلمه حرف زده باشم -
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برداشت و سینی رو روی اپن   کردن عدس  مامان دست از پاک 

 .کوبید

همین که حرف نمیزنی من رو آتیش میزنه، خوشبحال بابات  -

 !نیست تورو ببینه  که

 .تلخندی زدم 

آنقدر نبودِ بابا رو بخاطر من و زندگی گوهم یادآوری نکن  -

 !مامان

یک پایین   به  رو  سرم  کرد،  نگاهم  فقط  و  شد  ساکت  باره 

 .انداختم و با درآوردن کتونم به طرف اتاقم حرکت کردم 

لباسم رو با بغضی که کنج گلوم ساکن بود و برای منفجر شدن  

کرد درآوردم و با شنیدن صدای باز شدن در  ماری میش  لحظه 

و طبق معمول می بود  دنیا  برگشتم.  بدونه به عقب  خواست 

 .شدهچی

 تو چته؟ -
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 .بغضم رو بلعیدم 

 .هیچی -

 ...امتحانت رو گند زدی؟ عیب نداره تهش تابستون -

 :کالفه گفتم

 !کاش فقط امتحان بود -

 .نگاه مشکوکی بهم انداخت

 شده پس؟ نکنه محمد سراغت اومده بود؟چی -

 شد اما محمد حتی دوست کاش همینطوری که دنیا گفت می

 .نداشت صدام رو بشنوه چه برسه به دیدنم تمایلی داشته باشه 

 .سروش، سروش عوضی رو دیدم -

 .دستم رو گرفت و وادارم کرد کنار خودش روی تخت بشینم 

 خب؟ -

 .کرار شد های سروش توی سرم تتک تک حرف 
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 !از خودم بدم میاد دنیا  -

 .متعجب جویای چرایی تنفرم شد

از اینکه یک روزی سروش رو دوست داشتم، از اینکه فکر   -

کردم  کردم برام هیچکی بهتر از اون نیست، از اینکه فکر میمی

از سروش   خودم،  از  میاد!  بدم  کردم  تجربه  اون  با  رو  عشق 

 !متنفرم دنیا

 .نگاهش غم داشت

آدم همه - حس ی  اکثر  از  روزی  یک  پشیمون ها  هاشون 

خندن، این طبیعیه رویا. حاال بهم بگو شن، حتی بهش می می

 چی بهت گفته؟

از سروش   اینکه شناخت درستی  با  بیارم،  زبون  به  نخواستم 

 .هاش برام سخت و عذاب آور بودداشتم اما باز هم تکرار حرف 

این رو بهت بگم اما    کردم حق با تو بود، یک روزی فکر نمی -

گفتی، سروش یک آشغال بی همه  حق با تو بود، تو راست می 
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چیزه، اون هم من رو ازم گرفت، هم محمدم رو، اون زندگیم 

زد و دنبالم بود رو خراب کرد. تمام این مدتی که بهم زنگ می

 ...فقط بخاطر این بود که

 .دی صحبتم شهام گذاشت و مانع از ادامهدستش رو روی لب

 .کافیه، نمیخواد خودت رو اذیت کنی -

های حرفش رو گوش نداده بودم و حاال رو نداشتم توی چشم

 .عسلی رنگش نگاهی بندازم

 .از خودم متنفرم، از اینکه آنقدر احمقم -

 .نفس عمیقی کشید

نمیدونم بابت این که این احساس رو داری خوشحال باشم  -

 .یا ناراحت

 !دشمسلما  باید خوشحال می 

 یعنی چی؟ ناراحتی داره که من به حماقتم پی بردم؟  -
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 :سری به نفی تکون داد و بعد از مکثی کوتاه گفت

زمان در عین مفید بودن، خیلی بی رحمه. گاهی اوقات چنان  -

هات پشیمون میکنه ها و کرده مچت رو میگیره و تو رو از گفته

خفه  میخواد  دلت  آدم که  ما  زور  خب  اما  کنی  بهش  ش  ها 

نمیرسه. چند سال گذشت تا تو به یقین رسیدی که سروش 

گه هم  انتخاب درستی برات نبوده. دلم نمیخواد چند سال دی

عمرت بره و تازه بفهمی محمد هم انتخاب درستی نبوده برات،  

 دلم میخواد االن متوجه بشی. 

همین االن که از حس سه سال پیشت بیزاری، دلم میخواد به  

فکر   یکم  میخواد  دلم  کنی،  هم شک  محمد  به  االنت  حس 

کنی، به اینکه این اتفاق، این تنفر از حس چند سال پیشت  

یفته؟ شاید تو یادت نباشه اما من خوب یادمه  دوباره اتفاق م 

که با سماجت تمام میگفتی سروش رو دوست داری، اما حاال  

متنفری که   از خودت هم  متنفری، حتی میگی  ازش  میگی 

کردی دوستش داری! زمان کارش همینه رویا، جوری  فکر می
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جادوت میکنه که خودت هم به همه چیز شک میکنی، خودت  

یی که قبال  دوستشون داشتی یا حتی ازشون هم به همه چیزها

متنفر بودی پشت کنی، زمان کارش رو خوب بلده و بخاطر  

ش میشی همین ناراحتم، ناراحتم چون میدونم باز هم بازیچه 

 !و برگ برنده دست اونه

 "دو ماه بعد  "

 "محمد  "

ها پیش برای امشب برنامه شد، از ماهامشب هجده سالش می 

خواست قشنگ ترین تولد زندگیش  ، دلم میریزی کرده بودم

خواست آنقدر بخندونمش تا  رو کنار من تجربه کنه، دلم می

بگیرند، دلم می لپ تا  هاش درد  ببینمش  آنقدر شاد  خواست 

های تکراری و مزخرف زندگیم رو فراموش کنم اما ی غمهمه 

کردم و اینطوری نه، اینکه امشب یکی نشد. هر طوری فکر می

جا روی دیگه  خنده  دیگه  یکی  بگه،  تبریک  بهش  من  ی 

 .هاش بیاره، یکی دیگه کنارش باشهلب
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ی کیک گرفتم و به ساختمون نگاه سنگینم رو از روی جعبه 

ساعتی  یک  و  بود  ده شب  نزدیک  ساعت  سپردم،  روم  روبه 

شد که اینجا مقابل خونشون منتظر بودم تا شاید ببینمش،  می

ها داشت، بد  عا  براش برنامهبه هر حال شب تولدش بود و قط

دیدمش و به قلبم که کارش از خر  نبود که من هم از دور می 

 !کردم بودن هم گذشته بود یک چیزهایی رو حالی می

بود، شیشه داغ  تنم  زیادی  من  یا  بود  گرم  واقعا   ی نمیدونم 

ماشین رو پایین دادم و به در خونشون چشم دوختم، یادش 

پیش بود که توی پارکینگشون با هم  بخیر، همین چند ماه  

بود،   من  کنار  بغل...  توی  بغل  دست،  تو  دست  بودیم، 

می چشم چطور  ذوق،  پر  بود،  برق  پر  دوستم هاش  تونست 

می  چطوری  باشه؟  و  نداشته  بخنده  قشنگ  آنقدر  تونست 

 !هاش واقعی نباشن؟خنده 

زدم که بعد از چند دقیقه توی فکر و خیاالتم دست و پا می

ی حضور داییش شدم، ماشینش رو کنار خونه پارک  متوجه
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کرد و با بیرون اومدنش از ماشین، دست پر دیدمش. توی یک 

ش  دستش یک جعبه ی بزرگ کیک بود و توی دست دیگه 

تعدادی بادکنک، طول کشید تا به داخل بره و تا آخرین ثانیه 

ترین   های پرش زل زدند. حتما  االن قشنگ هام به دستچشم

ش رو پوشیده بود، آرایش غلیظی کرده بود و خوش و  لباس

 .خرم منتظر رسیدن داییش بود

کردند. پوزخند پرحرصی  فکرهای توی سرم داشتند دیوونم می

بیرون پرت   به  زدم و توی یک لحظه دلم خواست کیک رو 

کنم و به خونه برگردم اما نمیدونم چی دوباره سد راهم شد و  

 .ای برم رفتم به جای دیگهبجای رفتن به خونه، تصمیم گ 

هنوز نیم ساعت هم از خرید پاکت جدید سیگارم نگذشته بود  

و فقط چند نخ ازش باقی مونده بود، همزمان با روشن کردن  

نخ جدیدی، ماشین رو هم روشن کردم و به سمت پارکی که 

نفره  یک  بازی  تولد  برای  مناسبی  جای  بود، امشب  من  ی 

 .حرکت کردم 
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ها اثر کرده بودند که خیلی  یاقم بود یا نیکوتیننمیدونم از اشت 

ی کیک رو از روی صندلی برداشتم  زود به مقصد رسیدم. جعبه 

و با قفل کردن ماشینِ امانتیِ رضا به طرف نیمکت مد نظرم  

 .قدم برداشتم

های تابستون شلوغ و پر از  فضای پارک بخاطر خاصیت شب

یاد ه های بچه خانواده بود و صدای جیغ و خنده  به  ا من رو 

که  بود  وقت  چند  انداخت.  خودم  مظلوم  برادر  و  خواهر 

امیرمهدی رو پارک نبرده بودم؟ چند وقت بود که حال زهرا  

رو نپرسیده بودم؟ چند وقت بود که به مامان خرجی درست  

و حسابی نداده بودم؟ چند وقت بود که از بابا و چشم تو چشم  

د؟ من؟ رویا؟ یا شاید  شدن باهاش فراری بودم؟ تقصیر کی بو

هم سیگارهای توی دستم. هر چقدر که فکر میکنم میبینم  

این سیگارها جز مرهم بودن کار دیگه ای نکردند، تنها کسایی  

که نامردی کرده بودند، من و رویا بودیم، رویا در حق من و  

 !ممن در حق خانواده
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روی نیمکت نشستم و کیک رو هم کنارم گذاشتم، جعبه رو  

ی میلی باز کردم و با دیدن کیکی که رو به آب شدن بود با ب

تلخندی زدم، هنوز یک ساعتی به ورود به بیست و ششمین 

صبوری   باید  بیچاره  کیک  و  بود  مونده  باقی  ماه  تیر  از  روز 

 !کردمی

در جعبه رو گذاشتم و گوشیم رو از توی جیبم بیرون کشیدم. 

امروز کال    یعنی  نبود،  ازش  از هنوز هم خبری  نبود،  پیداش 

اولین روز جداییمون تا به االن محال بود روزی ده بیست بار 

زنگ نزنه و حاال امروز محال من به واقعیت پیوسته بود، خبری 

 .از رویا نبود و معلوم بود آنقدر خوشه که من رو فراموش کرده 

زدن زنگ  همین  به  من  اما  بود  محض  هم حماقت  هاش 

دونستم که حالش زد می گ میهایی که زندلخوش بودم، وقت

دونستم که مثل من توی لجن غرق نشده، فقط یک  خوبه، می

دونستم، چرا با وجود اینکه عشق اولش رو داشت  چیز رو نمی 

باز به من زنگ میزد؟ چرا سعی داشت خودش رو بهم ثابت 
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قاطعیت می با  آنقدر  چرا  و کنه؟  دروغه  چیز  همه  که  گفت 

 !خیانتی در کار نیست؟

خواست باور کنه دروغه و از یک طرف  یک طرف دلم میاز  

پیام نمی اون  چتتونست،  و  نمی ها  باشن، ها  دروغ  تونستند 

چشم با  اینکه  واقعی حداقل  بودمشون  دیده  خودم  های 

کرد و نمیدونم چرا رویا باز دست از تالش بودنشون رو ثابت می

 !داشتکردن برنمی 

با خیال اینکه شاید حواسم معطوف صدای زنگ گوشیم شد و  

رویا باشه سریع نگاهی بهش انداختم، طبق معمول محمد رضا  

بود و قصدش از زنگ زدن، خوردن مخِ من. رد تماس رو زدم  

واقعا  حوصله  رو  امشب  یک  گذاشتمش،  لیست  بلک  توی  و 

بشنوم، اونم نصیحت کسی که همه کار کرده    نداشتم نصیحت 

که رسیده، فاز حکیم    ی همه چیز رو چشیده و به منو مزه 

 !بودن برداشته



Page | 1610 
 

ها  خواست بعد از مدت نتونستم گوشی رو کنار بذارم، دلم می

هایی که خیلی وقته ی ممنوعه سر بزنم، به عکس به یک پوشه 

به چشم بودمش،  ندیده  زل بود  بهشون  بود  خیلی  که  هایی 

هایی که هنوز هم توی قلبم جا داشتند. نزده بودم، به لبخند 

کلیک کردم و با دیدن پنجاه و هشت عکسی که   شه روی پو

ها برای همون روزی ازش داشتم تلخ خندیدم. آخرین عکس 

های  بود که با هم به برغان رفته بودیم. جلوتر رفتم و به عکس

عکس  به  رسیدم،  بار  تکیش  یک  وقت  چند  هر  که  هایی 

دارم آرایش کنه،    کردم همون مدلی که دوست مجبورش می 

 ه، ژست بگیره و برام بفرسته.  لباس بپوش

لپ  لمس  برای  دلم  دیدن  چقدر  برای  بود،  تنگ  هاش 

هاش، برای ی کم، برای چشیدن طعم لب هاش از فاصلهچشم

های خرگوشیش، برای ور رفتن با نوک بینیش، برای دندون

 !هاشهاش... آخ خنده خنده 
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گریه بچه صدای  دختر  از ی  رو  نگاهم  و  رسید  گوشم  به  ای 

گرفتم، دخترک کوچولو روی زمین افتاده بود و مادرش گوشی  

کرد که دلم نیومد و  زد، آنقدر بلند بلند گریه می رو صدا می 

روی  خاک  و  کردم  بلندش  زمین  روی  از  رفتم،  طرفش  به 

 .پاهاش رو پاک کردم 

 .آروم باش عمو، االن مامانت میاد -

های بلند و پر پشتش  موهاش خرگوشی بسته شده بود و مژه 

شد ای هم ساکت نمی کرد، برای لحظه دل هر کسی رو آب می 

 .و بی اختیار بغلش کردم

 .هیس... آروم باش توله -

چهار پنج سال بیشتر نداشت و با این حال اصال  محلم نداد و  

به محض دیدن مادرش از دور تقال کرد ازم جدا بشه، مادرش 

ش، تشکری دوان دوان به سمتمون اومد و با بغل گرفتن بچه 

خاطرات   رفتنشون  به  خیره  و  دادم  تکون  سری  کرد.  ازم 
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بچه اسم  بود  قرار  گرفت.  جون  ذهنم  توی  رو   مونآشنایی 

تونست عین رویا باشه، بذاریم رویای دو، آخه هیچکس نمی

وجود  مایی  حاال...  و  نبود  اون  اسم  قشنگی  به  اسمی  هیچ 

 !ای وجود داشته باشه نداشت تا بعدها بچه 

سرجام برگشتم و با دیدن ساعت گوشی که نزدیک به دوازده  

شب بود تلخندی زدم. چیزی نمونده بود و باید خودم رو آماده  

 !کردمیم

 شب تولد توئه همه آدما دورت "

 امشب خوشحالی مثل قبل، امشب منو دیوونه کرد 

 شب تولد توئه، تو که همیشه زیبایی

 "من امشب جشن میگیرم بدون تو تنهایی 

هایی که خریده بودم رو از توی جیبم بیرون کشیدم و شمع

و   کردم  روشن  فندکی  گذاشتم،  آب شده  تقریبا   کیک  روی 

 .ها گرفتمروی شمع
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  سته امشب تموم دلخوشیم ازت یه مشت خاطر  "

 "ست اونجا صدای سوت و دست چقدر بین ما فاصله 

های رویا رو برای پس گوشی رو روشن کردم و یکی از عکس 

زمینه انتخاب کردم، فقط برای امشب. گوشی رو به نیمکت و 

تونست شمعش  روبه روی کیک تکیه دادم، اینطوری رویا می 

 !وت کنه رو ف

 تولدت مبارک با اینکه من نیستم  "

 کنار عشق جدیدت خوشحالی و نیست غم 

 موقع فوت کردن شمع دستشو محکم بگیر 

 "منم تا صبح گریه میکنم یه دل سیر 

آرزو  رویا  بجای  داشتم  چرا  نمیدونم  بود،  مونده  دقیقه  دو 

کردم، آرزو کردم که هر چی دیدم و شنیدم دروغ باشه، می

از آرزو   بار دیگه  بشنوم، یک  رو  بار دیگه صداش  کردم یک 

 !نزدیک ببینمش 
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شدند و من نگاهم به روی ساعت گوشی افتاد. ها آب میشمع

یک دقیقه... یک دقیقه تا شروع هجده سالگی... هجده سالگیِ 

 !بدون محمد

 قسم میدم خدارو که تورو برگردونه  "

 نمیدونی چه سرده هوای این خونه

 ز اینجا تا بخوره باد به سرم چقدر دورشم ا 

 "چقدر دیوونه شم گریه کنم داد بزنم 

چهار تا صفری که روی گوشی نشستند، باعث شد لبخند تلخم 

ی چشمم قایم شده بود توأم بشه و زیر لب با اشکی که گوشه

 .زمزمه کنم

 " !تولدت مبارک... تولدت مبارک "

همهمه صدای  شنیدن  با  خانواده حواسم  سری  به  جاش   ای 

ها کامال  آب برگشت و نگاهم روی کیک کنارم نشست؛ شمع

و  کنه  فوتشون  که  نبود  کسی  بودند،  شده  یکی  کیک  با  و 
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سرنوشتشون همین بود، همین بود که خود به خود خاموش 

ی پر جنب و جوش رو حس  بشن. سنگینی نگاه همون خانواده

ند و  کردکردم، حتما  داشتند به اینکه یک دیوونم فکر میمی

حقیقتا  برام اهمیتی نداشت. کیک رو به همون حال رها کردم  

و از روی نیمکت بلند شدم، مقصدم هر جایی به جز خونه بود؛ 

توی این وضعیت اصال  توانایی رانندگی تا تهران رو نداشتم و 

تصمیم گرفتم یک جای درست و حسابی پارک کنم و توی 

ا نشستن پشت فرمون  ماشین بخوابم. از پارک بیرون اومدم و ب

تصمیم گرفتم به مقصد چند ساعت پیشم برگردم، هم به رویا  

نزدیک بود و ممکن بود صبح ببینمش و هم جای امنی به نظر  

 .رسیدمی

یک ربعی طول کشید تا برسم و بعد جایی نزدیک به خونشون  

پارک کردم و به ساختمونشون خیره شدم، گوشیم رو برداشتم 

ش کردم، زیاده روی بود اما دوست  واله و نگاه منتظرم رو ح

 !تونستتونستم ولی رویا می داشتم بهم پیام بده، من که نمی
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*** 

هام کامال  باز بشن درد بدی رو توی گردنم قبل از اینکه چشم

سنگینی  تنم  توی  و  بود  شده  آنقدر خشک  کردم،  احساس 

هام رو به قصد ماساژ  زمزمه کردم و دست    "آخی    "کرد که  می

خمیازه  نشده  بیدار  کردم،  بلند  دیدن  دادن  با  و  کشیدم  ای 

 :تاریکی هوا نچی بیرون فرستادم و زیر لب با خودم گفتم

 !حاال مگه صبح میشه -

برای اینکه نگاهی به ساعت گوشیم بندازم دنبالش گشتم، بعد  

به  کردم،  پیداش  روی صندلی  کردن چراغ سقفی  روشن  از 

گوشی و دیدن یک پیام از رویا  ی  محض روشن کردن صفحه 

چشم  از  کلی  به  وارد  خواب  سریع  رو  گوشی  رمز  پرید؛  هام 

های ای زدم، انتظار درددل و التماس کردم و روی پیامش ضربه 

 . ...همیشگیش رو داشتم اما

آنقدر ارزش نداشتم که یک تبریک خشک و خالی بهم بگی؟  “

م باشی؟ ارزش این رو نداشتم که یک امشب کوفتی رو کنار 
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شد پس؟ همش حرف بود نه؟ تو خودت چی  اون همه عشقت

هم خوب میدونی من بهت خیانت نکردم. امشب فهمیدم تو  

از دستم خالص شی،   دنبال بهونه بودی، دنبال بهونه بودی 

گند زدی به زندگیم ولی خالص شدی، باعث شدی مزخرف 

برای  شدی،  خالص  ولی  کنم  تجربه  رو  زندگیم  تولد  ترین 

از  خود از خودم،  تو،  از  بود، حالم  تو  انتخابش  م متأسفم که 

؟ حالم ازت بهم همه چیز و همه کس بهم میخوره! میفهمی

 “  !میخوره 

پیچید، مخاطب های نامنظم قلبم توی گوشم میصدای تپش 

 !خورد؟ از من؟این پیام من بودم؟ رویا حالش از من بهم می 

ش رو باور نداره و فکر ی پایین کارنامه ای که نمره شبیه به بچه 

به  رو  نگاهم  میشه،  بهتر  چیز  همه  دیدنش  دوباره  با  میکنه 

گوشی سپردم و برای دومین بار پیامش رو خوندم؛ این    صفحه 

انگار جاهامون عوض  ناباوری عصبی بودم،  بر بهت  بار عالوه 

طلب باشه  پشیمون  و  نادم  اینکه  بجای  بود،  و  شده  بود  کار 
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اینهمه  می  نشون  زیادی یها  من  احمقم،  زیادی  من  داد 

 !احمقم که هنوز هم عاشقش بودم

از   بلندی  بود که صدای  زیاد  آنقدر  پدال گاز  پام روی  فشار 

ماشین توی کوچه پیچید، قصدم بهم ریختن خوابِ شاهزاده 

کردم؛  کار نبود و بیشتر داشتم حرصم رو خالی می خانمِ خیانت 

الکی دادم و بعد با تکون   ها گازحدود یک دقیقه شبیه به روانی 

رو  درآوردم و مسیر خونه  به حرکت  رو  ماشین  دادن کالچ، 

 .پیش گرفتم 

گوشه اون  اینکه  از  بودم،  پشیمون  سگ  به مثل  ذهنم  های 

کردم همیشه منتظرم خیانتش شک داشتم، از اینکه فکر می

بی  و  می میمونه  ثابت  بهم  رو  فکر  گناهیش  اینکه  از  کنه، 

ز قبل دوستم داره و خوشبختانه توی عرض کردم بیشتر امی

ی شک و تردیدهام با گوه یکی شد. رویا از  چند ساعت همه

نقش بازی کردن خسته شده بود و انتظار داشت من به پاهاش 

م پنهون بیوفتم، منی که چند ماهه درد خیانتش رو توی سینه
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کردم و هر عن و گوهی رو مصرف کردم تا یادم نیاد با من و  

م چیکار کرده! منی که همه کار برای فراموش کردنش زندگی

ها هنوز نتونستم موفق بشم که هیچ کردم و عین بی عرضه 

هاش رو هم تحمل کنم! چه دنیای مزخرفی شده  باید کنایه 

کار از دیوار چین هم  های خیانتکه دیوار توقع و جسارت آدم 

دیده  از خیانت  تر  کوتاه  دیواری  و  دردبلندتره  که  ناک  هایی 

 .ترین ظلم رو در حقشون کردند پیدا نمیکنند 

باید خداروشکر   و  کردم  و خیال  فکر  فقط  رو  راه  مسیر  کل 

ماشینمی که  خیابونکردم  توی  زیادی  وگرنه های  نبود  ها 

رسیدم؛ با رسیدن به محلمون جلوی قطعا  سالم به خونه نمی

  کرد توقف کردم سوپر مارکتی که تازه داشت مغازه رو باز می 

روزها  این  برگشتم،  ماشین  به  بسته سیگار  با خریدن سه  و 

فهمیدم چرا  فهمیدم چطور تموم میشن، اصال  نمیاصال  نمی 

و مست   بدون سیگار  که  نقطه  این  به  رسیدم،  نقطه  این  به 

 .شدمکردن و کشیدن کلی گند و گوه آروم نمی
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ی زندگیم رو مصرف کردم و بعد از خالی  مقوی ترین صبحانه 

نیمی از پاکت وارد کوچمون شدم، ماشین رو نزدیک    کردن

خونمون پارک کردم و با پاهای بی رغبتم به طرف خونه قدم 

خواست توی این وضعیت من رو ببینند اما برداشتم، دلم نمی

 .ای نبودچاره 

کلید رو آروم توی در انداختم و با دیدن مامان اخمالود و بابایی  

ر نشسته بود حسابی خودم که تسبیح به دست و روبه روی د

و  کردم  زمزمه  و سالمی  بستم  پشت سرم  رو  در  باختم؛  رو 

 .سکوت مامان زودتر از بابا شکست

تا االن کجا بودی تو محمد؟ نه گوشیت رو جواب میدی، نه  -

 میگی کجا میری، میخوای من رو دق بدی؟ 

خواست برای حرص توی صداش بمیرم، مامان توی  دلم می

اندا به  بی  زه زندگیش  باز  خر  منِ  و  بود  اذیت شده  کافی  ی 

 .مالحظه بودم
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 .آروم باش مامان، چشم بهت میگم کجا بودم -

اخم و  داد  خودش  به  تکونی  باید بابا  گرفتند،  شدت  هاش 

 .ترسیدمهاش می اعتراف کنم که هنوز هم از اخم 

کنه پسر، درست و اینکه بگی کجا بودی دردی رو دوا نمی  -

کار نمیری، بوی سیگار هم که از لباس و دهنت  حسابی که سر  

نگاه  با معتادهای توی کوچه نداری، یک  جدا نمیشه، فرقی 

کردی به صورتت؟ نگاه کردی؟ یا برات مهم نیست آبرویی که 

 ...سی سال

 !نذاشتم ادامه بده، بابا داشت منت چی رو سر من میذاشت؟

 .ها خوابنها نیست بابا، بچهاالن وقت این حرف  -

سریع از جاش بلند شد و با برداشتن چند قدم مقابلم ایستاد، 

آورد و به  دیدن نگاه پر خشمش دوران خوبی رو به یادم نمی

 .همین خاطر نگاهم رو به زمین سوق دادم 
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ها نباش، نگران خودت باش با این سر و وضع  تو نگران بچه  -

گذرونی  افتضاحت، سی سال جون نکندم که االن هوس خوش

 !اشی به سرت بزنه و گند بزنی به آبرو و حیثیتم و عی

 .اراده پوزخندی زدمزد؟! بیبابا از کدوم آبرو حرف می 

ی قبلیمون و محله   کدوم آبرو؟ همون آبرویی که توی خونه -

نداشتیم؟ از یک چی حرف بزن که وجود داشته باشه، من هر  

 .چی هستم برای خودم هستم، به شماها ضرری نمیرسونه

هاش رو کنار گذاشت و مظلوم شد، ن طبق معمول گله ماما

 .نزدیکم اومد و دستم رو کشید 

 !بیا برو توی اتاقت محمد، با بابات دهن به دهن نشو -

 :بابا نیمچه هلی به مامان داد و غضبناک گفت

 .تو دخالت نکن، بذار حرف بزنه ببینم به کجا میرسه -

به   بابا  اگه دست  بودم  قسم خورده  روزی  بخوره یک  مامان 

 .وقت سکوت نکنمهیچ 
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اون  - رو  باید حرصت  همیشه  مثل  داری؟  مامان  به  چیکار 

 !خالی کنی نه؟! مُرد اون روزها بابا

 :و بعد رو به مامان گفتم

 .تو برو بخواب مامان، منم میرم بیرون، اینطوری راحت ترید  -

مامان شروع به التماس کردن کرد و آتیش خشم بابا صدای  

 .لرزش مامان رو به نابودی کشوندپر از 

کردی امروز همش تقصیر توئه، تو اگه درست تربیتش می -

 .آورد اینطوری جلوم قلدر بازی در نمی

های اشک آلودش صدایی از مامان بیرون نیومد و دیدن چشم 

خواست خشم درونم رو دو چندان کرد؛ با این حال دلم نمی

خاطر خشم توی صدام   ها رو از خواب بندازم و به همینبچه

 .رو کنترل کردم 
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چرا یاد گرفتی هر چی بشه تقصیر مامان بندازی؟ چرا یک  -

بار نفهمیدی هر بالیی سرمون میاد تقصیر خودته؟ چرا یک  

 بار، فقط یک بار به خودت و رفتارهات فکر نکردی؟

بار   آخرین  وایمیسادم،  روش  تو  که  نبود  بار  اولین  این 

رستانم، همون دورانی که هر روز و گشت به دوران دبی برمی

 !دادم م به خدا فحش می ی این خانوادههر شب از این که بچه 

 .بابا سرش رو با حرص تکون داد

همین مونده توئه الف بچه به من درس اخالق بدی، تو برو  -

خودت رو جمع کن، پس فردا خواستی زن بگیری آدم بتونه 

 .سرش رو باال بگیره

 .م بودکه با این وضعیت نگران آینده  اومدچقدر بدم می 

 زن؟ زن بگیرم که مثل تو بدبختش کنم؟  -

 .هاست منفجر بشهدونستم که االن خوب می
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اول صبحی من رو سگ نکن محمد، معلوم نیست بیرون چه   -

 ...غلطی کردی که داری حرصت رو

 .کنترل صدام از دستم خارج شد

یفهمی؟ از وقتی  این حرص برای یکی دو روز نیست بابا! م  -

چشم باز کردم، از وقتی که خودم رو شناختم، از وقتی تو رو  

شناختم همینطوریم، همیشه حرص در حال خفه کردنمه ولی  

 !به روم نمیارم

 .م رو به سمت مامان گرفتماشاره  انگشت 

 !فقط بخاطر اینکه زندگیش رو گوه تر از همیشه نکنی -

دادم که راحت حرصش رو خالی  دست بابا باال اومد و اجازه  

ش روی صورتم بشینه مامان با  کنه اما قبل از اینکه کشیده 

 .گریه بینمون ایستاد و جلوش رو گرفت

نزنش مسعود، توروخدا نزنش! شکر خورد، غلط کرد، ولش   -

 .م روکن بچه 



Page | 1626 
 

جون   صدام  توی  که  بغضی  به  لعنت  و  زدم  کنار  رو  مامان 

 .گرفت

چه نیستم پشتت قایم بشم مامان، حالم بذار بزنه، من دیگه ب -

بهم میخوره که هنوز هم من رو بچه میدونید در صورتی که  

من هیچوقت طعم واقعی بچه بودن رو نچشیدم! از بچگی فقط 

 !های نصف شبی یادمه، فقط همیناسترس و کتک و شاش 

 .بابا اخمالود نگاهم کرد و خواست چیزی بگه که مانعش شدم

 !ی وقتی همه جوره شبیه خودتم؟چرا ناراضی هست -

ها بشنون یا امیر و زهرا اذیت بشن، دیگه مهم نبود همسایه 

آوردم زندگی این دو تا بچه بهتر  شاید اگه دردم رو به زبون می

ای نداشت های نداشت، هیچ فایدشد، هر چند که هیچ فایده می

 .چون هممون به این زندگی عادت کرده بودیم

 .هاش زل زدمچشم با نفرت توی عمق 
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چی توی من اذیتت میکنه؟ من که مثل خودتم، کپی خودت  -

 !کنم، پس چرا داری اذیت میشی؟رفتار می

فحشی نثارم کرد و خواست مجددا  به سمتم حمله ور بشه، 

مامان دوباره جلوش رو گرفت و من نگاهم به در نیمه باز اتاق  

تاد؛ عزیزهای دلم،  و زهرا و امیر که با ترس خیره به ما بودند اف

 !خواهر و برادر مظلومم

منم عین توام بابا، یکی که به همه چیز و همه کس شک  -

کنه، یکی که یک ثانیه خودش رو قبول داره و یک ثانیه  می

ش فحش میده و یک ثانیه نه، یکی که یک ثانیه به خانواده

دیگه مثل سگ پشیمون میشه، یکی که تکلیفش با خودش  

مشخص نیست، یکی که از زندگی کردن هیچی بلد نیست،  

بلد نیست به کسی اعتماد کنه، یکی که بلد نیست یکی که  

حرف کسی رو باور کنه؛ بلد نیست به هر چیز کوچیکی هزار  

بار فکر نکنه و واسش قصه نسازه! این بال رو تو به سرم آوردی، 

تو خواستی یکی مثل خودت بشم! پس حاال نگران سیگاری  
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  شدن من نباش، ضرر سیگار خیلی کمتر از توئه، تو مغزم رو 

هام عذاب دادی، زندگی  مریض کردی، مامانم رو جلوی چشم

ی آدم  رو به کاممون تلخ کردی ولی سیگار تهش کبد و کلیه 

ها رو  ها نداره! سیگار به زور آدم رو بپوسونه، کاری با مغز آدم 

مریض نمیکنه اما تو کارت همینه، از عذاب دادن بقیه و زور  

ی که یکی مثل گفتن لذت میبری! آنقدر قشنگ لذت میبر 

لذت   میگیرم  نتیجه  و  میگم  زور  وقتی  ازم،  ساختی  خودت 

ها رو عذاب میدم  میبرم اما بعدش عذاب وجدان میگیرم، آدم 

اما خودم بیشتر عذاب میکشم، ولی تو اینطوری نیستی، تنها 

فرق من و تو همینه! تو لذت میبری و به خودت افتخار میکنی،  

 !نت میفرستممن لذت میبرم و بعدش به خودم لع

آلود مامان، اخم  نگاه اشک  با دیدن  های تحمل فضای خونه 

چشم و  بابا  شده شدید  درشت  بود، های  برام سخت  زهرا  ی 

منتظر نموندم تا بابا حرفی به زبون بیاره و این جر و بحث که  

ی اعتراف داشت ادامه پیدا کنه، نگاهم رو از هر  بیشتر جنبه 
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طرف در برداشتم و از خونه    سه نفرشون گرفتم و چند قدم به

بیرون زدم. به محض نشستن توی ماشین و بدون اینکه بدونم 

 .مقصدم کجاست ماشین رو به حرکت درآوردم

خیابون توی  ساعتی  که دو  وقتی  درست  و  زدم  چرخ  ها 

تا شماره  کنم  هماهنگ  باهاش  و خواستم  گرفتم  رو  رضا  ی 

زد،   ببینمش، محمد رضا پشت خط اومد و پشت سرهم زنگ

ترسیدم که شاید اتفاقی برای مامان افتاده باشه و به همین 

رو  رضا  محمد  جواب  و  کردم  خداحافظی  رضا  با  زود  خاطر 

 .دادم

 ممد کجایی؟  -

نمی آدم  بشر  نمی این  حالیش  و  شد،  نیستم  ممد  من  شد 

به همچین   اوضاع  این  توی  بودم که  دیوونه  واقعا   و  محمدم 

 .دادمچیزی حساسیت نشون می

 ممد و زهرمار، چیه؟ -



Page | 1630 
 

 .نفسش رو پرصدا بیرون فرستاد

 کجایی میگم؟  -

 شده؟چی -

 .با لحنی خشم آلود جوابم رو داد

 .میگم کجایی میخوام ببینمت  -

 .خواست برام روضه بخونهپس چیز خاصی نبود و فقط می

ده سالی هست ندیدی من رو نه؟ بعدا  میبینمت فعال  کار  -

 .دارم 

 .بم کردصدای فریادش متعج

 !اسکل میگم االن میخوام ببینمت، بگو کجایی -

حتما  یک چیزی شده بود که آنقدر عصبانی بود، برای اینکه 

عصبانیتش تشدید نشه آدرس جایی که توقف کرده بودم رو 

بهش دادم و اون بدون خداحافظی تماس رو قطع کرد. کمتر  
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م از نیم ساعت گذشته بود که با شنیدن صدای موتوری نگاه

های تندی به رو به آیینه دادم و محمد رضا رو دیدم. با قدم

 .طرف ماشین اومد و نشستنش همانا و منفجر شدنش همانا 

 معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟ -

کوچه به  رو  پر  نگاهم  توش  هم  پرنده  و  بودیم  توش  که  ای 

 .زد سپردمنمی

 چه غلطی؟  -

آنقدر عصبی ندیده  توی این چند سال دوستی و صمیمیت  

 !بودمش

دایی  داری گند میزنی به زندگیت خر، میفهمی اینو؟ اونور زن -

زنگ زده میگه بیام سراغت، رفتم خونتون دیدم غوغاست! کم  

گفت تقصیر توئه، مونده بود هم رو لت و پار کنن، دایی می 

گفت تقصیر توئه! اون دو تا طفلک هم که رسما  دایی میزن

 ورم نمیشه محمد، آنقدر بی فکری تو؟هنگ بودند. با
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حتی تصورش هم دردناک بود، منِ بی غیرت چرا تنهاشون 

 گذاشته بودم؟ چرا آنقدر خودخواه بودم؟

های  یه نگاه به سر و ریختت انداختی؟ زیر چشات با چاله  -

داد   کیلومتری  شیش  از  پریده،  رنگت  نداره،  فرقی  خیابون 

 !میزنه یه چیز میزنی

 !به درک -

 .ی داشبورد ماشین کرد و غرید شتی حواله م

به درک؟ هه! برات مهم نیست نه؟ برات مهم نیست دو روز  -

 ت چیا بشنون؟دیگه پشتت چی بگن و خانواده

کرد من  ها فکر نکردم؟ چرا فکر میکرد من به اینچرا فکر می 

فهمید دست خودم رو به اون راه زدم و حالیم نیست؟ چرا نمی

 !فهمید عادت کردم؟ نیست؟ چرا نمی خودم 

پس  - نیست  مهم  از  برات  بشه  رد  جا  یک  از  خواهرت  فردا 

 ...چهارتا غریبه هزار تا
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 .ش رو کامل کنهحتی نذاشتم جمله

  !خفه شو محمد رضا  -

 .با حرص ابرویی باال انداخت 

آهان! برخورد به غیرتت؟! پس اون موقع غیرتت کجا بود که  -

بار  و پرت  دایی کردی و خونه رو کردی میدون   کلی چرت 

جنگ و زدی بیرون؟ تو غیرت داری که مامانت رو با اون حال  

ول کردی؟ زن بیچاره داره سکته میکنه تو کار دست خودت  

 !ندی، بدبخت نمیدونه که کاری نمونده که تو نکرده باشی

 .درمونده نگاهش کردم

 !شدموندم همه چیز بدتر می تو خونه می -

 .داداری زدپوزخند ص

رفته  - یادت  وایمیسی؟  دایی  روی  توی  حاال  تا  کی  از  تو 

 هات رو؟ یادت رفته اون روزها رو؟ قول



Page | 1634 
 

روزهایی که نمی بود،  یادم  باید چیکار کنم و خوب  دونستم 

 .بین دو راهی فریاد یا سکوت گیر کرده بودم

بره  - نداشت  حتی حق  رو؟  مامانت  روز  و  حال  رفته  یادت 

سال چند  االن  بیرون،  البته  میکنه  رو  زندگیش  راحت  داره  ه 

شد؟   اذیت  چقدر  بیچاره  رفته  یادت  توش!  ریدی  تو  دیگه 

 !همین خود تو کم پیش من گریه کردی؟ کم نالیدی؟

تحمل این همه یادآوری رو نداشتم، امروز هزار بار این نوزده  

 .سال زندگی سگی رو مرور کرده بودم

بگم غلط کردم خوبه؟ ها رو میزنی که چی بشه؟  این حرف -

 راحت میشی؟

موند و بعد با مالیمتی بی مقدمه    م چند ثانیه توی سکوت خیره 

 :گفت

دارم   - قبول  نبوده،  خوبی  بابای  مسعود  دایی  دارم،  قبول 

دایی رو اذیت کرده ولی مگه خودت نبودی نگفتی دیگه زن
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نمیذارم عصبی بشه؟ خودت نبودی نگفتی بخاطر مادرم هم  

هیچ شده  کنن؟ چیکه  زندگی  آروم  تا  نمیگم  پس؟  ی  شد 

برداشتی هر چی حرص از هر کس و ناکسی داشتی بردی سر 

 مَرده خالی کردی، ارزشش رو داشت واقعا ؟ 

نمی دیگه هیچی  رضا درست دونستم، حرف من  های محمد 

 .بودند اما من انگار خودم رو گم کرده بودم 

خون   سبک شدم، سبک شدم محمد رضا! تا کی باید خفه -

 بگیرم؟ تا کی هر چی بابا بگه باید بگیم چشم؟ 

 .ای به روم زدچشم غره 

شناختم خاک پای همین بابا رو بخاطر محمدی که من می -

شناختم صبور تر از کرد، محمدی که من می مادرش بوس می

برادرش این حرف  آرامش و آسایش خواهر و  به فکر  ها بود، 

زدی اما و لب به قلیونم نمیبود، اصال  اینارو بیخیال، مشتی ت

 حاال چی؟ 
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هیچ   چرا  بدم؟  رضا  محمد  به  که  نداشتم  جوابی  هیچ  چرا 

 های مادرزادی نداشتم؟تفاوتی با الل 

بهت   - نه کسی  که  میزنم  دیوار  و  در  به  رو  ماهه خودم  دو 

سیگار بفروشه نه کسی مواد به دستت بده ولی میبینم باز از 

میکنی، هر روز پیش اون عرفان  هر سوراخی که شده پیداش  

م، هر روز بهش میگم این بی عقل اومد خونت دو تا  حرومزاده 

ناموس تحویلت  بزن تو دهنش گورش رو گم کنه اما باز اون بی 

 !میگیره، تا لوش ندم حالیش نمیشه حیوون

 .ی بازوم کرددستش رو به طرفم آورد و مشت آرومی حواله 

بگذرونی؟ میخوای  - چند ساعتی توی حال    میخوای خوش 

بار، هفته  ای یک خودت نباشی؟ باشه! بکش ولی ماهی یک 

بار، نه هر روز، نه هر ساعت! بابا تو دیگه عن اینا رو داری در  

اصال    قسم  بخدا  شد،  خراب  بهت  راجع  تصورم  میاری، 

 !نمیشناسمت محمد
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ی آخر حرفش به شدت موافق بودم، من هم خودم رو با تیکه 

 !شناختمنمی

 .وباره اون خشم اولیه به صداش برگشتد

تو محل سگ به این همه در و داف توی شهر به این بزرگی  -

تر از خودت ها رفتی با یکی بچه نمیدادی ولی عین بی عقل 

دوست شدی، گوه زدی توی اعصابت که هیچ، زندگیت رو هم  

نابود کردی. یارو داره عشق و حالش رو میکنه تو اینجا داری 

 !ت روخودت رو به چخ میدی هم آرامش خانوادههم 

گفت حال رویا هم دست کمی از چرا یک حسی ته دلم می

حال من نداره و محمد رضا داره راجع بهش بی انصافی میکنه؟  

نمی خفه  مزاحم  این حس  چرا  گیجم اصال   آنقدر  چرا  شد؟ 

 کرد؟ می

کشیده  افسوس  پوف  از  لحنی سرشار  با  و  فرستاد  بیرون  ای 

 :تگف
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اعصابم بهم میریزه وقتی میبینم واسه خاطر یه دختر همه   -

محکم   همیشه  چون  واسم،  داره  زور  کردی،  خراب  رو  چیز 

دیدمت، به خودت بیا داداش، حرصت رو سر مامان و بابات 

ها تن، جات رو به غریبه ها هر چی باشن خانوادهخالی نکن، اون

 !نمیدن

از ماشین پیاده شد،  ای  این رو گفت و بدون هیچ حرف دیگه 

نگاهم از توی آیینه به پشت سرش نشست و بی اراده تلخندی 

ی من هر چی که زد، خانواده زدم. محمد رضا حرف بدی نمی

کسی   به  رو  جام  رویا  مثل  داشتند،  که  مشکلی  هر  بودند، 

 . ...دادند، مثل رویادادند، مثل رویا بازیم نمینمی

شد، وی سرم تکرار می هاش تمحمد رضا رفت اما هنوز حرف

فکر نمیهیچ   آنقدر درگیر صحبت وقت  روز  هاش  کردم یک 

بشم و حاال شده بود، از زندگیم خبر داشت و حق داشت نگران 

خراب شدنش باشه، حق داشت برام دلسوزی کنه، بخدا حق 

 !داشت
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نیستم، بهش گفته بودم    بارها به رویا گفته بودم من مال رابطه 

دم نشدنیه اما اون همیشه اصرار داشت، سخته، بهش گفته بو

ای که اگه یک درصد بخوام زد، آینده همیشه حرف از آینده می 

 بسازمش باید قید مامان و بابام رو بزنم! 

هایی که با رویا بودم، دیگه برعکس قبل، برعکس همون زمان 

تونستیم مال هم بشیم،  اعترافش سخت نبود؛ من و رویا نمی

وا دیوونه  اگه  بهم  حتی  اون  اگه  حتی  باشیم،  هم  عاشق  ر 

کنه،   اثبات  رو  بودنش  پاک  اگه  حتی  باشه،  نکرده  خیانتی 

های تونیم مال هم باشیم. بابای من حتی به رفت و آمد نمی

ی کرد، پس محال بود رابطهزهرا هم شک داشت و اذیتش می

ی من و رویا رو هضم کنه، محال بود بذاره ما به هم  عاشقانه

 !ل بود بذاره طعم آرامش رو بچشیم، محال بودبرسیم، محا

 "رویا  "

ی زمان همین دو پهلویی بودنش بود، در ظاهر  ویژگی مسخره 

یک ماه گذشته بود اما در واقع برای من یک سال طول کشیده  
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بود، یک سال بدون محمد، یک سال بدون شنیدن صداش، 

بدون حرف زدن باهاش! یک زمانی تصورش هم برام سخت  

تونستم بعد از یک ماهی که با یک سال تفاوتی و حاال می بود  

نداشت، اعتراف کنم که تونسته بودم تحمل کنم اما به سختی!  

شب سختیِ  دیوونهبه  که  اما هایی  بودم  صداش  دلتنگ  وار 

گرفتم، به سختیِ روزهایی جلوی خودم رو برای زنگ زدن می

مکالمه  آخرین  به  میکه  حق  عصبانیتم  و  چند  دادم  مون  و 

 شدم!ها پشیمون میساعت بعدش و آخر شب 

نمیبه سختیِ شب  که  و هایی  متنفرم  ازش  دونستم چطور 

دوستش دارم! درست و بی اغراق شبیه به عشق مادرها، میگن 

از بچه وقت نمیمادرها هیچ  هاشون متنفر باشن، میگن تونن 

عشق مادر به فرزند مقدس ترین عشق دنیاست، شاید خود 

ود اما من هنوز در عین دلخوری، در عین دلتنگی،  خواهی ب

ای که ازش داشتم، دوستش داشتم، حتی در عین هزاران گله

رو هم نمی دونستم دونستم، حتی نمیدلیل دوست داشتنم 
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حاال کدوم ویژگیش رو دوست دارم اما وجودش رو احساس  

 !کردممی

تحرک  ای مهحال و روزِ روحم اصال  خوب نبود، شبیه به مُرد

شب  و  می روزها  رو  وقت ها  گاهی  داد گذروندم،  به  دنیا  ها، 

میتنهایی اوقات  هام  گاهی  و  امید  اوقات  گاهی  رسید، 

کارنامه  وقتی  از  مامان؛  پنج غرغرهای  با  و  بود  گرفته  رو  م 

تجدید ناقابل روبه رو شده بود، هر روز بساط غرغرش رو به  

د و دنیا و امید  ز کرد، اون غر می قصد سرزنش کردنم پهن می

می  حرف  براش  جبران  از  از  دادن،  امتحان  مجدد  از  زدند، 

کرد برای همیشه از  ساختن همه چیزهایی که مامان فکر می

دستشون دادم. شش روز بیشتر با شروع امتحانات شهریور ماه  

دونستم باید چی رو جبران کنم، فاصله نداشتم و حتی نمی

 ی وحشتناکم رو؟ م رو؟ افت تحصیلعمر به باد رفته 

گوشه  و  پایان   افسردگی  باید  هم  شاید  یا  رو؟  هام  گیری 

هام،  دادم، به درگیری بین عقل و احساسم، به شک و تردید می
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ی چیزهایی که هام، به فکر و خیاالتم، به همه به سردرگمی 

 !خیلی وقت بود من رو از من گرفته بودند

ها د از ساعت نگاهم به روی گوشی توی دستم نشست، امروز بع

باید یک کاری  بودم که  نتیجه رسیده  این  به  خود درگیری 

برای خودم انجام بدم، باید از این بالتکلیفی احساسی بیرون  

خواستم بعد از  بیام، باید خیال خودم رو راحت کنم؛ امروز می

گذشت یک ماه به محمد زنگ بزنم، از واکنشش ترسی نداشتم 

رف بزنم و یک فرصت دوباره خواستم زنگ بزنم، حو فقط می 

به هر دومون بدم، خدا رو چه دیدی؛ شاید همه چیز با یک  

 !شدتوضیح جامع و کامل، با یک فرصت دوباره درست می

با بیرون آوردن شلوار و  برای شروع به سمت کمدم رفتم و 

بیرون  کشو  توی  از  رو  کیفم  کردم،  عوض  رو  لباسم  مانتوم 

از   گوشی  برداشتن  با  و  به  کشیدم  تخت  کنار  کنسول  روی 

بیرون اتاق رفتم، مامان مشغول مرتب کردن هال بود و دنیا 
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اتاقش در حال صحبت کردن، مامان متوجه ی حضورم  توی 

 .شد و دست اژ پاک کردن تلویزیون برداشت

 کجا میری این وقت شب؟ -

 .نچی بیرون فرستادم

خوراکی   - یکم  کوچه  سر  تا  میرم  غروبه،  هفت  تازه  ساعت 

 .خرم ب

 .احساس کردم خوشحال شد 

 .هاچی بخری؟ شام ماکارونی درست کردم  -

 گفتم که دیگه ماکارونی دوست ندارم؟ چطور بهش می 

 .چیپس و پفک، زیاد نمیخرم مامان -

 .زود قانع شد

 .باشه، مواظب باش، پول توی کیفم هست برو بردار  -

 .سری به نفی تکون دادم
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 .دارم -

رفتم و چند دقیقه بعد از خونه بیرون زدم، و بعد به طرف در  

خواستم جای دیگه برم اما مقصدم واقعا  سر کوچه بود و نمی

تونستم راحت حرف بزنم و مجبور شدم به دروغ توی خونه نمی

 .از خونه خارج بشم

های نزدیک پیاده رو ایستادم و به یکیشون تکیه کنار درخت 

از چند بوق تماسم رو   ی محمد رو گرفتم و بعد. شمارهدادم 

ای هم نداشتم و برعکس قبل سماجتی  رد کرد، انتظار دیگه 

توی زنگ زدن به خرج ندادم و به فرستادن پیامکی بسنده 

 .کردم 

باری هستش که بهت زنگ میزنم پس جواب   “ این آخرین 

 “  !بده

برای خودم هم سخت بود اما   "آخرین    "ی  به کار بردن کلمه

کلممی همین  بده.  دونستم  میکنه جواب  مجاب  رو  محمد  ه 
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و شماره  تعلل کردم  دو دقیقه  بوق یکی  رو گرفتم، چند  ش 

. با این که دلتنگش بودم اما  خورد تا باالخره تماس وصل شد

صبوری کردم و چیزی نگفتم، اون هم سکوت کرد و نزدیک  

کشیدن  نفس  صدای  فقط  دقیقه  یک  گوش  به  به  هامون 

از خر شیطون پایین بیا نیست    رسید، در آخر وقتی دیدممی

 .برای شکستن این سکوت دو طرفه پا پیش گذاشتم

 خوبی؟  -

 .طبق انتظارم پوزخندی زد

 زنگ زدی واسه آخرین بار حالم رو بپرسی؟  -

کرد اما چرا  زد، باهام سرد بود، تحقیرم میهنوز تلخ حرف می

 هنوز جای جای قلبم به نامش بود؟

بار درست و حسابی حرف بزنیم و نه، زنگ زدم برای آخرین   -

 ...مشکلمون رو

 .سریع میون کالمم پرید
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 وایسا، وایسا! مشکلمون؟! کدوم مشکل؟ -

ی مظلومی که زیر  لبم رو به دندون گرفتم و نگاهم به گربه

 .ماشینی که روبه روم پنهون شده بود نشست

 .زدتمسخر توی صداش موج می

نیست بینمون،  مشکلی بین من و تو نیست، چون هیچی   -

 ...وقتی چیزی بینمون نباشه، مشکلی هم

 .این بار من حرفش رو نیمه تموم باقی گذاشتم 

ت رو بشنوم، من هم آدمم، زنگ نزدم که قضاوت یک طرفه -

من هم حق دارم حرف بزنم! تو نمیخوای تالش کنی چیزی 

همه چون  کنم،  تالش  میخوام  من  بشه،  رو حل  زندگیم  ی 

 !عشقگذاشتم واسه این 

ای سکوت کرد و من این سکوت رو گذاشتم پای برای لحظه 

 .نرم شدن اما حدسم اشتباه بود 

 کی گفت زندگیت رو بذاری پای این عشق؟  -
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 .چکیداز لحنش لجبازی می

 !کسی نگفت، خودم خواستم -

به   تا  اینکه قبول کردم خودم خواستم  بود،  شهامت قشنگی 

 .زبون آورد نابودم کرد  اینجا رسیدم اما محمد با حرفی که به

رابطه  - اون  خواستی  کنیم، آفرین! خودت  رو شروع  گوه  ی 

ندون، طلب  مقصر  رو  پیش گذاشتی، پس من  پا  کار خودت 

 !نباش

گفت،  بهم  دوباره  بود،  حالم  از  توصیف  کمترین  شدن  الل 

دوباره این حرف زشت رو بهم زد، مگه چه گناهی کرده بودم؟  

د گوش  قلبم  حرف  به  که  احترام  منی  حسم  به  بودم،  اده 

چه   بودم،  برداشته  قدمی  قلبم  آرامش  برای  و  بودم  گذاشته 

   گناهی کرده بودم؟
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از سکوت دردناکم که حسابی لذت برد، خودش سر صحبت 

انگیز همیشگیش،   با همون روش نفرت  باز کرد، اون هم  رو 

 !همون لحن پر کنایه و زجرآورش

میخوره؟ واسه چی زنگ زدی  مگه نگفتی حالت از من بهم   -

 !پس؟ زنگ زدی بهم یاد آوری کنی؟

م پشیمون بودم، اون شب واقعا  عصبانی شد گفت از گفتهنمی

بودم و حاال بیشتر از اون شب عصبی بودم اما خودم رو کنترل  

 .کردم، قرار بود منطقی و بدون گریه و زاری تالش کنم

آخرین باریه که  زنگ زدم یک فرصت دوباره بهت بدم، این   -

باور   هیچ،  که  کردی  باور  محمد،  بزنم  رو  حرفم  میخوام 

 ...نکردی 

 .حرفم رو قطع کرد و غرید 

تو به من خیانت کردی میخوای فرصت هم بهم بدی؟ ای  -

 !بابا تو زحمت میوفتی که، نکن این کار رو
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خورد، چرا نمیذاشت حرفم حالم از این همه تمسخر بهم می

همید جونم به لبم رسیده؟ چرا درک این  فرو بزنم؟ چرا نمی

 عذاب چند ماهه برای محمد سخت بود؟

 :با لحن قاطعانه و حالتی شمرده شمرده گفتم

من... بهت... خیانت... نکردم! چرا نمیخوای بفهمی تو؟ اگه   -

می اسیر  خیانت  رو  خودم  همه  این  داشت  دلیلی  چه  کردم 

 ریضم محمد؟ های تورو بشنوم؟ مگه م کنم؟ این همه طعنه

و   لحن سرد  با همون  قانع کردنش  برای  تالشم  به  اعتنا  بی 

 :خشک گفت

تو اگه بهم ثابت کنی خیانت نکردی هم، من نمیتونم باهات   -

 !باشم

به معنای واقعی کلمه الل شدم، پس دلیل این چند ماه جدایی  

 ای واسه این دوری داشت؟الکی بود؟ محمد دلیل دیگه 
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ای شرمندگی  گذاشت و بدون ذرههیزمی روی آتیش خشمم  

 :گفت

پس آنقدر تالش نکن و بیخیال شو، تو که ازم متنفری دیگه  -

 .چه فرقی میکنه آشتی کنیم یا نه

کردم از این پسر بشدت بیخیال و زبون نفهم باید اعتراف می 

روش  هزار  به  ماه  چند  این  توی  که  آدمی  از  بودم،  متنفر 

گفت اگه کمال بی رحمی میمختلف عذابم داده بود و حاال با  

بی گناهیم رو هم ثابت کنم باز وضعیت به شکل قبله! این بار  

روی حرف داشتم، میکامال   کنترل  ذهنم  توی  دونستم های 

ذره  کردنش  بیان  برای  و  بگم  میخوام  تردید  چی  و  ای شک 

ی آتیش بود  لرزید، بغض داشتم، درونم کوره نداشتم، صدام می

 .تر از همیشه حرف بزنمخواستم محکماما می

آره، درست میگی! من ازت متنفرم، میدونی چرا؟ بخاطر این  -

به روی خودت هم  و حتی  لجن کشیدی  به  رو  زندگیم  که 

م رو نابود کردم  نمیاری، بخاطر اینکه آرامش خودم و خانواده
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تا به توئه احمق بفهمونم که دوستت دارم و خیانتی در کار 

میگی که  حاال  ولی  که همه  نیست  حاال  بوده،  بهونه  اینا  ی 

فهمیدم از خدات بود جدا شیم دیگه تموم شدی برام محمد، 

دیگه حتی نمیخوام اسمت رو به زبون بیارم چه برسه به اینکه 

تالش کنم تا بی گناهیم بهت ثابت بشه، تو لیاقت عشقم رو 

رو   این همه عشق  لیاقت  تو  فکر میکنم  نداشتی، هر جوری 

توئه   باعث  نداشتی!  تو  کردی،  جهنم  رو  زندگیم  لیاقت  بی 

اشک باعث  تو  منی،  حال بدبختی  باعث  تو  مامانمی،  های 

 !وقت... نمیبخشمت محمدوقت... هیچخرابمی، هیچ 

صداش   خواستمینم  گه یضربه قطع کردم، د  ک یرو با    تماس

اگه   ی! حتکردیم   شتریصداش تنفرم رو ب  دنی رو بشنوم، شن 

نم  خواستمیم کش  یحرف  تونستمیهم  نفس  راه    دنم یبزنم؛ 

انگار   بود،  شده  هر    ی گوشه  ی زیچ   کیمسدود  و  بود  گلوم 

بغض نبود، جنسش از سنگ    شد،ی تر ملحظه بزرگ و بزرگ 

و قصد خفه کردنم رو داشت. قلبم   شکستینم  یسادگ  بهبود،  
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  ی قبول کنه درد  خوادیکه نم  ی به آدم  هیو شب  دیکشی م  ریت

قلبم   ی رو  یست دسترد قبل از سکته د   ده یچی تنش پ  ی که تو

  ر ینفس بکشم و با هر تالشم شدت ت  کردمیگذاشتم. تقال م

کنجِ   یسنگ  ی انگار اون غده   شد،ی م  شتریقلبم ب  ی هادن یکش

 کی  ی داشت، انگار دستشون تو  یکیگلوم با قلبم ارتباط نزد

 کاسه بود و قصدشون از پا انداختن من بود! 

تونستم   دونمینم فقط  و  رسوندم  خونه  به  رو  خودم  چطور 

حت  یآروم  ی ضربه بزنم،  در  رو صدا    یکس  تونستمینم  یبه 

  ن یه  دنمیبزنم و شانس آوردم که مامان زود در رو باز کرد، با د

داشتم آرومش کنم و   یرو صدا زد، سع  ایو دن  د یکش  ی ندبل

لعنت  ”.ستین  ی زیچ“که    بگم بر  یاما درد  رو  توانم    دهیقلبم 

به    یو صداها به طرز واضح  دید ینم  ی هام به درستبود. چشم

نم هم  د،یرسیگوشم  شن  نیدر  دن  دمیحد   ی کلمه   ایکه 

  ر س ی رو ی اورژانس رو به زبون آورد، مامان با استرس مشهود

 تونستم یاما نم  زدیو مدام صدام م  دیکشیو صورتم دست م
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ثان هر  بدم،  رو  م  ه یجوابش  ب  گذشتیکه  قلبم  و    شتریدرد 

 !دمینفهم ی زی چ گهیشد و با تار شدن نگاهم د شتریب

*** 

مامان    ی به صدا  هیشب   د،یچ یگوشم پ  ی تو  ی زیهق هق ر  ی صدا

 .نکرده بود هیمن کم گر  ی مامانم که برا ی به صدا هیبود، شب

  د یشده؟ چرا بچم با  بمونیکه نص  ه یچه حال و روز  نیا  ایخدا -

 ...چرا فته،یحال ب نیبه ا

 :گفت ی ابا لحن آهسته  ایدن

شن - باش،  آروم  چ  ی دیمامان  دکتر  د  ی که  چرا    گهیگفت، 

 ؟ینگران

مواجه   ی ادیخوردند و با باز کردنش با نور ز  یتکون  هامچشم

با صدا   ی زیچ   ایشدم. مامان خواست در جواب دن  ی بگه که 

 .ساکت شد ایدن ی زده  جانیه

 !هاش رو باز کردچشم -



Page | 1654 
 

و    ایاومد و سرم رو به طرف دن  یتکون خوردن صندل  ی صدا

 .مامان چرخوندم 

 :گفت یپر سوز و دلواپس   یبا لحن مامان

خوبی وا - زنده شدم،  و  مُردم  من  قلبت...   ی...  برم؟  قربونت 

 کنه؟یقلبت هنوز درد م

 شد یبارون م  ر یت  ینسبت اون لحظه که انگار توسط کس  به

به   یتکون  کردم،یبه اون صورت احساس نم  ی بهتر بود و درد 

 .ام خودم رو هم ترسوندگرفته  ی هام دادم و صدالب

 .خوبم مامان، نگران نباش  -

به   هوی  شدی مادر، چ  ی تو که غروب خوب بود  هو؟ی  شدیچ -

  ؟ی حال افتاد  نیا

 .به کمکم اومد ایببافم دن یمن دروغ نکهی از ا قبل

 .استراحت کنه   کمی  رونیب  میبر  ایمامان، ب  گهیبذار بهتر شه م -

 .انداخت ایبه دن ینگاه چپ چپ مامان
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نشد - مادر  نشد   کشم،یم  یچ  یبفهم  ی هنوز  مادر   ی هنوز 

قلبش    ی هفده هجده سالگ  ی ات توچقدر درد داره بچه   یبفهم

 !ره یدرد بگ 

 رم،یصداش بم ی بغض تو ی برا خواستیم دلم

. مصر بودم که خانواده بودم   نی عذاب ا  ی فرشته  شه یهم  من

 یشوخ  یخاطر چاشن  نیو به هم  ارم یدرش ب  یکامال  از نگران

 .رو به لحنم اضافه کردم 

درد گرفت، االن    ییهویسکته که نکردم مامان، خوبم بخدا،   -

 ...هم

و نگاه مضطربش به   ایدن  یزنگ گوش  ی صدا  دنیبا شن  حرفم

 .موند یتمام باق مهین  شیگوش ی رو

 !هییدا -

فکر    دیبه حال ام  خواستیبستم، اصال  دلم نم  یپر درد پلک 

 .خورد ی بهم م شتریحالم از خودم ب   ی نطوریکنم، ا
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 :گفت ای تشر زنان رو به دن مامان

زود جوابش رو بده، بهش بگو حالش خوبه، بگو تا بچم دق   -

 .نکرده

دو تا هدفون و   دا  یتماس رو وصل کرد و دلم شد  ع یسر  ایدن

صدا  کی با  م  ی آهنگ  ه  خواست،یبلند  نداشتم   چی دوست 

  د یام   نکهیو از ا  هیحالم چطور  نکه یاز امروز بشنوم، از ا  ی زیچ

فکر کنم که باهاش   ی ادوست نداشتم به اون لحظه   اد،یم  یک

 ههم ب   یو شرمندگ  دنیو خجالت کش  شمیچشم تو چشم م

 !دوست نداشتم رسه،ی دادم نم

به قصد رفتن   ایافکار خودم غرق بودم که دن   ی تو  ی اقهیدق  ده

ما رفت، به محض    شی از پ   دیام  دنیو د  مارستانیب  اطیبه ح

کنار تخت نشست و مشغول نوازش   یصندل  ی رفتنش مامان رو

  ر ی هام شد و من هم از فرصت استفاده کردم تا از زکردن دست 

 .بکشم رونی م حرف بزبون مادر ساده 
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 ...من که حالم د؟یخبر داد  دیچرا به ام -

 .کنم ل یم رو تکمنذاشت جمله یحت

عحالت خوب   - رنگ صورتت  د   نیبود؟!  بود،   واریگچ  شده 

رو رسوند  ی فشارت  تا  بود،  بار   مارستانیب  متیهشت  هزار 

رو دارم   یپس؟ ک  دادم ی خبر م  یبه ک  م،یو زنده شد  میمُرد

 ؟یشهر کوفت نیا ی تو

 . ...به من... لعنت به امروز... لعنت به لعنت

 ...امکان داشت متیرسوندی م رتریاگه د گفتی دکتر م -

به گر  بغضش بزنه و شروع  رو کامل  نداد حرفش  و    هیاجازه 

 .کرد ی زار

هر    دم،یتقاص م  ی نطوریکردم که دارم ا  یچه گناه  دونمینم -

 .شکل کیجور، هر روز به  کی روز 

نگاهش    نکهیو بدون ا  دیچک  یچشمم قطره اشک   ی گوشه  از

 :گفتم تی از مظلوم زیلبر یکنم با لحن
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ه  دی ببخش - تو  کردم،  نگرانتون  تو    ،ی ندار  یگناه  چ یکه 

 !مامان ییایمامان دن نیترمهربون

د  کی  با دست  با  و  فشرد  محکم  رو  دستم   ش گه یدستش 

 .هاش رو پاک کرد گونه  ی رو  ی هااشک

 .مهمه مادر  نیا ،یشکر خدا االن خوب -

 :آرامش خاطرش گفتم ی برا

 .آره... خداروشکر -

زد و من هم تونستم موفق بشم بغضم رو قورت بدم،    ی لبخند

معنادار نگاه  هم   ی مامان  و  انداخت  لب   نیبهم  خواست  که 

و   دیباز شد و ام   میکه توش بود  یاتاق  ی اشهیتکون بده درد ش

سراسر    یجهان  ا یدن  ی هاچشم  یشدند، تو  انیمقابلم نما  ایدن

و    سرخ  اشهمن... چشم  یشگی هم   ی... حامدی بود و ام   ینگران

نگاه مظلومانه بودند.  از اشک  با سرعت    ی اپر  و  انداخت  بهم 

 .دیسرم کش ی رو یجلو اومد و دست 
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 !قربونت برم؟ یخوب -

قربون صدقه، چقدر دلم تنگش    ن ی... چقدر لذت بخش بود اآخ

م هنوز  که  بود  خوب  چقدر  رو    نیا  تونستمیبود،  جمالت 

 !بشنوم، خدا هنوز من رو دوست داشت

گلوم احساس کردم و همزمان که   ی رو تو  ی تر   میحج   بغض

 .تکون دادم ی داشتم قورتش بدم سر یسع

 .خوبم -

جلو  دستش رو  ی رو  نگاهم  و  گرفت    ی قفسه   ی صورتش 

 ی و همه   رفتیم   نییوار باال و پا  وونهیافتاد، تند و د  شنه یس

م  هانیا ب  دادینشون  امروز  خانواده   شتریمن  رو از خودم،  ام 

 .عذاب داده بودم 

  ط یکنترل کردن بغضم موفق بشم و با همون شرا  ی تو  نتونستم

 .ادامه دادم

 د؟ یتنها بذار مییمن رو با دا شهیم -
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فاصله    یتوجه به ما چند قدم  یب  دیکرد و ام   یاعتراض  مامان

پنهون غرق در خونش رو از من    ی هاچشم  خواستیگرفت، م

 که دلم از خودم و حماقتم خون بود؟ یکنه؟ از من

دن  مامان ب  ای و  اتاق  ام  رونی از  و  به طرفم   دی رفتند  همچنان 

از دستم عصبان بشه، حق داشت هر    یبرنگشت، حق داشت 

خ  ی تو  یچ من  کنه،  بارم  بودم،   تشیاذ  یلیدهنشه  کرده 

 !یلیخ

اسمش رو صدا زدم،  یو با لحن پر لرزش  ارمیطاقت ب نتونستم

سر    شه یکه هم  ی طورکه دوست داشت، همون  ی طورهمون

 !میگفتنش کل کل داشت

 دم؟ یام ییدا -

نکرد، دوباره   ی ا سرش نشستند و بهم توجه  ی رو  هاشدست

 .صداش زدم اما با عجز و التماس
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اما برنگردون، تو   یبرگردون  ی روت رو ازم برنگردون، حق دار -

با   نمیبرگرد... بذار بب  چم،یمن ه  یتو نباش  ،یمن   یزندگ  دیام

و   کاریچ  مییدا با خودم  بشه  ثابت  احمق  به من  بذار  کردم، 

 !کردم   کاریچ  میزندگ

 یز ی چ  نیبه خودش داد و برگشت، اول  یمکث تکون  یکم  با

تو  رو  قلبم  چشم  ی که  گرفت  بودند،   ی هامشتش  قشنگش 

د، به خاطر من...  رنگش که متورم شده بودن  یعسل   ی هاچشم

 !من یتموم نشدن ی هابه خاطر حماقت

اون   ختم،ی صدا اشک ر  یرو گرفتم و ب  مه یگر  ی جلو   دنش ید  با

 .ستادی صداش رو پنهون نکرد و کنارم ا ی اما بغض تو

 ا یدن  یوقت  یدونی م  دم؟یکش  یچ   نجایاز تهران تا ا  یدونیم -

د اگه  حال  ی کردیم  یقلب  ستیا  دیدیرسیم  ریگفت   یچه 

 ...! بخدا قسمیدونی بخدا قسم نم ؟ یدونیشدم؟ م
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نبودند. دستش رو    لیدل   یدردناک ب  ی هادنیکش   ریاون ت   پس

 .روش نشوندم  یگرفتم و بوس

 !دورت بگردم، ببخش... ببخش منو دونمیم دونم،یم -

که    ره یرو با درد بست و خواست دستش رو ازم بگ   هاش چشم

 .نذاشتم

تا    ی کرد  ی که کار  ی! مرسیکه تنهام گذاشت  ی مرس  ،یمرس -

  یمدت از دور حواست بهم بود ول  نیکه ا  یمرس  ام،یبه خودم ب

ا نذار،  تنهام  امشب  نگدست   نیتوروخدا...  ازم  رو  نگاه   ر،ی ها 

رو    یکس  ا یمن جز تو و مامان و دن  د،یام  ر،یمهربونت رو ازم نگ

د نذار  گه،یندارم  تنهام  وجدان    نم  د،یتوروخدا  عذاب  از 

 !د یاگه تنهام بذار رمیمیبجون مامان م رم،یمیم

اجزا  ی تو  درد تک  نما  ی تک  تو  انیصورتش  و   ک ی  ی شد 

نوازشگرش رو    ی هاآغوشش گرفت، دست   ی حرکت سرم رو تو
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احوالم    شونیقلب پر  اشو با بغض مردونه   دیموهام کش   ی رو

 .رو آروم کرد

 !وزه... جون من یتو جون من تونم،یبخوام هم... نم -

  د یمعترض پرستار باعث شد ام  ی صدا  دنی چیشدن در و پ   باز

 .ره یازم فاصله بگ عیسر

 شلوغه چرا؟  ضی دور مر -

و پرستار مزاحم آرامشم رو خراب    شدمیداشتم آروم م  تازه

 :طلبکارانه گفتم یکرده بود، با لحن 

 !ی نفره همش، چه شلوغ کی -

کنارم انداخت و همزمان که سوزن رو از   یبه سرم خال ینگاه

 :گفت دیکشیم  رونیدستم ب

بر  کی  نیهم - بهم  باعث شده  زار  ه یگر  ،ی زینفر  برات    ی و 

 !دختر خوب  ستیخوب ن
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هام رو پاک کردم،  و اشک   دمیهام کش گونه  ی رو   یدست  عیسر

  ی به روم زد و جنتلمنانه از پرستار که خانم جوون  ی تلخند  دیام

کرد، منتظر رفتن پرستار موندم که در باز شد   یبود عذرخواه

 یوارد شد، خطاب بهش سالم   ی و اخمالود  انسالیو دکتر م

 .وستندیپ نهم به جمعمو ایگفتم و همون لحظه مامان و دن

 .داشت یصورتش لحن بشدت مهربون ی تو ی هااخم  برعکس

 ؟ی خب، چطور -

  ی هم راض   نیهم  د،یکشی نم  ری ت  گه یاما د  زدیهنوز تند م   قلبم

 .کننده بود

 .خوبم دکتر -

  ی که خواست حرف  ن یو هم  ستادیکم کنارم ا  ی ابا فاصله   دیام

 .توقف باال برد ی بزنه، دکتر دستش رو به معنا 

 .دهیبهم نم یخوب ی چشمات خبرها یول -
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انجام دادن کار    نیکه مچش رو ح   یبه کس  هی و شب   مضطرب

  ی بار مامان خواست حرف  نیگرفتند نگاهش کردم. ا  یاشبتاه

 .بزنه که دکتر مجددا  جلوش رو گرفت

 !د یاجازه بد -

پرونده   طورهمون تو  ی اکه  از  م  ی رو  پرستار    گرفت ی دست 

 :دیپرس

 ه؟ درست یهست  ی کنکور -

نبود که  ادمی یسال با کنکور فاصله داشتم و حت  کیاز  کمتر

 .خاطرش درس بخونمبه دیبا

 .بله -

نفس   یاحساس تنگ ایتپش قلب،  ر،ی چند وقت اخ نیا ی تو -

 ؟یداشت

عالئم رو داشتم اما آنقدر غرق افکارم بودم که    نیا  ی روز  چند

  یی نبود و اگه هم بود من بهش اعنتا  ی تیحائز اهم  ی مسئله
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نگران نشن به   ن یاز ا  شتریام بخانواده   نکهیا  ی برا  کردم،ینم

 :دروغ گفتم

 .نه اصال  -

 :تکون داد و پرونده رو به دست پرستار داد و گفت ی سر

 .دی ری نوار قلب ازش بگ هیدوباره  -

 نکهیاسترس گرفتم، مثل ا  شتریگفت و من ب  یچشم  پرستار

مون خانواده  ی ما که تو  یشده بود، ول  شی زیچ  کیواقعا  قلبم  

امروز فقط    مینداشت  یمشکل قلب   ن،یشکسته بود هم  کمیو 

راه بندازه و همه رو نگران    دادی ر داد و بازش توقع نداشتم آنقد

 .کنه

که از شدت   یبه مامان  یمحض خروج پرستار، دکتر نگاه  به

 :رنگ به رخساره نداشت گفت ینگران

خب دخترتون شما رو   د،یآروم باش  دیخوبه بهتون گفتم با -

 د؟یخوایرو نم  نیباز، شما که ا شهیحالش بد م نهیبب
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بغلش   عیسر  دیتکون داد و ام  ی سر  ی زیبا هق هق ر  مامان

 .داشت آرومش کنه  یکرد و سع

 .سرحاله  شه یکه مثل هم   ینی بیم ست،ین  ی زی خواهر چ -

زد و سرش رو به سمت من گرفت،    دیام  ی به رو  ی لبخند  دکتر

هاش پارادوکس  لب   ی نگاهش با لبخند رو  ی قشنگ تو  تیجد

 .کردند هیهام هدرو به چشم ییبایز

حاش - م  ه یبدون  ه   گمی بهت  نگران  نه   یچیدخترم،  نباش، 

 ی. تو توی دار  تیزندگ  ی که تو  یکنکور، نه درس، نه هر مشکل

 ،ی کن ازش لذت ببر  یپس سع  یتی دوران زندگ  نیترقشنگ 

ها زودتر کن شب  یرو نداشته باش، سع  ی زیچ   چیاسترس ه 

تو  ،یبخواب رو  بدروزانه  ی هابرنامه  ی ورزش  جا   ،ی ات 

ننه   نیسنگ   ی هاورزش  خوب  برات  فعال   کن    یسع  ست،یها 

و خالصه خودت رو آروم و   ی دار نخور   نیکافئ  ی های خوراک

 .ی نگه دار  لکسیر



Page | 1668 
 

 .باال گرفت و ادامه داد دیتأک ی رو به معنا  دستش

  دیوجه نبا  چیو دعوا و حرص خوردن برات سمه، به ه   هیگر -

ب باشه. پس چ  فته،یاتفاق   شد؟ی حواست به خودت و حالت 

خوابت رو    ،یکنیدور م   یخودت رو از استرس و اضطراب به کل

شده رو به موقع   زی هم که برات تجو  ییداروها  ،یکنیم  میتنظ

 ایبعد ب  هما  کیو    ری آدرس مطبم رو هم از پرستار بگ  ،ی خوریم

 !نه ایاوضاعت بهتر شده  نمیتا بب  شمیپ

 :به دکتر انداخت و گفت ی انگاه آشفته  ایدن

 دکتر؟ ی آقا  یشه چ ی اگه دوباره اونطور -

 .تکون داد یبه نف ی سر دکتر

  فته،ینم  یاتفاق  چیبکنه ه   تیکه گفتم رو رعا  ی موارد   نیاگه ا -

ول باشه  داشته  قلب  تپش  وقت  چند  تا  مصرف   یممکنه  با 

 .دی نگران نباش شه،یداروها اون هم برطرف م 
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پررنگش رو شکار   سرش لبخند  نگاهم  و  به طرفم گرفت  رو 

 .کرد

  ی هست ول   شهی حواست به خودت باشه، کنکور و درس هم -

 !نه یسالمت

از    ی خاطر استرس ناشمن به   کرد ی فکر م  الی خوش خ   دکتر 

  م ییخاطر کنکور مادر و خواهر و دابه   دم،یرس  نجا یکنکور به ا

 ی من حت  دونستیکردم، نم  هیخاطر کنکور گر رو رنجوندم، به

نم از    کردم،یبه کنکور فکر  بود  پر شده    کیتمام ذهن من 

من رو   ی هاروز   ن یکه بهتر  زیآدم ظالم و نفرت انگ  کیآدم،  

بود و اون   یکرده بود، حاال وقت تالف  هاشی اعتماد ی ب  ریاس

اس   دیبا بعد  به  امشب    ری اس  ،یوجهت  ی ب  ر یاس  شد،یم   ر یاز 

 !یفراموش  ریاس ،یرحمیب

*** 

برگه   نگاهم اول  سوال  از  آخر  یامتحان  ی رو  به   نیتا  سوال 

بلند    یصندل  ی از رو   ی مندتیگردش انداختم و با لبخند رضا 
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هم از  م  ن یشدم،  مثل   نیا  دونستمی حاال  هم  رو  امتحان 

استفاده نشده،    ی هاخوب دادم و به لطف تبصره   یامتحان قبل

  ینگران  ی جا  گهی رو امتحان بدم و د  گهینبود سه درس د  ازین

 .نبود

  دیخسته نباش  "رو به سمت مراقب گرفتم و خطاب بهش    برگه

کرد،   تیموفق  ی به روم زد و برام آرزو   ی گفتم، لبخند  ی ا  "

انداختم    کردندی نگاهم م  ی ها که با کنجکاوبچه   یبه باق  ینگاه

 و از کالس خارج شدم. 

امتحان    یکه حس خوب  ایلیبرعکس خ  به محض  و  نداشتند 

رفتم و   نییپا  با تعلل از راهرو  زدند،ی م  رونیدادن از مدرسه ب

به کالس رو  ا  ی طبقه   ی هانگاهم  با  انداختم،    یتو   نکهیاول 

رو داشتم که   یود، حس کسمدرسه بودم اما دلم براش تنگ ب

از مدت  اومده، حس کسبعد  مدرسه  به  برا  یها  دلش   ی که 

  ی ها جواب دادن به امتحان  ی کالس، برا   یشلوغ  ی تو  دنیخند



Page | 1671 
 

دعواها و   ،یوقت پرسش کالس  ی هاتخته، استرس   ی پا  یشفاه

 !تنگ شده   یمدرسه حساب ی تو ی های آشت

مدرسه گرفتم و به طرفم   اطیح  ی رو از گوشه به گوشه  نگاهم

گذاشته بودم رفتم، برش داشتم و   هاف یک یکه کنار باق فمیک

از داخلش، با دو تماس از دست رفته از   میبا درآوردن گوش

 اومدم ی م  رونیمواجه شدم، همزمان که از مدرسه ب  د یجانب ام

هنوز  شماره  و  گرفتم  رو  نخو  کی ش  کامل  که   ردهبوق  بود 

 .جوابم رو داد 

 !زرنگ خودم ی بر خواهر زاده  سالم -

 .کردم ی اخنده  تک

 .نه خرداد، آنقدر ذوق نکن ورهی امتحان شهر -

 .زد  ی تشر

بد - امتحان  هر چقدر هم  امتحانه،  بش  ی امتحان  کامل    ی و 

 .لذت داره
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 نمت؟یبینم ییبله استاد، کجا -

 :کرد و بعد گفت یمکث

 .کار دارم  رونیخونه، من ب ی زنگ زدم بگم خودت بر -

باشگاه   ی پس تو  ره،یبه مامان گفته بود امروز باشگاه نم  صبح

 .نداشت ی کار

 بعد؟ ی ری آهان، کجا م  -

 .د یخند کوتاه

تو برو خونه، من   گه،یوزه؟ کار دارم د  یکنیسوال جوابم م -

 .امی هم ظهر م

 ی سوگند جونش بره و من هم که تو   شی پ  خواستیم  دیشا

 .شدمیمورد بشدت حسود و حساس م نیا

 .خب، خوش بگذره بهت  یلیخ -
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 .زد  ی پوزخند

 .مواظب خودت باش، فعال  گذره،یآره، حتما  خوش م -

بردارم به    یقدم  نکهیکردم و بدون ا  یازش خداحافظ  دیترد  با

 شدم.  رهی مقابل مدرسه خ ی کوچه

 دمیترسی مرخص شده بودم همش م  مارستانی که از ب  ی از روز

که سر سروش آورده بود،   ارهیرو سر محمد ب  ییهمون بال  دیام

بار   نیکنه، ا  ی مسائل صبور   نجوریا  ی نبود که تو  یآدم  دیام

بشه،    ت یخاطر من اذبه  خواستی بودم، دلم نم  د یم فقط نگران ا

لجباز و  من  کش   یل یخ  هام ی بخاطر  د  دهی عذاب  و   گه ی بود 

 .دوست نداشتم تاوان اشتباهات من رو پس بده 

 " محمد "

خانم و کم   ی کارگرها   دنیاومدم و با د  رونیرختکن ب  ی تو  از

 ی زدم؛ فرق  ی که همچنان مشغول کار بودند تلخند  یسن و سال

 میهممون مجبور بود  م،یباش  یطیو شرا  یچه سن  ی نداشت تو
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مخصوصا  من    م،یسگ جون بکن  ن یبه عشق حقوق سر ماه ع

رو    هراو ز  ریمدرسه ام  ی هالیها و وسالباس  ی نه یهز  دیکه با

دو ساعت اضافه   نیمن هم ا  خواستی . دلم مدادمیبه مامان م

  ال یبه خ  داد؛یاجازه رو نم  نیکارم ا رو بمونم اما صاحب   ی کار

م ب  مالحظه   خواستیخودش  نده،  بهونه دستم  و   چارهی کنه 

 یخاطر جمع   ی کار محتاجم و برا   نیبدجور به ا  دونستینم

کارگاه و   نیا دی با دهها هم که شمامان و حسرت نداشتن بچه 

 .سرم بذارم ی رو رو  شی اطیخ ی هان یکل ماش

از عل  با از کارگاه    یآقا خداحافظ  یتکون دادن سرم  کردم و 

  ن ی ح  نیگرفتم و هم  شی خونه رو پ  ریمسزدم. قدم زنان    رونیب

 زدم.   میبه گوش ی سر

  ی پوزخند  نستاگرامیچند اعالن ا  دنینتم رو روشن کردم و با د

  ا یاز رو  ی خبر  چ یوقت بود که ه  یلیهام نشست. خلب   ی رو

انگار واقعا  از من متنفر شده   ینداشتم، باورش سخت بود ول 

 وسط نبود بهم بگه نیا یکیبود و 
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 ”!؟یپس چرا ناراحت  یخواستیرو نم نیمگه هم “ 

دوباره   نکهیخواستم بهش زنگ بزنم اما با فکر به ا  ی بار  چند

شدم؛   مونیپش  شهیم  دواریام  ای و رو  کنمیرو خراب م  زی همه چ

حاال که اون موفق شده فراموشم کنه    گفتمیهر بار با خودم م

کنم؟ حاال که اون از دستم    ی ادآور یمن چرا خودم رو بهش  

 کنه؟ تارخسته شده من چرا مجبورش کنم مثل قبل رف

رو نداشتم،    تیپس حق گله و شکا  میجدا باش   خواستم یمن م 

  تش یمعرفیذره شده بود، دلم از ب  کیصداش    ی درسته دلم برا

 !حق با من نبود گرفته بود اما باز

و    د یدستم لرز  ی کنم که تو  بمی رو مهمون ج  یگوش  خواستم

رو  ی شماره  نما  ی عرفان  روز  انیصفحه  چند   شدیم  ی شد، 

دوست    گهیو د  دادم یو جوابش رو نم  زدی پشت سر هم زنگ م

و   ریپذ  تیمسئول  یساق  فیتکل  دینداشتم دوباره زنگ بزنه، با

 .کردم یرو روشن م  رمی گیپ
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 جانم داداش؟  -

 :گفت ی مندو گله  دهیلحن کش  با

جا  ست،ین  داتیم  دا یپ  ؟یحاج   ییکجا - پ   ی نکنه    دای بهتر 

 ؟ی کرد

هم حسادت و رقابت وجود    فشیشغل شر  ی جالب که تو  چقدر

 .داشت

 ی حوصله   گه یراستش د  ام،یب  رسمینم  رم ی درگ  کمینه دادا،   -

 .و سردرد بعدش رو ندارم ی خمار

 :گفت ی زیانگلحن وسوسه  با

ا - کنار  بحرف   ن یبذار  پاشو  بزن  یکی  ایها،  با هم  رول   م یدو 

 ...نیهمچ 

اخم  ی هاالتماس   ادی  با غرغرهامامان،  و  و  ی ها  به  و   ژه یبابا 

 .دمیکالمش پر ونیم عیمحمدرضا سر ی هاحرف 
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 ی ری نه داداش تعارف ندارم که، دمت گرم، واال ما آنقدر درگ -

 .اصال  مونهیکارها نم  نجوریکه وقت واسه ا  م یدار یو بدبخت

 .جواب داد ”!یخر خودت“ گفتیکه در واقع م یلحن با

در هر صورت هر وقت خودت   ،یباشه داداش   نطور،یآهان، که ا -

 .آشناهات خواست من هستم ای یخواست

کنم،   یراه  نیرو عازم همچ  یمغز خر خورده بودم کس   البد

و   افهیو جز سردرد و داغون شدن ق  که خودم رفته بودم   ی راه

 .نشده بود  دمیعا یچیه  کلمیه

 .چشم دادا، حتما  -

همون  زود و  کردم  قطع  رو  زتماس  که  فحش  ریطور    ی لب 

  ک ی انداختم. نزد  یمون نگاهاز دور به کوچه  کردم ی نثارش م

ا مارکت محل  تو  ستادمیسوپر  از  پول  با درآوردن   ف ی ک  ی و 

برا  ی سر  ک یپولم وارد مغازه شدم و   ها بچه   ی خرت و پرت 
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و   تمانداخ  فمیک  ی پولم رو تو  یاز مغازه باق   رونی. بعد بدمیخر

 زدم.   ی تلخند ی سرباز تیکارت معاف دنیبا د

 یی بود، درست روزها  دهیکه به دستم رس  شدیم  یچند وقت 

نم رو  انتظارش  روریبخ  ادشی.  دم یکشی که  چقدر    ای... 

اما حاال   ی جور نشه و مجبور بشم برم سرباز  تمی معاف  دیترسیم

 ی تو  ی اجبار  تی معاف شدم، اون هم بخاطر عضو  نهی نبود که بب

پارت یبس که  پسر عموم  و وجود  با  شیج  وگرنه  بود   د یکلفت 

 .شدمی و رسما  بدبخت م رفتمیم

جا دادم و به محض باال آوردن سرم با مرد    بمیج  ی رو تو  فمیک

روبه رو شدم. شوکه و متعجب نگاهش کردم و    ییبشدت آشنا

به طرفم    ی تند  ی هاشد با قدم   رمینگاه خ   ی که متوجه  نیهم

 افتاده؟  ی اتفاق بد ایرو ی نکنه برا دم؛یاراده ترس یاومد. ب

  ستاد یکه مقابلم ا  نیصورتش رو اخم پوشونده بود و هم   تمام

 .چنگش گرفت ی لباسم رو تو ی هقی
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بزنمت    ی جور  ه ی  خوادی کنم، دلم م  تکه یت  کهی ت  خواد یدلم م -

 ...خوادیکه تا خود صبح خون از لب و دهنت بچکه، دلم م

بود، حتما     ایرو  یی. اون داتقال نکردم دستش رو کنار بزنم  یحت

  نجا یشده بود که تا ا  ی زی چ  کی ازش داشت، حتما     ی خبر  کی

 .اومده بود

 !بزن یشیآروم م ی بزن، هر طور  -

ب  ی حرف  خواست زبون  شن  اره یبه  با   یی آشنا  ی صدا  دنی که 

 .ساکت شد

 ؟یخوب شده؟یمحمد جان چ  -

لعنت   سرم بدم  به شانس  به طرف صاحب صدا گرفتم و  رو 

رو رها کرد و   امقهیبا حرص    دیبود! ام  مونهیفرستادم؛ همسا 

که نگاه    ی منتظر موند من جواب بدم. مضطربانه در جواب مرد

 :داشت گفتم ینگران
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با هم، نگران   میدار  یشوخ  قمه،یحاج آقا، رف  ست ین  ی زیچ -

 !نباش

 .بود دیاهش پر از شک و ترد جلو اومد و نگ  یقدم چند

 آخه پسر؟  هی چه جور شوخ ن یا ؟یمطمئن -

  چاره یرو به اون مرد ب  ی بلند  ی داد و با صدا  یلب فحش  ری ز  دیام

 :گفت

 !آره مطمئنه، بسالمت -

 .مقابلم نشست انسالیمرد م ی ام به روشرمنده  نگاه

 !حاج آقا، مطمئن باش  ستین ی زیچ -

 .ذره هم قانع نشد کی

اومد    شی پ  یاگه مشکل  زاده،یتا دکون قل  رمیباشه پسر، من م -

 .بهم خبر بده
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به طرفم    دیکردم و به محض رفتنش ام  ی تشکر  ی شرمسار  با

مشتش گرفت و با چند حرکت   ی رو تو  مقهی حمله ور شد،  

رو متحمل    یفی کوبوند، کمرم درد خف  نشیساده من رو به ماش

 .از خودم نکردم یدفاع  چیحال ه نیشد و با ا

 

 !یعوض  شمیهم بزنم آروم نم  شتیآت -

  کرد یم  دادیورش که خشم توش بشعله  ی هابه چشم   ینگاه

 ا یرو  اد یصورتش، حالت چشم و ابروهاش من رو    یانداختم، تپل

 .نداخت یم

همه   یتوئه ب  مون،یزندگ  ی تو  ی گند زد  ی توئه الف بچه اومد -

 !زیچ

خودم، خودم رو مقصر    یمقصر من بودم؟ چرا حت  شهیهم   چرا

بار بدون قضاوت حق رو به من    کی  چکسی چرا ه  دونستم؟یم
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رو به   یبی عج  تی به واج جمالتش حرص و عصبان  داد؟واجینم

 .کردیهام منتقل مگوش

تسو  یدونیم - م  هیچقدر  باهات؟  دارم  از    ؟یدونیحساب 

 کدومش شروع کنم؟ هان؟ 

 .شد شتریگلوم ب ی دستش به رو فشار

ا  دیبا - از  م  نایزودتر  تسو  دیبا  اومدم،یسراغت   ه ی زودتر 

 !باهات  کردمیم

چس آبروم    نی بگم تا آروم بشه، تا حداقل هم ی زیچ  خواستم

 ی از رو ی محل حفظ بشه اما مهلت نداد، دستش رو نیا ی تو

کش و  برداشت  رو   ی ده یگلوم  صورتم  چپ  سمت  محکمش 

 .سوزوند

 !خواهرم  ی هااشک ی برا نیا -

بود، من    چیه  دم یکه شن   یدر برابر درد حرف  اش ده یکش  درد

چه برسه به مادر   ارم،یحاضر نبودم اشک مادر خودم رو در ب
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توایرو من  رو  ی !  به حال  اون چک    ای فکر  و  بودم  مادرش  و 

 .کرد  صورتم یدومش رو حوال 

 !ی م چسبوندکه به خواهرزاده  یانتیانگ خ ی برا نیا -

لعنت  نیخودم بخاطر هم   من جون کنده بودم، معتاد   یانگ 

  ی از هر کس  شتری ام رو رنجونده بودم؛ من بشده بودم. خانواده

خ که  بگم  خواستم  بودم!  داده  ن  یانتیتقاص  کار    ست،یدر 

ترش محکم  ی دهیخواستم بگم که اشتباه از من بوده اما کش

 .که به زبون آورد قلبم رو سوزوند یصورتم و حرف

قلب    نیا - بخاطر  به   کیهم  که  ساله  هجده  خاطر دختره 

 !ستهیبود با کیمثل تو نزد یآشغال

کنم و    یتا تونستم حرفش رو حالج  دیطول کش  هیثان  چند

 .شد  رهی بعد بغض به لحن لرزونم چ

 حالش... حالش خوبه؟ شده؟یچ ایقلب؟ قلب رو -

 .دمی پرس شهی نگاهم کرد و من کم طاقت تر از هم غضبناک
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 ...نشده، بگو که حالش   شی زیتوروخدا بگو، بگو که چ -

بود رو   ادیاز حرص ز  ی که ناش  گهیهمد  ی هاش رودندون   فشار

 .کردم یاحساس م یبه خوب

گند    شی به زندگ  ،ی اری در ب  نگران رو  ی هاآدم   ی ادا  خوادینم -

 هان؟  ؟یهست ینگران چ گهید ی زد

که داشتم متعجب بودم،   یو ملتمس  لحن درمونده   ن یاز ا  خودم

 . ...فراموشش کنم پس چرا  خواستمیمن که م

 !بگو ی که دوست دار یتوروخدا بگو که خوبه، جان هر کس -

هاش رو بست، چشم  هیچند ثان  ی رو از من گرفت و برا  نگاهش

 ا یبخورم اما بگه که حال رو  گهید  ی ده یکش  ک ی حاضر بودم  

  رونم یبرام باز بشه، بگه تا قلب ح  دنیخوبه، بگه تا راه نفس کش

 .کردن برداره  یدست از خود زن 

طوالنلب  ی ره یخ   نگاهم مکث  با  داشت  قصد  بود.    ش ی هاش 

 .عذاب رو نداشتم  نیعذابم بده و من تحمل ا
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 !بگو که حالش خوبه -

  ش ی گوش  ی برد و نگاهش به رو  بش یرو به سمت ج  دستش 

همون گوشنشست،  به  حواسش  که  کمال    شی طور  با  بود 

 :کرد و گفت ییاعتنا یم ببه خواسته یرحمیب

  ی انت یخ   چیه  ایرو  کنهیکه ثابت م  سیو  هیدارم؛    سیو  هی -

با اون مغز    ،ی تا خوب گوش بد  ذارمیبهت نکرده، برات م تا 

ا  ی بفهم  وبتیمع بدون  بش  ی زیچ   هیاز    نکهیکه    ی مطمئن 

 !ی قضاوت نکن

 .دستش رو به طرفم گرفت ی تو یگوش

دختر هفده    هی   ات یخام چرند  ی گوش کن که چجور  ر،یبگ -

 !ی هجده ساله شد 

نداشتم.  گفتیکه م  یسیگوش دادن به و ی برا یاقیاشت چیه

نداشتم.    سیو  ن یبه ا  ی ازین  گهیگذشته بود و د  ی ادیزمان ز

 :گفتم دیترد ی ادستش رو کنار زدم و بدون ذره
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خ  خوامینم - من  بدم،  فهم  یلیگوش  در   یانتیخ  دمیوقته 

 ...کار

ور شد،  م تموم بشه و دوباره به سمتم حملهنذاشت جمله  یحت

 .گردنم رو احاطه کردند ی ادیهاش با فشار زدست

 هیپس چرا    ؟ی نقدر عذابش داد اپس چرا    یدونست یاگه م -

 نابود بشه؟ چرا؟  ی کرد ی کار

به طرف    آخرش آنقدر بلند بود که توجه چند پسر بچه   ” ی چرا“

رو به  نگاهم  شد،  جلب  ترس  ی کنجکاو   ی ما  تو  یو   ی که 

بود که بغض   دیام   ی بار صدا  نیداشت افتاد. ا   انیصورتشون جر

ا و   اشک  ونیبودم، مد  ونیخانواده مد  نیداشت، من به کل 

 .که متحمل شدند  ییهاعذاب 

گوشه و گفتم گورت رو گم کن    هیکه کشوندمت    ی اون روز -

هم م  نیواسه  بود،   دونستمیم  ،یاقتیل  یب  دونستمیروزها 
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 نی! همیکشیکه بوزه خودت رو کنار م  ی و با هر باد  ی ابچه

 !توش دمیبود عشقت؟ عاشقشم و فالن؟ خب من ر

رو  حق به  به حسم  رو  اینداشت  تمام    ایشک کنه، من  با  رو 

من هنوز    یوجودم دوست داشتم، گفته بود از من متنفره ول

 !عاشقانه دوستش داشتم 

آلودم وضع  ی صدا و بغض  به   یخوب  تیگرفته  نه  اما  نداشت 

نبود که    یداشت و کسرو    ایحال رو  یقلبم که نگران  ی اندازه 

 .به دادش برسه

  ا یرو  ره،یکتم نم  ی تو  یکی  نیا   یول  ی حق دار  یبگ  ی هر چ -

  ن یاز دور! تو خودت هم هم  یمنه ول   زی منه، همه چ  زی همه چ

 رفته؟  ادتی ؟یخواستی رو م

گلوم برداشت و چند    ی هاش رو از روآشکار دست   یحرص  با

! شدی منفجر م  ت یداشت از عصبان  د،یکوب  نشیمشت به ماش

 .د یشد سرش رو به طرفم گرفت و غر  یخال  یحرصش که کم 
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 ی کن   ی کار  هیمن بهت گفتم    ؟ی من بهت گفتم عذابش بد -

 هام آب بشه؟ چشم ی هر روز و هر شب جلو

و کلمات بدون    دمیبلع  یگلوم رو به سخت  ی مزاحم تو   بغض

 .اومدند رونی اجازه از قلبم، از دهنم ب

تا   یگی تو خودت م  ست؟یمن مهم ن  ی برا  یکنیفکر مچرا    -

قضاوتش نکن، پس قضاوتم نکن! اگه   ی مطمئن نشد  زیچ  هیاز  

جون    هیبه ثان  هی من ثان  ،ی دیتو لحظه به لحظه آب شدنش رو د

 یی کندم تا بهش زنگ نزنم، تا حالش رو نپرسم، تا دلش رو هوا

 نکنم!

  تحملش   باید  اما   میکرد  اذیتم  بود،  تمسخر  از  پر  نگاهش

 .میکردم

  جوره   همه  که  کسی  از  بود؟  آسون  من  برای   میکنی  فکر -

 فقط   من  نه،  قسم  بخدا   بگذرم؟   کرده   ثابت  بهم  رو   عشقش

 !بشه  خوشبخت  ...زندگیش  پی  بره...  بکنه  دل  ازم   میخواستم

 "اینجوری؟"میزد فریاد  نگاهش
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  برعکس   ولی   نکرده  خیانتی  بهم  رویا  کردم  باور  وقته   خیلی  من-

  از   داشتم  که  صورتی  در  نمیدادم   رو  تلفنش  جواب.  کردم  رفتار

  کوری   به  رو   خودم  ولی  میدیدم  رو   هاش   پیام  میمردم،  دلتنگی

  من   از  خواستم.  برسیم  اینجا  به  خواستم  خودم  من  میزدم،

 . برسه زندگیش  به راحت  خیال  با و  بشه متنفر

 .زد   پوزخندی  بیرحمی کمال با

 واسه  فقط  میزنی؟  گول  بچه  چیه؟  مزخرف  های   بهونه  این -

  عذابش   و  زدی   تهمت  بهش  بکنه  دل  ازت  میخواستی  اینکه

 میمونه؟ آدمیزاد به شبیه رفتار این کجای  دادی؟

 نمیتونست،  هیچکس  کنه،  درکم  نمیتونست  جوره   هیچ  امید

 .نمیشناخت رو رویا من ی  اندازه به هیچکس

 نمیدونی   که  تو  نبودی،  رابطه  توی   رویا  مثل  یکی   با  که  تو -

 ...رویا

 .غرید حرفم میون

  خودم   از  میاری   زبون  به   راحتی  همین  با  که   رو  اسمش  بسه، -

 !کنم خفت نمیتونم که  میاد بدم



کردم و اون هم چند قدم ازم فاصله گرفت. بعد  یمکث

برداشت و من  یبه قصد رفتن قدم قهیاز چند دق

 دفاع لب تر کردم. نیبعنوان آخر

دوستت دارم،  شتریروز بهم گفت از مادرت هم ب هی -

. دمیترس میزندگ یتو یاز هر روز شتریاون روز ب

ها از آدم یسر هی دمیبعدا   فهم یاولش باور نداشتم ول

هات چشم یهم غمت رو از تو ت،یزندگ یتو انیم

 لیهم دل ،یشیخوشحال م یبا چ دوننیهم م خوننیم

مامانم  دیشا مدنشون،بند او لیهم دل شنیهات ماشک

 شهیهم ایاوقات حواسش بهم نبود اما رو یبعض

اون  تونستمیحواسش به من بود. حاال من چطور م

من  ه؟یکار آسون یکنیهمه عشق رو نابود کنم؟ فکر م

چون  ردم،کیم لیاون همه عشق رو به تنفر تبد دیبا

آدم بهتر با  هی شد،یبه قول تو خوشبخت م ینطوریا

! کردینم تشیو اذ اومدیم شیزندگ یتو ربهت طیشرا



ازم دل بکنه،  ایرو باور کردم تا رو یساختگ انتیخ

ازم دل  وقتچیه ایرو افتادیاتفاق نم نیاگه ا دیشا

خسته  دیکشیاگه آنقدر عذاب نم دیشا کند،ینم

شده که تونست فراموشم  تیاذ یلیحتما  خ شد،ینم

 کنه.

 

من من رو  یایرو نکهیبغض کردم؛ فکر به ا دوباره

واسه  گهیدوستم نداره، د گهیفراموش کرده و د

بغلم  یبا شوق تو گهید کنه،یصدام ذوق نم دنیشن

 وونمید کنهیصدا نم« محمدم»من رو  گهیو د پرهینم

 !کردیم

 هی نکهیازم جدا بشه جز ا تونستینم وقتچیه ایرو -

کار رو  نیکنم نخواد هم مجبور بشه، من هم هم یکار

که از  شمیم وونهیها، دارم د ترکهیکردم. دلم داره م

! ته ستیمهم ن یول دمیحالش خبر ندارم دارم جون م



 شهیر وقتچینابود بشه وگرنه ه دیبا یکیعشق  نیا

ن رو به جو هایهمه سخت عشق نیمن و ا شه،یکن نم

 ما... بسه! ی... برانیسر پا بمونه، هم ایتا رو میخریم

 

حال  نیهام حلقه زده بود و با اچشم یتو اشک

. نمینگاهش بب یرو تو دیرد تعجب و ترد تونستمیم

 یکم یچند قدم به سمتش برداشتم و با فاصله

 .ستادمیمقابلش ا

 !نیفقط بگو حالش خوبه، هم -

 



شد و بعد با تکون دادن سرش به  رهیبهم خ هیثان چند

زدم و  یرو راحت کرد، لبخند تلخ المیخ دییتأ یمعنا

 کردمیزمزمه م یا« خداروشکر»لب  ریطور که زهمون

به خونه  دیمون قدم برداشتم. بابه سمن کوچه

 یتو یهاو با عکس بستمیدر اتاق رو م رفتم؛یم

چند  یصبور یک جوری دیبا کردم،یخلوت م میگوش

 .کردمیم یقلبم رو خال یماهه

 

*** 

. جواب گرفتمیش رو مبار بود که شماره نیهفتم یبرا

که دلم خوش  کردیتماسم رو رد هم نم یحت داد،ینم

 خواستمیصداش رو بشنوم، م خواستمیباشه. م

امروز رو به  کی خواستمیخودش بهم بگه خوبم، م

اتفاق  نیا خواستینم ایحرف قلبم گوش بدم اما رو

ماه عوض شده  ندعرض چ یمن و اون تو ی. جافتهیب



 دمیعا یو جواب زدمیبود. حاال من بودم که زنگ م

 دنیحسرت شن یِنی. حاال من بودم که سنگشدینم

. خودم رو پشت کردمیتحمل م دینازش رو با یصدا

و آمارم رو به  نهیمن رو نب یکردم تا کس میقا هانیماش

 یاگهیاز هر وقت د شتریروزها ب نیکارم نده، اصاحب

هر  ایخاطر زنگ زدن به روو به رفتمیدر م کار ریاز ز

 یتو شبی. از دزدمیم رونیچند ساعت از کارگاه ب

فکرم بود که به خواهرش زنگ بزنم اما اگه اون هم 

کرده بودم  یکار کیمنِ احمق  ؟یچ دادیجوابم رو نم

ش رو که همشون از من متنفر بودند. دوباره شماره

نظر خاموش  ردمشترک مو» دنیگرفتم و با شن

 گهیدو چندان شد. د میحجم کالفگ« .باشدیم

 دیبا زدم،یم باهاش حرف دیتحمل کنم، با تونستمینم

قشنگش رو  یهم که شده صدا قهیدق کی یبرا

 .دمیشنیم



 

بار اول جواب نداد،  یخواهرش رو گرفتم و برا یشماره

نشدم و مجددا  زنگ زدم چند تا بوق خورد و  دیناام

 بعد تماس وصل شد.

رو  مهنوز شماره دادینشون م شیخشک و جد لحن

 داره. رهیذخ

 بله؟ -

 

صداش انگار  دنیحرف داشتم و به محض شن یکل

 ذهنم فرار کردند. یهمشون از تو

 سالم. -

 سالم، بله؟ -

 



 وریشهر یهوا نکهیبا ا دم؛یکش میشونیپ یرو یدست

داغ بود و به طرز  میشونیماه بشدت خنک بود پ

 استرس داشتم. یوحشتناک

 خانم؟ ایدن نیخوب -

 

 از فحش دادن نداشت. یسردش دست کم لحن

 ؟یحال منو بپرس یزنگ زد -

 

کردم خودم رو آروم کنم،  یو سع دمیکش یقیعم نفس

ذهنم  یبگم رو تو خواستمیکه م یاچند بار جمله

 مرور کردم و بعد گفتم:

 حرف بزنم. ای... راستش زنگ زدم با رویعنینه...  -

 ؟یزد یزیچ ؟یحرف بزن ایکه با رو یبه من زنگ زد -

 !دهیبخواد حرف بزنه خودش جواب زنگت رو م ایرو

 



حسرت  شتریب دمیشنیهاش رو مچقدر حرف هر

 . درمونده گفتم:خوردمیها رو مگذشته

زنگ زدم از شما خواهش  ده،یجوابم رو نم ایرو -

 کنم...

 

 .دیکالمم پر ونیم یعصب

نه، به  ایجواب بده  رهیبگ میتصم دیکه با استیرو -

 نداره! یربط چیمن ه

 

 نیا دیبا یکنم. چجور یچه غلط دیبا دونستمینم

 کردم؟یم یرو راض یخواهر بشدت عصب

 دمیبار باهاش حرف بزنم قول م هیتوروخدا، فقط  -

 صداش رو بشنوم. خوامینشه، فقط م دامیپ گهید

 



قانع شدن  یمکث رو به پا نیکرد و من ساده ا یمکث

 باطل. الیخ یگذاشتم اما زه

فراموشت کرده آقا محمد، جون کند تا به  گهید ایرو -

نکن، اگه واقعا  ادعات  تشیاذ گهیپس د دیرس نجایا

خواهر  یندهیآ ر،یازش فاصله بگ یدوستش دار شهیم

و  یایب یکه هر وقت هوس کن ستین یمن اسباب باز

هم زنگ نزن نه  گهید ،یخودت رو باهاش سرگرم کن

 ادتی یزنزنگ ب یواستهر وقت خ ا،یبه من نه به رو

زنگ زد و تو  ییهابا چه شماره ییکه چه روزها اریب

 شهیروت نم گهید ادیب ادتیکه  نایا ،یجوابش رو نداد

 خداحافظ. ،یزنگ بزن

 

از پشت  ایدن یهاکلمه الل شدم، حرف یواقع یمعنا به

مند بودند که زبونم رو قفل و آنقدر قدرت یگوش

عقل و احساسم  بینص بیعجز عج کیکنند و  ریزنج



آنقدر تلخ بودند که هضم  ایدن یهاکنند. حرف

 یبود، من تو دیمثل من بع یفیکردنشون از آدم ضع

قطعا   بود ایرو یصدا دنیراه که مقصدش شن نیا

 .مُردمیم

 

 " ایرو "

 

بود و مخلوط شدنش با  دهیچیماه مهر همه جا پ یبو

 یرو برا یبیمامان پز، ذوق عج ینیزم بیکوکو س یبو

و  روز مدرسه نیگذروندن امشب و رفتن به اول



برام به ارمغان  رستانیسال آخر دب یمزه دنیچش

فروشگاه  به یخوراک دیخر یبرا ایو دن دیآورده بود. ام

روزها  نیکه ا یالیسر دنیرفته بودند و من بخاطر د

خونه موندگار شده بودم.  یبودم تو رشیگیپ یبدجور

 میکاریلحظات ب نیوسط از آخر نیالبته که مامان ا

درست کردن ساالد کاهو کمال استفاده رو کرد و  یبرا

که مشغول خرد کردن کاهو بودند  ییهاحاال با دست

 رو بردارم. ونیزیکنترل تلو تونستمینم

شروع  لممیف ونیزیبزن تلو ایمامان؟ ساعت نه شد ب -

 شده.

 

 تیفضل الیچاک سر نهیعاشق س دا یمامان که جد 

 شده بود غرغرکنان گفت:

 .نمیبب لتیفض خوامیمن م نیتکرارش رو بب -

 



پوست کردنش  نیبرداشتم و ح ینیس یرو از تو اریخ

 گفتم:

بار تکرارش رو  ستیمن، ماهواره دو لمیاول ف رینخ -

 .نیتو تکرارش رو بب ذاره،یم

 

شون در مورد عالقه الیسر یاز مادرها که اگه پا امان

جفت و جور  عیباشه سر یاباشه هر بهونه ونیم

 .کننیم

 ونیزیتلو شیچند سال پ ینیبیکه تو م یلمیف نیا -

گوگل بزن  یسرچ تو هی. دمشیدیمن م ذاشت،یم

 دنیمن هم از د گه،یهاش رو ددانلود کن قسمت

 .افتمینم لممیف

 

مامان بود و  یهوشمند برا یگوش دیآثار خر هانیا

کاربلد شده بود؛ البته  یحساب یمدت زمان کوتاه یتو



رو دانلود کنم و از  لمینبود که خودم ف یکه فکر بد

برم. استفاده رو ب تینها یتابستون التیروز تعط نیآخر

و  دهیمدنظرم به اتمام رس لمیبودم ف دهیحاال که فهم

سرعت  نمیبب دیمونده که با دیجد یهاقسمت یکل

هام دادم و تند تند ساالد رو آماده به انگشت یشتریب

مورد  لمیکردم. بعد از تموم شدن کارم مامان رو با ف

رو از  یاش تنها گذاشتم و به اتاقم رفتم. گوشعالقه

چند تماس از دست  دنیو با د دمیکش رونیشارژ ب

جامون  ودزدم. چقدر ز یرفته از جانب محمد پوزخند

تفاوت که من دستم  نیعوض شده بود؛ با ا گهیبا همد

 یزیچ کی. حقش بود اما رفتیبه بالک کردنش نم

 دیکه هر چه زودتر با یزیچ کی گرفت،یجلوم رو م

 !کردمیش منطفه خفه یتو

 



دانلودش کردم و به محض  دمیدیم دیکه با یقسمت از

 یزندگ یراو الیرو جلو زدم، سر لمیشروع شدنش ف

خانواده بودم؛  کی ریگیچند خانواده بود و من فقط پ

خودم و محمد  ادیزوج که من رو به شدت  کی

دختر داستان و شک و  تی. مظلومنداختندیم

 یبیاعصاب خرد کن همسرش شباهت عج یدهایترد

و  گذشتیم شتریمن و محمد داشتند. هر چه ب به

 شدمیآشنا م لیاسماع تیشخص یبا رفتارها شتریب

با محمد داره، انگار که  ینسبت کیحتما   کردمیفکر م

 دمیرو د دیاز قسمت جد یمیبرابر اصل بودند! تا ن یکپ

شام به  یمجبور شدم برا دیو ام ایو بعد با برگشتن دن

 جانیآنقدر ه الیسر یمهداا دنید یهال برم.برا

از سر  یخوردم و ک یمتوجه نشدم چ یداشتم که حت

 سفره بلند شدم.

 



زود  دیبا نکهیو با ا دمیرو هم د اشگهیقسمت د دو

رو  الیسر یرو زدم و تا انتها دنیخواب دیق دمیخوابیم

به  شتریب رفتمیجلو م شتریدانلود کردم. هر چه ب

که نصف  فیو ح دادمیفحش م لیاسماع تیشخص

 غیج تیشب بود وگرنه حتما  از فرط حرص و عصبان

خودم از دست  را. برام سؤال بود که چدمیکشیم

و حاال تحمل  شدمینم یمحمد آنقدر عصب یکارها

 خواستیمرد داستان رو نداشتم. دلم م یرفتارها

رنگش رو بکشم و بگم  یاقهوه یموها یدونه به دونه

داستان فقط  نیکه ا فیکن اما حبا سمانه درست رفتار 

 .اومدیاز دست من برنم یبود و کار لمیف کی



 

چهار صبح بود که تونستم کل  کینزد ساعت

از خواب نبود  یخبر گهی. دنمیرو بب الیسر یهاقسمت

بار  نیچندم یبودم. برا شهیاز هم ارتریو هش

و  شتریآخرش رو نگاه کردم و هر لحظه ب یهاقسمت

و بعد  دیعذاب کش یلی. سمانه خشدمیشوکه م شتریب

فکر  انهبوده، سم یعذابش چ لیدل دیها فهماز مدت

اما نبود،  ستگهید یهاهمسرش مثل آدم کردیم

 یماریداشت، ب یروح یماریبود، ب ضیمر لیاسماع

 !دیبه اسم پارانوئ یبیعج

 

 رتیتخت رها کردم و دستم رو با ح یرو رو یگوش

دهنم گذاشتم و در همون حالت زمزمه کردم.  یرو

 «نه! یمحمد هم... وا یعنی»



محمد هم  شدیجوره باورم نم چیه شد؛یباورم نم 

 یعنیدچار بود؟  یماریب نیاون هم به ا یعنی ضه،یمر

 ایخبر بود  یب شیضیاز مر لیمحمد هم مثل اسماع

نگفته بود؟ من احمق چرا  یزیو به من چ دونستیم

 ریفکر نکردم گ وقتچیشک نکردم؟ چرا ه وقتچیه

 یهاش عادشدنیهاش، عصبزدن ادیهاش، فردادن

 چرا آنقدر کور بودم؟ ست؟ین

 

مشاورِ  یهابودم با صحبت دهیکه فهم ییزهایچ یهمه

به گوگل  یشدند و وادارم کردند سر بیسمانه ترک

حدسم درسته  نکهیاز ا یناش یبزنم. با استرس میگوش

 یلرزونم جمله یهارو برداشتم و با دست مینه گوش ای

هام رو نوشتم. با بستن چشم «دیپارانوئ یماریعالئم ب»

حبس  منهیس یکردم. نفس تو رارف تیواقع دنیاز د

نداشت، استرس برام  یشده بود و قلبم ضربان منظم



تپش قلبم بهتر  شدیم یاهفته کیخوب نبود و تازه 

مورد آنقدر مهم بود که حاضر بودم هر  نیشد اما ا

حدس و گمانم که  فیانجام بدم تا بدونم تکل یکار

مشخص  شدیتر م کینزد تیلحظه به لحظه به واقع

 .بشه

عنوان  دنیآشکار باز کردم و با د یرو با ظن هامچشم

 نیهام رو به دندون گرفتم. امشب اوللب تیسا نیاول

اصال  فکر  دم؛یشنیرو م یماریب نیبار بود که اسم ا

وجود داشته باشه! با  یایماریب نیهمچ کردمینم

 یاضربه تیسا نیاول یهام روانگشت دیلرزش شد

وار شروع به  وونهید یمطالب با سرعت دنیزدم و با د

 خوندن کردم.

 

 دیترد گرانید یراست ای ینسبت به تعهد، وفادار آنها»

 ایاستفاده قصد سوء انیباورند اطرف نیدارند و بر ا



و هرگز  کنندیاعتماد نم گرانیآنها را دارند. به د بیفر

 رایز ند،یگوینم گرانیخود به د یاز مسائل زندگ

خودشان  هیعل ،یاطالعات فرد نیاز ا ترسندیم

 توزنهیو ک بخشندیرا نم گرانیاستفاده شود. د

را  یاند و انتقاد کسحساس ازحدشیهستند. ب

 یتصادف یهانگاه ای منظوری. اظهارات برندیپذینم

 کنند،یتصور م لیدلی. بکنندیم ریرا بد تعب گرانید

آنها حمله کنند.  تیقصد دارند به شخص گرانید

و  دهندیواکنش نشان م تیمعموال  با خشم و عصبان

 چی. بدون هکنندیم یسرعت تالفرا به یزیهر چ

و آنها را  کنندیبارها به همسر خود شک م ،یلیدل

 گرانیشان با ددر روابط یطور کل. بهدانندیم انتکاریخ

. کنندیرا حفظ م ینیسرد هستند و فاصله مع

کننده و حسود کنترل یتیممکن است شخص نیهمچن

 ایمشکل  چیداشته باشند. هرگز خود را مسئول ه



حق با آنها  شهیو معتقدند که هم دانندینم یدردسر

 شهیهم گرانیآرام باشند. با د توانندیبوده است. نم

 «هستند. ییو سرسخت و دعوا کنندیخصمانه رفتار م

نفس  یشدم. حت رهیخ کردندیرتاب مهام پچشم

زل  میزده به گوش رتیرفته بود و ح ادمیهم  دنیکش

محمد رو برام  تیاومده بود و شخص یکیزدم. انگار 

به  هیها شبنوشته نیا یکرده بود، همه فیتوص

پر از  سالکیمحمد بودند. بعد از گذشت  یرفتارها

 ه،یو هزاران اشک و گر ییماجرا، بعد از هزار بار جدا

بعد از  ،یو دعوا و منت کش یبعد از هزار قهر و آشت

کردن و خودم رو مقصر دونستن،  یهزار بار خودخور

! میمن و محمد نبود یکه مقصر اصل دمیمن امشب فهم

 ازیبود و ن ضیکنترل محمد دست خودش نبود؛ اون مر

 

مات و مبهوت به کلماتی که حقیقت رو به طرف 



کرده  ضیمن رو هم مر یبه درمان داشت. محمد حت

رو از  تمین اعتماد به نفسم رو، غرورم رو، شخصبود. م

به  یاتوجه نکهیدست داده بودم و محمد بدون ا

خودش محاصره کرده  شیروحم کنه من رو  پ یسالمت

 ضیبود. اعترافش سخت بود اما من و محمد هر دو مر

 بود! دهید بیهر دو روحمون آس م،یبود

 که یبه کس هیمطالب رو دنبال کردم و شب یادامه

ترسناک هراس داره و به همون اندازه  لمیبشدت از ف

خط به خط جمالت رو  نه،یرو بب لمیداره اون ف لیم

 دهیبود و من نفهم ضیخوندم و نابود شدم. محمد مر

 شیحواسم به سالمت جسمان شهیکه هم یبودم، من

 ضیروحش مر دیابار شک نکردم که ش کی یبود و حت

به  هیدرست شب ییجا کی یروز کی دیباشه، شا

که به  دهید بیروحش آنقدر آس ل،یاسماع تیشخص



که هم خودش رو و هم من رو  یینجایبه ا ده،یرس نجایا

 نابود کرده.

*** 

 لیاما من م گذشتیروع مدرسه ماز ش یروز چند

 شدیرو م نیکرده بودم. ا دایبه درس خوندن پ یبیعج

مختص کنکور  یو تست یکمک درس یهاکتاب دیاز خر

 یبود اما راه حل خوب ریخوندن د یبرا نکهی. با ادیفهم

 گهید د؛یرسیسرم به نظر م یفرار از افکار تو یبرا

 یشلوغ ریباشم و اس ابقس یایدوست نداشتم اون رو

به سرگرم کردن خودم عادت  دیذهنم باشم. با



که به محض سر  هایاز اون دسته سرگرم کردم،یم

 .بردیبالشت خوابت م یگذاشتن رو

 

تخته گرفتم و به  یرو یهانوشته یرو از رو نگاهم

 گفتیرو م ندهیآ یهفته فیکه داشت تکال یمعلم

« خداحافظ»شدم. صحبتش که تموم لبخند زنان  رهیخ

گفت و از کالس خارج شد. به محض خروجش  یا

رفتن شدند  یآماده شونیشگیهم یها با سروصدابچه

 یگهید تسرکشم فرناز رو که امسال سم یهاو چشم

 یچه حس نیا دونمیکالس نشسته بود، شکار کرد. نم

پررنگ و  دمیدیروزها هر وقت فرناز رو م نیبود که ا

به فرناز  کردیکه وادارم م ی. حسشدیپررنگ تر م

بشم، نگاهش کنم و باهاش حرف بزنم. به  کینزد

رو گرفتم و با پشت  بیاون حس عج یجلو یسخت

رو به داخل  زمیم یرو لیساها و وکردن به فرناز کتاب



با چند تا از  یمنتقل کردم و بعد از خداحافظ فمیک

کالس، به سمت در حرکت ها به قصد خروج از بچه

 کردم.

 

 یام سرمورد عالقه یفروش ریراه به لوازم تحر ونیم

 یبرا زهیو جذاب بعنوان جا یزدم و چند خودکار رنگ

و خوندن چهار  شبیبه د زهیجا یهی. قضدمیخودم خر

از  دیو با گشتیبرم رستانمیدب دوم یهادرس از درس

و  ریتقد یاکننده دواریشروع ام نیخودم بابت همچ

 .کردمیتشکر م

 

خودم  تونستمیهمراهم نبود و نم یکه گوش ییاونجا از

کردم تا هم به  شتریرو باهاش مشغول کنم سرعتم رو ب

 یرنگ یبرسم و هم به داد خودکارها میداد شکم خال

 ییکاغذ خودنما یکه دوست داشتند رو دمیجد یرنگ



رو از  مفیک یاز بندها یکیمون کنند. با ورودم به کوچه

به مقصد  نکهیدستم خارج کردم و شاد و خندان از ا

خواستم به سمت راست کوچه قدم بردارم که  دمیرس

 یکه اسمم رو به زبون آورد ب ییآشنا یصدا دنیبا شن

لحظه احساس کردم اشتباه  کی ی. براستادمیحرکت ا

که خواستم برگردم و پشت سرم رو  نیو هم دمیشن

 ما. محمد بود استادیصاحب اون صدا روبه روم ا نمیبب

متعجب بودم که  دنشیمتفاوت؛ آنقدر از د یبا ظاهر

 یهاج و واج فقط نگاهش کردم. گود هیچند ثان یبرا

مشهودش،  یاطرافشون، الغر یاهیها و سچشم ریز

 یب یکه انگار حساب ییهاو چشم اشرهیت یهالباس

 کی یبرا یاهش حتاللم کرده بود. نگ دندیکش یخواب

 یلبخند تلخ شد،یهم از صورتم برداشته نم هیثان

 یرفتن پ نییهاش جا گرفته بود و باال و پالب یگوشه



جلب توجه  یدیبه طرز شد اشنهیس یقفسه یدر پ

 .کردیم

به قلب  هیشب د،یلرزیم یبیجور عج کی صداش

 .کردیم یقرار یو ب دیتپیاحمقم که تند تند م

 ا؟ی... رویخ... خوب -

 یآب رفته و صدا کلینابود شده، ه یافهیپسر با ق نیا

 دندیدیهام نبودند و نمگرفته، محمد بود؟ اگه چشم

 سخت بود. رییهمه تغ نیقطعا  باور ا



صداش به خودم اومدم و نگاهم رو از  دنیشن با

 صورتش گرفتم.

فاصله تنگ شده  نیهات از اچشم دنید یدلم برا -

 !تیلعنت یهالپ نیا یبود، برا

 

 یبشه؟ اومده بود چ یرو بگه؟ که چ هانیبود ا اومده

دفنشون  یرو که به سخت یرو نقش قبر کنه؟ خاطرات

 کرده بودم؟

ساختمون خونمون افتاد و با لحن  یاز دور به رو نگاهم

 گفتم: یخشک

من رو  یبرو، دوست ندارم کس نجایاز ا ؟یچرا اومد -

 .نهیبب تیوضع نیا یتو

 

 ریمتح یهاو به چشم رمینگاهم رو بگ یجلو نتونستم

رو توش  یشدم. رد تعجب و ناباور رهیمحمد خ



هر شب  اما برام مهم نبود. من هر روز و دمیدیم

صداش رو  یتا وقت دمش،ید یکرده بودم تا وقت نیتمر

 نلرزم، بغض نکنم و از خودم ضعف نشون ندم. دمیشن

از کنارش رد بشم که سد راهم شد و با لحن  خواستم

 گفت: یاعاجزانه

. از قهیچند دق یباهات حرف بزنم. فقط برا خوامیم -

 .ایرو نمیمنتظرم که تو رو بب نجایصبح ا

 

مضطربم رو به اطراف دوختم. ظهر بود و کمتر  نگاه

 یکس خواستی. دلم نمشدیکوچه رد م یاز تو یکس

 ایو دن دیواسطه دوباره مامان و ام نیو به ا نهیمن رو بب

 رو ناراحت کنم.

با تو ندارم. من و تو  یحرف چیبرو محمد، من ه -

 نمونده! یباق یحرف چیه م،یهامون رو زدحرف یهمه

 



 انکار تکون داد. یه معنارو ب سرش

 نه، مونده! -

 

 قلبش گذاشت و درمونده گفت: یرو رو دستش

 ره،یگیم شیتو آت نیهام رو نزنم ااگه امروز حرف -

 !قهیچند دق یتوروخدا! فقط برا ا،یرو کنمیبخدا دق م

 

که همچنان  یدلم به قلب یبستم و تو یحرص پلک پر

 طرف کیضربانش کوبنده بود فحش دادم. از 

تند  یو بگم چرا دار رمیقلبم رو بگ یقهی خواستمیم

از  گهیچته؟ چه مرگته؟ و از طرف د ؟یتپیتند م

 جوابش هراس داشتم. دنیشن

که  نیبه پاهام دادم، هم یبگم و تکون یزیچ نتونستم

بار دوم مانعم  یبرداشتم محمد پا تند کرد و برا یقدم

 .شد



 مرگ من... مرگ محمد! -

 

قسم  نیخاطر ابه دیاحمق بودم که با یادیمن ز ای

 کردیکه فکر م الیخوش خ یادیمحمد ز ای موندمیم

 نکهیاند. با امن قابل پرستش یها براقسم نیهنوز ا

به  یتکون کردیبا حرکت کردنم م یادیقلبم مقاومت ز

 گهیاز محمد دور شدم. د یپاهام دادم و چند قدم

. شیبهت زدگ اید غرورش بو از دونمینم ومد؛یدنبالم ن

 یکه داشت تو یهم فشردم تا به بغض یهام رو رولب

 دنیهشدار الزم رو بدم اما با شن گرفتیگلوم جون م

تنم از جمله  یاعضا یبغض آلود محمد همه یصدا

 کردند. یچیپاهام از فرمان مغزم سرپ

 ؟یبه مرگم یکه راض یآنقدر ازم متنفر یعنی -

 



نفس  نکهیبه نبودنش فکر کردم. به ا یالحظه یبرا

از دور سالم و  یحت نکهینباشه، به ا نکهینکشه، به ا

اون تصور وحشتناک رو از  عی. سرنمشیسالمت نب

به طرف محمد  اریاخت یسرم پس زدم و ب یتو

 برگشتم.

 برم! دیحرفت رو بزن، من با ه،ینجوریتو فکر کن ا -

 

رفته بود، انگار اصال   ادشیهاش تمام حرف انگار

 یایرو نیا دنیحرف بزنه، شوکه بود. از د تونستینم

. سرم کردیمن رو  خوشحال م نیشوکه بود و ا دیجد



که در حال  یچند مرد یرو به اطراف چرخوندم و وقت

از  یتند یهابا قدم دمیورود به کوچه بودند رو د

رفتم.  مونیکنار یخارج شدم و به کوچه مونکوچه

حرف به دنبالم اومد. کنار چند  یطور بمحمد هم همون

 دیمعرض د یتو ادیتا ز ستادمیپارک شده ا نیماش

به  رهیدادم و خ زیتر و تم یدیبه پرا رو امهینباشم، تک

 روبه روم گفتم: یخونه یدر سلطنت

 بگو! -

 

من هم به  یجنبه یو نگاه ب دیموهاش کش نیب یدست

لمس  ینشست. چقدر دلم برا شیمشک یموها یرو

 یاش سؤالجمله نیکردن موهاش تنگ شده بود! اول

خبرش از کجا به گوشش  دونستمیکه نم یبود. سؤال

 .دهیرس

 با قلبت؟ یکرد کاریچ ا؟یرو شدهیقلبت چ -



 

. من آوردیحرصم رو در م شتریدوم حرفش ب قسمت

 کرده بودم؟! کاریچ

 یتلفن ؟یاومد یسؤال نیهمچ دنیواسه پرس -

 خب! یدیپرسیم

 

 زد. یتلخند

 ؟یلعنت یدیمگه جواب م -

 

 کردم. یضیپر غ یخنده

 جواب بدم؟ دیبا -

 

 نییسرش رو پا یو با شرمندگرو از من گرفت  نگاهش

 انداخت.



اما حق با توئه. حق با توئه اگه جوابم رو  دونمینم -

 ستیجز نفرت ن یچیهات هچشم یاگه تو ،یدینم

 ...یول یحق دار

 

 بود گفتم: بیخودم هم عج یکه برا یتیقاطع با

 حق با منه، پس برو! یدونیخوبه که م -

 

 عیکه محمد سر رمیبگ نیرو از ماش امهیتک خواستم

باال  متیمال یهاش رو به معناسر بلند کرد و دست

 آورد.

 نه، نه. بمون! -

 

حرف  ی. نه درست و حسابشدمیداشتم کالفه م گهید

 برم. ذاشتینه م زدیم

 پس زود باش. -



 

زل زد و بعد دوباره  امنهیس یبه قفسه هیچند ثان یبرا

 .دیمظلومانه پرس

 ا؟یرو شدهیقلبت چ -

 

 ایبهش گفته بود  ایدن ای دونست؟یاز کجا م یلعنت نیا

 ریمحمد رو با ت یهیها که ساچرا؟ اون یول دیام

 !زدندیم

 تمیاذ شتریب دیپرسیکه راجع به قلبم م یسؤال هر

 .دمیاز کجا به کجا رس آوردیم ادمی شتریب کرد،یم

 ساده بوده، تموم شد؟ یشوک عصب هی -

 

 تر شد. آشفته

 ...ینکنه باز خودکش ؟یچ یعنی... یعنی -

 



اش رو کامل نذاشتم جمله یبودم که حت یعصب آنقدر

 کنه.

کنم،  یخاطرت خودکشکه به یرو ندار نیتو ارزش ا -

 احمق سابقم؟ یایهمون رو ؟یچ یفکر کرد

 

لذت  شتریب کردیماتش برد. هر بار که سکوت م دوباره

که از جواب دادن به محمد  ییایرو نیاز ا بردم؛یم

که احساساتش بهش غلبه  ییایرو نی. از ادیترسینم

که از درون در حال منفجر  ییایرو نی. از اکردینم

 .دیرسینظر مشدن بود اما ظاهرش محکم به

 گفت: یلحن محزون با

به خودت  ینطوریخداروشکر که ارزش ندارم، ا -

 !یزنینم بیآس

 



و  فرستادیم امیو پ زدیکه زنگ م یمدت نیا تمام

. انگار که کردیرفتار م گهیطور د کیخصوص حاال، به

 شیانگار بعد از ش ست؛یدر کار ن یانتیخ دونستیم

 بود! رید یادیماه تمام صداقتم رو باور کرده بود اما ز

 تکون دادم. دییرو به تأ سرم

 !یدونیم نکهیممنون بابت ا -

 



من و  ینگاهش رو غم فرا گرفت اما نه به اندازه سراسر

غوطه ور  یغم و ناراحت یقلبم که شش ماه تموم تو

 .میبود

 !ایرو یچقدر عوض شد -

 

جمله رو از زبونش  نیبودم تا هم دهیکش یسخت یلیخ

 لذت بخشه. دنشیچقدر شن دمیفهمیبشنوم و حاال م

 !دونمیم -

 

 یهاش پر از اشک شدند و لبخند روچشم یآن در

داشت حواس نگاهم رو پرت خودش  یهاش سعلب

 کنه.

بار  هی یموفق شدم، برا یول کردمیفکرش رو نم -

 موفق شدم به خواستم برسم. میزندگ یتو

 



دادم به خونه برگردم،  حینامفهوم بود و ترج حرفش

من  یمحمد برا شیپ قهیاز چند دق شتریبودن ب

که دوباره همون  دمیترسی. مدمیترسیخطرناک بود. م

فاصله  نیبشم. از ماش اطیاحت یعاشق و ب یایرو

 یبردارم و محمد دوباره جلو یگرفتم و خواستم قدم

 یادآوری با و دمیکش یقیراهم قرار گرفت. نفس عم

بهش نگم  یاگهید زیکردم چ یخاطرات خوبمون سع

 .ذاشتیاما اون نم

نه آنقدر، نه آنقدر که  یول یازم متنفر ش خواستمیم -

 !یروت رو ازم برگردون

 

 رحمانه گفتم: یب

 نه! ؟یکن یکار یتونیحاال که شده، م -

 



. رهیرو جلو آورد و خواست دستم رو بگ هاشدست

 اخمالود گفتم:

 !یاریشورش رو در م یدار گهیبرو محمد، د -

 

هاش که لب یمکث کرد و درست وقت هیچند ثان یبرا

. دلم دیاش چکگونه یرو یدیتکون خوردند، اشک جد

دلم  شتری. بشدیهمه ضعف خنک نم نیا دنیبا د

 !سوختیبراش م

صداش نبود،  یقبل تو تیو جد تیاز قاطع یخبر چیه

 و شکننده بود. شدت مظلوممحمد مقابلم به

خواستم از خودم دورت  نکهیاز ا مونمی! پشمونمیپش -

 یخواستم فراموشم کن ،یکنم، خواستم ازم متنفر ش

 چی. من هشهیجوره نم چیه ا،یاما خودم کم آوردم رو

 ...تونمیجوره نم

 



کردم هم نتونست آرومم  اشنهیس یکه حواله یمشت

 کنه.

کردم؟ مگه  انتیبهت خ یکه گفت یمگه تو نبود -

 گردم؟یبرنم یهم نکرد انتیاگه بدونم خ یحت ینگفت

هوس  ؟یداشته باش برده یپس؟ هوس کرد شدیچ

ت چون و چرا بگم چشم و برده یب یبگ یهر چ یکرد

 باشم؟

 

محاصره کرد و خواست  اشنهیس یرو رو دستم

 .دمیدستم رو کش عینوازشش کنه که سر

 ولم کن! -

 !ینکرد انتیتو بهم خ دونمیمن م ایرو -

 

هاش حرف نیا شدیچرا متوجه نم د؟یفهمینم چرا

 کنه؟یم شتریرو ب تمیفقط شدت عصبان



که  یهمه وقتم رو گرفت نیکنم؟ ا کاریخب من چ -

 ؟یرو بگ نیا

 

اش زدم و قصد صورت ماتم زده یبه رو یاغرهچشم

که خواستم  نیرفتن کردم. تند تند قدم برداشتم و هم

م نشست و اشونه یاز کوچه خارج بشم دستش رو

 یباعث توقفم شد. صداش از پشت سرم و با فاصله

 .دیچیگوشم پ یتو یکم

باور کنم، دائما  اون  تونستمیجوره نم چیاولش ه -

اون  ی. همهاومدیسرم م یها تواون حرف ها،امیپ

هم  تمخواسیها آنقدر کورم کرده بودند که اگه مدروغ

 !نمیتورو بب تونستمینم

 

 دمیشنیها رو محرف نیا شیاگه چند وقت پ دیشا

حاال که  کردم؛یاما حاال از ته دلم باور م کردمیباور نم



 نیزتریو اگه بخواد به عز ضهیمحمد مر دونستمیم

 بی! ترکتونهیهم اعتماد کنه نم شیآدم زندگ

که  یفرناز و شناخت تِیمثل سروش با شخص یتیشخص

 یهر آرامش یکننده رونیاز هردوشون داشتم قطعا  و

به ذهن  هیشب یذهن یبود. چه بسا که اون آرامش برا

 و نادر بود. ابیمحمد کم

 

محمد  گفتیبهم م یحس کی. گفتمیبهش م دیبا

رو هم نداشت  یداره و کس یچه مشکل دونهینم یحت

و  بودم دهیفهم هیکه بهش بگه، من بودم که زودتر از بق

 نیآخر نیا کردم،یکمکش م دیهم با خواستمیاگه نم

به عنوان حسن ختام  تونستمیبود که م یکار

 مون براش انجام بدم.رابطه



که وجودم داشت خودم رو کنترل  یشیتمام تشو با

 یهاچشم دنیکردم و به طرفش برگشتم. قلبم با د

با  دیبود درد گرفت اما مهم نبود، با سیقشنگش که خ

 .کردمینم ییو بهشون اعتنا اومدمیدردها کنار م نیا

کدوم  ؟یدیپرس یاز ک ؟یدیکه فهم شدیخب، چ -

 هزار تا سند و مدرک برات رو کرد که به یبدبخت

چون  یمن رو که قطعا  نخوند یهاامیپ ؟یخودت اومد

 !مینبود نجایاالن ا یخوندیاگه م

 

 دیکش ییو پرصدا قیانداخت. نفس عم نییرو پا سرش

کننده به  وونهیو با باال گرفتن سرش با همون حالت د

 شد. رهیهام خچشم



خواستند... خواستند بهم  یعنی... یعنی! چکسیه -

 شده بود! رید گهید یثابت کنند ول

 

 دنیو خودش بدون پرس یبپرسم ک خواستیم دلم

 جواب داد.

 یول تییبود، فرناز. بعدش هم دا قتیرف شیاول -

 یانتیاومدند که من خودم هم باورم شده بود خ یوقت

 یوقت ،ینبود گهیاومدند که تو د یوقت ست،یدر کار ن

سرم رو از بر  یتو یشده بود که من فکرها داشونیپ

 شده بودم! میو تسلبودم 

 

مون رو خراب سخت بود. فرناز که خودش رابطه باورش

درست نبود. فرناز،  گهیجمله د نیکرده بود؛ البته ا

اشتباه  یجون من و محمد رو از خطرات اون رابطه



 اشجهیرحمانه بود اما نت ینجات داده بود؛ روشش ب

 حرف نداشت!

 نییبودم از ذوق باال و پا شیچند ماه پ یایاگه رو دیشا

درست شده  زیکه همه چ دمیکشیم غیو ج دمیپریم

ها فقط نداشتم. اعتماد آدم یذوق چیه قتا یاما حق

از طرف  دنیشن حیدنبال توض یکه حت هیواقع یزمان

 مقابلشون نباشن!

 

 یکرده ول انتیحتما  خ گفتمیروزها با خودم م -

 گفتمیم ذاشتمیبالشت م یها که سرم رو روشب

قشنگ برام  یخاطره یکل ایرو گفتمیدروغه. م

اون همه توجه  ،یاون همه مهربون گفتمیساخته. م

اصال   دمیباشه. به خودم که اومدم د یالک تونهینم

و  ستین یکیقلبم  یتو یهاسرم با حرف یتو یفکرها

کردم و هم خودم  تی. هم تورو اذگهیقلبم درست م



 انتیکه خ یآدم دمیتا فهم دیرو؛ چند ماه طول کش

 ستیحال طرف مقابلش هم براش مهم ن یحت کنهیم

بده و  حیهمش بخواد توض نکهیچه برسه به ا

 دمیند ا،یرو ثابت کنه. من کور بودم رو شیگناهیب

که پشت اون  دمینفهم ،ت روو چند ماهه نیتالش چند

با دور  دمیعشقه! نفهم ایدن کی لیو دل حیهمه توض

 آوردم. میسر خودم و زندگ ییاز خودم چه بال کردن تو

 

من که  یهاگوش یقشنگ بودند؛ برا هاشحرف

 دیجد دندیشنیو زور م ادیاز محمد فغان و فر شهیهم

حالم  یتو یرییتغ چیاما ه دیرسیو جالب به نظر م

قبل  یقهیمثل چند دق گهید یحت کردند،ینم جادیا

اون هم آروم گرفته بود. اون هم  زد،یقلبم تند تند نم

 ریو د ستیخودش ن یسر جا یزیچ چیبود ه دهیفهم

 شده!



 

منتظرش گرفتم و به آسمون  یهارو از چشم نگاهم

که  کردمیفکر م نیسرم سوق دادم. داشتم به ا یباال

از کجا شروع کنم، از کجا شروع کنم که نه اشک اون 

ل خودشون رو من کنتر یهاو نه چشم فتهیدوباره راه ب

محمد تازه شروع شده  یهااز دست بدن اما انگار حرف

 بود.

 گمیبا خودم م کنمیفکر م نمیشیاوقات م یبعض -

اما  ینکرد انتیمن از اول هم باور کردم خ دیشا

 !ارمیخودم ب یبه رو خواستمینم

 

 نیاغراق به ا یبود و ب یرحمیاعتراف پر از ب نیا

از شک  ییایدن ی. محمد تودادمیبودن حق م رحمیب

افکارش، احساساتش  اریاخت کرد؛یم یزندگ دیو ترد

 دست خودش نبود!



 حرفش رو ادامه بده. خواستیحال دلم م نیا با

 کیبا تو دوستم  دندیام فهمخانواده نکهیبعد از ا -

 یزمان دمیترسی. مدمیترسیشدم. همش م یجور

تو کم  دمیترسیکنند، م تتیاذ میازدواج کن میخواست

 ،یو بر یموقع تنهام بذاراون دمیترسیم ،یاریب

 !ایرو دمیترسیم

 

 گفتم: اریاختیب

رو  هیبق یساختگ انتیترس، خ نیخاطر همپس به -

چرا رک و راست  م؟یجدا ش یو خواست یباور کرد

ات خانواده ینگفت یچرا همون اول دوست ؟ینگفت

 محمد؟ میبرس نجایبه ا یمخالفن؟ چرا گذاشت

 

 نگاهم کرد. مستأصل



بهت گفتم به  ا،یاول بهت گفتم رو یگفتم. اون روزها -

 دواریام یلی! خیاما تو گوش نکرد خورمیدردت نم

 !یکرد دواریمن هم مثل خودت ام یبود

 

بودم که  یفرار ایبا محمد بود. من آنقدر از اون رو حق

کردم اما  کاریگفتم و چ یچ اومدینم ادمی یحت

کنم، هنوز آنقدر از  دییاشتباهاتم رو تأ تونستمیم

 خودم متنفر نشده بودم.

 من اشتباه کردم محمد! -

 



 گفت: یلحن نادم با

خودم گفتم هر  الی. به خایمن هم اشتباه کردم رو -

 زیو همه چ میکنیهم رو فراموش م عیدومون سر

. تونمی. من بدون تو نمشهینم یول رهیم شیخوب پ

 خوادیکردن ندارم. دلم م یزندگ یبرا یاهزیانگ چیه

 !یکنارم باش خوادیاون روزها برگردند، دلم م

 

صراحت بخواد از  نیبه ا کردمیفکرش رو هم نم یحت

 ایرو نیاون نبود. من هم با ا ریبرگشتن حرف بزنه، تقص

 چه برسه به محمد. کردمیم یبگیغر

 تو حالت خوبه؟ ؟یگفت یچ -

 

بشه که دو قدم عقب رفتم و با  کیبهم نزد خواست

 گفتم: هیبه کنا ختهیآم یلحن



بشه؟ که من بشم همون  یبرگردم؟ برگردم که چ -

همون محمد  یو احمق؟ توام بشخور  یتو سر یایرو

رفتن و غذا  ییگند اخالق و زورگو؟ که آمار دستشو

رو بهت بدم؟  مییدا یجلو دنیخوردن و لباس پوش

 خوشت تموم شد! یتموم شد محمد. روزها

 

درشت شدند و من با  یاز شدت ناباور هاشچشم

 منقطع ادامه دادم. یلحن

 وقتچیه ؟یشنوی... موقتچیه گهیمن... د -

 میمن هم به زندگ تیزندگ ی. تو برو پگردمیبرنم

 .میآرامش یهردومون تو ینطوری. ارسمیم

 

 .اش اعتراض کردو گرفته فیضع یصدا با

 !نو؟یا یفهمی. مرمیمیتو م یمن ب ایکدوم آرامش؟ رو -

 



الل شدم. چقدر بد بود که هنوز هم با  هیچند ثان یبرا

هنوز هم دلم  شدم،یم یجور کیها حرف نیا دنیشن

 یخال باال یصداش، برا یتو تیمظلوم یبرا

دماغش وقت  یهابزرگ شدن سوراخ یبرا ش،یشونیپ

 .رفتیم تیو عصبان یناراحت

 دم،ینم یالک ریبهت گ گهید کنم،یم یبگ یهر کار -

 یتو بگ یهر چ خورمیندارم. قسم م تیاصال  کار

هر  ایشبه، رو گمیاالن شبه من هم م یهمونه. تو بگ

 ...یچ

 

 یها رو داشتم ولحرف نیا دنیشن یآرزو یروز کی

 حاال... .

برم خونه. توام برو خونه،  دیبا رمهیبسه محمد، من د -

 چند ماه! نیکن مثل هم تویبرو زندگ

 



گلوم رو قورت دادم و از کنارش رد  یمتورم تو بغض

 شیمون رو پکوچه ریمس یتند یهاشدم، با قدم

محمد که ملتمسانه  یصدا دنیشن گرفتم و هر لحظه با

طرف دلم  کی. از شدمیو زنده م مُردمیم زدیصدام م

. سوختیطرف دلم براش م کیازش خون بود و از 

به درمان داشت و  ازیتنها بود. محمد ن یلیمحمد خ

 رو بهش بگم. کاش! نیا تونستمیکاش م

کرد و مدام  میمون همراهخونه کیاول کوچه تا نزد از

نداره از  یادیوقت ز دونهیکه م ی. مثل کسزدیحرف م



 یاستفاده رو کرد. اعتراف سخت تینها هاهیتک تک ثان

به عقب  واستخیهاش دلم محرف دنیبود اما با شن

 ینطوریا گشت،یبه عقب برم شدیبرگردم. کاش م

 .میدیکشیهردومون آنقدر عذاب نم

 یرو جبران کنم. هر چ زیهمه چ دمیبهت قول م ایرو -

بپوش، هر  یدوست دار ی. هر چشهیهمون م یتو بگ

برو.  یدوست دار ییبکن، هر جا یدوست دار یکار

 گهیکنم. به جون مامانم د تتیغلط کنم اذ گهیمن د

 .کنمینم تتیاذ

 

که کنج گلوم بود آنقدر بزرگ شده بود که هر  یبغض

در رو با  دیکنه. کل یهام رو بارونآن ممکن بود چشم

 دمیکش رونیمانتوم ب بیهام از جدست فیلرزش خف

محمد در رو باز کردم  یهاتالش نیبه آخر تیاهم یو ب

صورت اشک آلود و  دمیکه ازش د یریتصو نیو آخر



فکرش رو  یک کرد؟یم وفکرش ر یاش بود. کبهت زده

در رو به روش ببندم؟ قرار بود باهم  یروز کی کردیم

 م،یبد یزندگ لیقرار بود تشک م،یهامون برسبه آرزو

بندازه و من از  دیدر کل یتو شهیقرار بود اون هم

مطابق  یزیچ چیصداش ذوق کنم اما ه دنیشن

هم  میخواستینرفت. حاال اگه م شیهامون پخواسته

 میتونستینم گهی. من و محمد دمیتونستینم شد،ینم

 .میباش یقشنگ ی« ما»

 

از محمد  ییصدا گهیدادم و د هیو سرد تک یدر فلز به

. خواستم بغضم رو قورت بدم که با روبه رو دمینشن

 نیتراز به یکیکه  یو همون قسمت نگیشدن با پارک

با محمد رو ساخته بود کم توان تر از  میدوست یروزها

 ریهام سرازگونه یهام روچشم بستم و اشک شهیهم

 یبراش اشک گهید بودمشدند. به خودم قول داده 



و محکم باشم که با  ی. قول داده بودم آنقدر قوزمینر

 یادیاما انتظار ز ادیقلبم به درد ن یهر حرف و هر نگاه

 دیاز خودم داشتم. هنوز دو ماه هم نشده بود و با

 یصبور شتریب دی. بادمیکشیم یسخت شتریب

تا  اومدمیها کنار مکم آوردن نیبا ا دی. باکردمیم

 باشم. شهیتر از هم حکمم

 

موندم و با پاک کردن  نگیپارک یتو یاقهیدق چند

ها باال رفتم. در خونه صورت و صاف کردن صدام از پله

به  آوردمیباز بود و همزمان که کتونم رو درم مهین

 انداختم. یبود نگاه ستادهیدر ا کیمامان که نزد

 عه، سالم. در چرا بازه؟ من که زنگ نزدم. -

 

 نییسرم رو پا عیهام انداخت و سربه چشم ینگاه

 انداختم.



باال گفتم بره دوغ  ادیبچم خواست ب نه،ییپا دیام -

 ش؟یدیبخره. چطور ند

 

به خونه  رترید قهیهم شانس من. اگه فقط چند دق نیا

کوچه  یاالنش هم محمد رو تو نیاگه هم گشتم،یبرم

 مهیو اعتماد ن ختیریهم مبه زیدوباره همه چ نهیبب

 .شدیکن م شهیجونش ر

گذاشتم و پشت کرده به مامان  یجاکفش یرو تو کتونم

 گفتم:

 بودم. نگیپارک یتو یاقهینه، چند دق -

 

پرت کردن  یزمزمه کرد و برا یا« آهان» نماما

 زدن سروصورتم گفتم: دیحواسش از د

 هنوز؟ ومدهیکجاست؟ ن ایدن -

 



به طرف  دیرسیهنوز نگران به نظر م نکهیا با

 آشپزخونه رفت.

دانشگاهشه. برو دست و  ینه رفت دنبال کارها -

 سفره رو بندازم مادر. خوامیصورتت رو بشور که م

 

به اتاقم رفتم. لباسم رو عوض  عیگفتم و سر یا «باشه»

انداختم.  یدراور به خودم نگاه ینهییآ یکردم و تو

 یبهونه کی دیکردم و با هیگر زدیصورتم داد م

 دیتا اومدن ام یزیچ کردم؛یم دایپ یدرست و حساب

و  ییکردم با رفتن به دستشو ینمونده بود و سع

 ببخشم. بهش یدیجدصورتم جون  یشستن چندباره



 

به داخل  دیمصادف با ورود ام ییاز دستشو برگشتنم

خرت و  یام کلخونه شد، عالوه بر دوغ مورد عالقه

 ادیمحمد افتادم.  ادیبود و من ناخودآگاه  دهیپرت خر

بود.  دهیکه برام خر یقشنگ یهاگل ادی هاش،یادگاری

 ادیبود.  دهیکه برام خر ییهاپسیپوست پفک و چ ادی

که سر  یآروغ ادی یبود، حت ختهکه برام دو یشورتک

هر  یتو یزیکرده بود، هر چ هیخوردن دوغ به من هد

محمد  ادیشهر هنوز هم من رو  نیخونه و ا نیا یجا

توش  یدواریحس ام گهیتفاوت که د نیبا ا داختنیم

 دایتوش پ شنیدوباره تکرار م نکهیحس ا گهینبود. د

 حس شده بودم. نیا میو من همه جوره تسل شدینم

 



زدم،  دیرسیبه نظر م یکه عاد یدیام یبه رو یلبخند

خدا رو شکر  دهیکه من و محمد رو ند نیدلم از ا یتو

 کردم و با ذوق به طرفش رفتم.

 !یزحمت افتاد یآخه، تو دهیخر هایخان چ دیام -

  

 ذاشتیاپن م یرو رو دیخر کیطور که پالستهمون 

 گفت:

 چرا؟ دمتیوزه؟ ند یاومد یک -

 

 بگم مامان گفت: یزیچ نکهیاز ا قبل

 لهیهمه وس نیاومده. چرا ا شهیم یاقهیچند دق -

 .شهیچاق م یحساب ایآخه باز؟ رو یدیخر

 

برام سنگ و  دیگفتم و ام یا« عه مامان» معترضانه

 تموم گذاشت.



چوب خشک  یاهفته کیباشگاه،  برمشیم تشینها -

 . مگه نه؟کنمیم کلشیاما خوش ه

 

بازو گرفتن  یدرشتش کردم و ادا یبه بازوها یااشاره

 درآوردم.

سوگند پسند  و یمن هم مثل تو رگ رگ یبعد بازوها -

 ؟یعنی شهیم

 

رو به  نشیماش چیاش سوئکنترل کردن خنده نیح

 طرفم پرت کرد.

 خجالت بکش بچه! -

 

 یهند لمیاش گرفته بود و در آخر فهم خنده مامان

 ساخت. یکوتاه



 یبشه بچه یک نم،یرو بب شیبشه داماد یآخ خدا. ک -

 داداشم رو... 

 

و حرف مامان  دیبا نگاهش برام خط و نشون کش دیام

 رو قطع کرد.

 کنم! کارتیچ دونمیم است،یرو نیا ریهمش تقص -

 

به سمتم حمله  دیکه ام نیآوردم و هم رونیرو ب زبونم

و پشت سر مامان  دمییور شد به طرف آشپزخونه دو

 شدم. میقا

 ست مامان!خودش بچه نیا کار،یچ خوادیزن م نیا -

 

 شیباطن لیبرخالف م دیبهم زد و ام یتشر مامان

و من فکر کردم که کم آورده اما  ومدیدنبالم ن گهید

 نبود. نطوریا



 !رمشیاز حرص توام که شده برم بگ گمیم طونهیش -

 

هام فراموشم شد و با غم یکه همه دینکش هیثان به

رو  امهیکردنش تک یو جدا زندگ دیتصور داماد شدن ام

کنج آشپزخونه دادم و مظلومانه  ییلباسشو نیبه ماش

 گفتم:

من حتما  از شدت حسادت  تونینه، روز عروس یوا -

 .کنمیسکته م

 

قهقهه زنان به سمتم  دینثارم کرد و ام یفحش مامان

 اومد.

قربون  ندازم،یدو ماه عقب م یکی ییحاال چون تو -

 !اتیحسود

 



به استقبال آغوشش رفتم و عطر خوشبوش  خودم

 .دیچیمشامم پ یتو

 !شیآخ -

 

ام رو نوازش کرد و قربون باز و شلخته با یتقر یموها

 دیبغل کردنمون طول نکش هیدو ثان یکیام رفت، صدقه

 گفت: یاکه مامان با لحن بامزه

اونور  دی. بردیبخدا شما دوتا آفتاب پرست رو رد کرد -

 .ارمیناهار ب خوامیم نم،یبب

 



*** 

 یتو دیرو با یاگهیبود و دو ساعت د حیتفر زنگ

قبل خسته نبودم  ی. البته مثل روزهاموندمیمدرسه م

من تا  یعنی نیو ا میچرا که ساعت بعد فلسفه داشت

 نیمدرسه بمونم تا از ا یداشتم تو یچند روز هم انرژ

 اطیح یبشم. تنها تو اشفتهیبخونم و ش شتریکتاب ب

 یکه هر کدوم تو ییهابچهمدرسه نشسته بودم و به 

داشت قدم  یکیبودم.  رهیبودند خ یمتفاوت یهاحالت

در حال قهقهه  پشیبا اک یکی. خوندیزنان درس م

فالفل مدرسه  چیساندو دنیدر حال خر یکی. زدن بود

. شیمیهم در حال حرف زدن با دوست صم یکیود و ب

 ستادهیکنارم ا یکم یکه با فاصله یدو دختر دنید

خنده  ریهاشون بلند زحرف ونیم یو هر از گاه دبودن

. چه نداختیخودم و فرناز م ادیمن رو به  زدندیم

 میزدیقدم زنان حرف م اطیح نیهم یکه تو ییروزها



غممون  یزنگ کالس حساب یصدا دنیو با شن

و آب  ییدستشو یبه بهونه ییچه روزها گرفت،یم

اط ول یح یو تو میاومدیم رونیخوردن از کالس ب

که بعد از مدرسه دور دور  ییچه روزها م،یدیچرخیم

شکممون رو با چرت و پرت پر  یو حساب میرفتیم

که زمزمه کردم باعث  یا «ریبخ ادشی». میکردیم

تعجب خودم هم شد. من دلتنگ بودم؟ دلتنگ 

 یتیمیصم چیکه حاال ه میدوست زندگ نیتر یمیصم

 باهاش نداشتم.

 

مدرسه لحظه به  یشاد و خندان تو یدخترها دنید

. به ظاهر کردیم شتریدلم رو ب یلحظه حسرت تو

خاطر محمد همه رو از دست داده بودم اما در واقع به

بودم.  ییهمه تنها نیمقصر بودم. خودم مسبب اخودم 

 یتو نیاز ا شتریکالفه بودم؛ آنقدر که نتونستم ب



خودم دادم و با  به ی. تکوننمیبش اطیکنج ح مکتین

 یمانتوم به طرف راهرو بیج یهام توانداختن دست

 به کالس قدم برداشتم. یمنته

 

 یفرناز دنیمون شدم و با دخلوت با  یکالس تقر وارد

گذاشته بود  زیم یکه تک و تنها بود و سرش رو رو

 بیکالس غر نیا یزدم. چقدر هردومون تو یتلخند

. نگاه میاز هم دور بود یکینزد نی. چقدر در عمیبود

 ینشست و برا میرگیخ یها به روچند تا از بچه

 یز خودم رفتم. رویشون به طرف مکمرنگ شدن توجه

 زیم یرم رو رونشستم و درست مثل فرناز، س یصندل

از چشم تو چشم  گهیگذاشتم. د شیو به طرف صندل

روزها ازش متنفر نبودم  نینبودم. ا یشدن باهاش فرار

 هی». خوردیسرم وول م یآشنا تو یجمله کیو دائما 

 «!یکنیازم تشکر م یروز



بود.  نیریتلخ بودن برام ش نیاون روزها در ع یادآوری

. کردیم یزمان رو برام تداع یجادو هایادآوری نیا

دوست  نیترفرناز دشمن کردمیفکر م شیچند ماه پ

 میدوست زندگ نیرگذارتریمنه و حاال اون رو تأث

بود که به شک و  یکس نی. فرناز اولدونستمیم

 یحت دی. شااشتند یمحمد حس خوب یهایبدگمان

 خواستیو م هیمارینوع ب کیمشکل  نیا دونستیم

موقع لجباز تر از هر اون یاینه اما روک یبه من حال

 درنگ کنه. یالحظه یبود که بخواد برا یزمان

سر فرناز هم به  دمیبودم که د ریسرم درگ یافکار تو با

اون  م؛یبود رهیهم خطرفم برگشت. حاال هردمون به

 حرف داشت. ایدن کیکه  یهم با نگاه

 

و  میهمون حالت ثابت موند یتو قهیچند دق یبرا دیشا

. میفاصله داد زیم یهردومون با هم سرمون رو از رو



 شیمن به طرف اون قدم برداشتم و اون هم از صندل

نداشتم که بزنم و فقط دلم  یحرف چیبلند شد. ه

طول  شتریب هی! چند ثاننیبغلش کنم. هم خواستیم

ادکلن  یدا کردم. بویبغلش پ یکه خودم رو تو دینکش

داشت مشامم رو  اش بود ومقنعه یرو شیشگیهم

بهم  یبیآغوشش آرامش عج یگرما داد،یقلقلک م

 یها باعث شد لبخندبچه یو هلهله غیکرد و ج هیهد

 هام ساکن بشه.لب یرو قیعم



و دم  دمیکمرش کش یوار رورو نوازش هامدست

 گوشش زمزمه کردم.

 دلم برات تنگ شده بود! -

 

 ییهاآغوشمون انداخت و با چشم نیب یافاصله عیسر

 که نمناک بودند گفت:

 !شتریمن ب -

 

که با هم  یبغلش کردم و به تک تک خاطرات محکم

دوران  نیاز بهتر یفکر کردم. فرناز جزئ میداشت

 یلی. خمیهم رو رنجونده بود یلیخ دیبود. شا میزندگ

 تونستمینم وقتچیمن ه یول میاز هم دور شده بود

 محو کنم. مینقش قشنگش رو از زندگ

 .امیخودم رو کنترل کردم تا سراغت ن یلیخ -

 



 شد. شهیتر از هم قیبود و لبخندم عم ینیریش اعتراف

 .میاریطاقت ب میخداروشکر که نتونست -

 

 توجه به مسخره یفاصله انداخت و ب نمونیب دوباره

ها دستم رو گرفت و من رو به دنبال بچه یهایباز

 خودش کشوند.

 حرف دارم باهات. یکه کل ایب -

 

اراده  یکه ب داشتیقدم برم جانیتند و با ه آنقدر

 ام گرفت.خنده

 منو که! دزدنیچه خبرته فرناز؟ آروم باش نم -

 

ها هشدارگونه رفتن از پله نیینداد و بعد از پا یتیاهم

 گفت:

 زود باش. شه،یتموم م حیاالن زنگ تفر -



 

 ستادنیبه ا یو باآلخره راض دمییهم مثل اون دو من

قلبش گذاشت و نفس نفس زنان  یرو رو یشد. دست

 گفت:

 .. نفسم!یوا -

 

 از حال اون نداشتم. یهم دست کم من

 شده. یانگار چ یعجله دار یجور هی -

 

 کرد. مکتیبه ن یااشاره

 !نیبش ایب -

 

خودش نشست  نکهینگاهش کردم و به محض ا منتظر

غرق  هیچند ثان یمن هم کنارش نشستم. هردومون برا



از کجا شروع کنم داشتم  نکهی. من به امیسکوت شد

 و فرناز زودتر من دست به کار شد. کردمیفکر م

عذاب وجدان  یاز دلتنگ شتریمدت ب نیا یتو -

 .کردیم تمیداشت اذ

 

که اون روز با  یجمله از زبون فرناز نیا دنیشن

تعجب آور بود. دستش  یکم زدیتمام حرف م تیقاطع

دستم رو  اشگهیرو دور گردنم انداخت و با دست د

 گرفت.

خب به تو  گفتمیبه بعد همش با خودم م یزمان هیاز  -

باشه،  یارابطه نیهمچ یدوست داشت تو دیچه؟ شا

از  ینه که تو یکمکش کن ،یکنارش باش یتونستیتو م

 .شیچاه بنداز یو تو یاریچاله درش ب

 



 دمیشنیها رو محرف نیا شیاگه چند وقت پ دیشا

حاال اصال  باهاش موافق  یول زدمیبه روش م دییمُهر تأ

 نبودم و عدم موافقتم رو هم به زبون آوردم.

 نگو، اتفاقا  تو... ینطوریا -

 

 نیهم داشت و به یادیهم مثل محمد درددل ز فرناز

 .دیحرفم پر ونیخاطر م

که  یماه، وقت وریخبرت رو نداشتم تا اواسط شهر -

چه  دمی. اونجا بود که فهمیآورد دیها گفتند تجدبچه

 زدم! یگند

 

 .به روش زدم یلبخند

دوست دارم فرناز، تو  یلیخ دهارویمن اون تجد یول -

 ؟یوندیچرا خودت رو مقصر م

 



مکث کرد. رنگ نگاهش عوض شد و  هیچند ثان یبرا

 :دیمتعجب پرس

 یهامقصر ندونم؟ اگه من نبودم، اگه گول حرف -

 تیتوام آنقدر اذ دیشا خوردمیسروش رو نم

خبر دارم و  کمشیهر چند که من فقط از  ،یشدینم

 گذشته! یبهت چ دونمینم

 

 دادم. یرو فشار هاشدست



. من میراجع بهش حرف نزن گهید ایگذشت فرناز، ب -

 یپس حرف ،یخواستیمن رو م یکه تو خوب دونمیم

 .مونهینم یباق

 

 نگاهم کرد و ادامه دادم. مردد

 ؟یکنیازم تشکر م یروز هی یبهم گفت ادتهی -

 

 تکون داد. یخجالت سر با

 !تمیخر ی... آره. تو بذار پایوا -

 

 یدستش برداشتم و مشت یهام رو از رواز دست یکی

 پاش کردم. یحواله

ازت تشکر کنم؛  خوامیهم خوب بود. م یلیخ ر،ینخ -

. شدیعوض نم زیآنقدر زود همه چ دیشا یاگه تو نبود



تر از همشون، خودم آنقدر زود سروش و محمد و مهم

 !شناختمیرو نم

 

لب داشت از صورتش پر  یکه رو یلبخند کمرنگ همون

 نییو بعد سرش رو پا دینگاهش رو دزد ،دیکش

 انداخت.

کردم. بهم گفت  فیمامانم تعر یتو رو برا یهیقض -

سروش تو رو از محمد جدا کنم،  قیحق نداشتم از طر

بهت ثابت کردم.  یفت رفاقتم رو با راه اشتباهبهم گ

 ریبود و مس یهدفم چ دمیحرف بارم کرد تا فهم یکل

رو درست کنم.  زیو مقصدم کجا. من... خواستم همه چ

نه  یاشتباهه خودت بفهم متون هخواستم اگه رابطه

 ...نیکه مجبورت کنم، واسه هم

 

 حرفش رو عوض کرد. ریادامه نداد و مس گهید



 مگه نه؟ یتو... هنوز محمد رو دوست دار -

 

از جواب دادن  دمیترسیبود. م یسؤال ترسناک چه

تکون دادم. متعجب  یبه نف یبهش اما به زور سر

 .دیبعد تلخ خند ینگاهم کرد و کم

 !کردیم نمینفر نیهم یپس برا -

 

 :دمیو مردد پرس متعجب

 مگه باهاش... ؟یچ یعنی -

 

 گفت: دادیکه سرش رو آروم تکون م همزمان

رو درست  زیآره. بهش زنگ زدم. خواستم همه چ -

هام گوش بده. نخواست حرف یکنم اما نذاشت. حت

چرا دلم براش  دونمی. نمایرو کردیبند گله م کی

 سوخت!



 

بودم. مطلع  خبریافتاده بود و من ازش ب یاتفاقات چه

 یهاتالشو  یمونیشدن محمد از حال بد قلبم، پش

 !تیواقع دنیمحمد نسبت به شن یلیم یفرناز و ب

 هی. کردیم نمیسره نفر کیهام گوش بده فقط حرف

خودتون هم بهم  دیرو ازم گرفت امیرو گفتیم یجور

 گرفت! شیکه دلم آت دیبرگردون

 

 نیمن... ا یمحمد؟ خدا یکردن برا یو دلسوز فرناز

. چقدر همه شدیعوض م عیسر زیروزها چقدر همه چ

 بودند. من... محمد... فرناز. مونیپش

 

 مظلوم فرناز قلبم رو به درد آورد. لحن

 

- انگار همه چیز رو میدونست. بدون اینکه به 



اگه  ا،یعذاب وجدان باهام باشه رو نیا خوامینم -

 بر... یدوستش دار

 گهیفرناز، من د ستیدر کار ن یدوست داشتن گهید -

 تموم شد! زی. همه چگردمیبرنم

 

هام رو با تعلل فرستادم. چشم رونیپرصدام رو ب نفس

 م رو نوازش کرد.باز کردم. دستش رو باال آورد و گونه

 ؟یگیاز ته دلت م نویا -

 

کنم.  دییتونستم با تکون دادن سرم حرفش رو تأ فقط

 فت:به روم زد و همزمان با بغل کردنم گ یلبخند

 ،یمحکم شد ،یبزرگ شد ا،یرو یچقدر عوض شد -

 !شهیم میبهت حسود

 

چشم بستم و میون کالمش پریدم. 



 

خصوص بخش بود. بهلذت یلیجمله خ نیا دنیشن

 که هنوز اول راه بودم. یمن یبرا

 .شنومیاز زبون تو م نویخوشحالم که ا -

 

 

مزاحم زنگ کالس باعث شد زود از هم فاصله  یصدا

 یسع دمیمظلوم فرناز رو د یافهیق یو وقت میریبگ

 حواسش رو پرت کنم. یکردم حساب

کنه جاش رو با تو  یرو راض یزیعز خوادیم یحاال ک -

 عوض کنه.



 

 گفت: معترض

تو  شیپ دینشه، من از امروز با یراض کنهیغلط م -

 .نمیبش

 

ناظم بداخالق مدرسه که  دنیو با د میدیخند زیر زیر

 یاز رو عیسر اومد،یم اطیح یتو یهابه طرف بچه

رفتن به کالس حرکت  یو برا میبلند شد مکتین

 .میکرد

 

رو  نشستیکه کنارم من م یدختر یبه سخت فرناز

و  فیکرد تا جاش رو باهاش عوض کنه، ک یراض

رو با ذوق برداشت و با نشستن کنار من  لشیوسا

 میخواستیفرستاد. تازه م رونیب یاز سر آسودگ ینفس

که معلم وارد کالس شد و هردومون  میگرم صحبت بش



م. دو یکن یتا تموم شدن کالس صبور میمجبور شد

بعد ساعت کالس فلسفه به سرعت برق و باد گذشت و 

خونه رو  کیمدرسه تا نزد ریمس تونستمیها ماز مدت

 میحرف زد ریمس یفرناز بگذرونم. آنقدر تو یبا همراه

گذر زمان  یکه اصال  متوجه میدیو خند میو گفت

شون بود به خونه یکه منته یابه کوچه کینشدم، نزد

 میبر رونیبعدازظهر هم ب نکهیا ولو با ق میستادیا

 شیکه در پ یکوتاه ری. مسمیل بکناز هم د میتونست

 نکهیفرناز گذشت. فکر ا یهاداشتم با مرور حرف

دل فرناز هم به رحم  یحرف زده که حت یمحمد چجور

 یسرم بود و هر لحظه سع یخوره تو نیاومده ع

نداشتند رو  یکه مقصد خوب هایکنجکاو نیداشتم ا

 .شدمیبزنم و متأسفانه موفق نم رکنا

 



شدم  رهیخ یامون به همون نقطهبه کوچه دنیرس با

هاش که بودم. التماس کردن دهیمحمد رو د روزیکه د

 یناراحت نیا نیاما در ع گرفتیدلم م اومدیم ادمیبه 

 ینه زنگ گهید روزیبودم که از د یخوشحال بودم. راض

با  تونستیداده بود. محمد هم م یامیزده بود و نه پ

 نه! ی. سخت بود اما نشدنادیبکنار  ییجدا نیا

 

نگاهم رو از اون نقطه گرفتم و به  یزدن تلخند با

محض برگردوندن سرم با محمد روبه رو شدم. با چند 

 یشرتیبود. امروز همون سو ستادهیقدم فاصله مقابلم ا

که آرزوم  یبود که دوستش داشتم. همون دهیرو پوش

 تن خودم باشه. یتو یرو کیبود 

رو کنترل کردم و  میزدگبود بهت که یایهر سخت با

خواستم بدون اعتنا بهش به سمت خونه حرکت کنم 

 راهم رو گرفت. یبه طرفم اومد و جلو عیکه سر



 ازم فرار نکن. توروخدا! -

 

 آغشته به خشم گفتم: یلحن با

نه؟  یکنیبه آبروم ول نم یتا گند نزن نکهیمثل ا -

 دیام ای نهیبب ییآشنا هی ؟یفهمیچرا نم نجایا ایگفتم ن

بود  کیهم نزد روزید نیهم شه؟یم یچ یدونیم نهیبب

زدم بهت محمد،  روزیهام رو دحرف ی. همهنهیما رو بب

 پس برو!

 

شد و نگاه هراسونم به اطراف افتاد،  کیبهم نزد شتریب

 نبود. یخداروشکر که کس

اصال . من تا همه  نهیمن دوست دارم بب نه،یبذار بب -

 خوامیمن تورو م شم،ینم الیخیرو درست نکنم ب زیچ

گفتم، اشتباه کردم که گفتم ما  ی. غلط کردم هر چایرو



 ینطوریا ی. وقتشمیم وونهیدارم د م،یشیمال هم نم

 !ایرو شمیم وونهید یزنیپسم م

 

خصوص به کرد،یام ممصمم بودنش داشت کالفه نیا

شده بود. من اگه  ریشدن واقعا  د مونیپش یکه برا

خاطر خودش و ام، بهخاطر خانوادههم به خواستمیم

که  ییهاخاطر مشکلش و حرمتاش، بهخانواده

 باهاش باشم. تونستمیشکسته شده بود نم



به پاهام دادم و خواستم کنارش بزنم که بهم  یتکون

هام هلش دادم و و مانعم شد. با دست دیچسب

 غضبناک گفتم:

 !یکنیم میعصبان یبرو اونور محمد، دار -

 

 یهاش کرد و به طرف قفسهدست ریرو اس دستم

 برد. اشنهیس

 یدوست دار یشو، بزن، فحشم بده، هر کار یعصبان -

شو، همون که من رو  یقبل یایهمون رو یبکن. ول

 .زدیهاش برق مچشم دیدیم

 

 گهید ایکه نابود شده بود، اون رو زدیحرف م ییایرو از

بودم در  دهیکه کش ییوجود نداشت. تمام زجرها

 اراده بغض کردم. یاومد و  ب ادمیبه  هیاز ثان یکسر



و  دیدیکه فقط تورو م ییایمُرده. اون رو ایاون رو -

 ؟یباور کن یخوایتورو قبول داشت مُرد محمد. چرا نم

غرور و  یکه دو دست ستمین یاون دختر گهیمن د

 که... ییرو بدم دست تو، دست تو تمیشخص

 

هاش و گفتن چشم یادامه بدم. زل زدن تو نتونستم

 دردناک بود. یلیخ ضهیمر نکهیا

 یقفسه یقلبم تو نیدرست ع د،یلرزیم صدام

 .امنهیس

 هامو،یهامو، شاد. خندهیازم گرفت زمویتو همه چ -

برگردم؟ برگردم که صبح تا  دیبا ی! واسه چهامویآزاد

باشم؟ برگردم که آمار تک تک  یخونه زندون یشب تو

 کارامو بهت بدم؟ برگردم که دوباره عذاب بکشم؟

 

 بود. صالیمملو از است لحنش



کن. من  یزندگ یدوست دار یمن که گفتم هر طور -

 ...تیکار گهیکه گفتم د

! برو محمد، به یداشته باش یکار یکنیتو غلط م -

نزن.  نیاز ا شتریب م،یبه زندگ یگند زد یکاف یاندازه

 برو!

 

بهونه رو به  نیتربگه که قشنگ یزیباز چ خواست

 زبون آوردم.

 م؟یهم برسبه ذارنیام نمخانواده یمگه تو نگفت -

 دوارمیدوباره ام یدن؟ اومدش یپس؟ االن راض شدیچ

من  یهاگوش ؟یبر یدوباره بعد از چند ماه بذار یکن

 محمد؟ هیمخمل

 

داد و نرم و آهسته  یهوا تکون یرو تو هاشدست

 گفت:



ها هم . اونکنمیم شونیفقط؟ راض ینیتو نگران هم -

. ایرو یی. مهم توشنیم یباآلخره راض ستند،ین دیزیکه 

 !یخواستگار انیب گمیتو لب تر کن من م

 

 نکهینداشت. محمد روبه روم به جز  ا یادهیفا چیه

 یصراط چیمخالفتم رو بشنوه به ه لیدل نیترمهم

 .شدینم میمستق

 خوشه! یلیبرو بابا دلت خ ؟یخواستگار -

 

که  یفرار کنم. از خودم، از محمد، از حرف خواستمیم

کردنش رو نداشتم.  انیدلم بود و توان ب یتو

 .شدیخصوص که محمد هر لحظه مظلوم تر مبه

 ،یبخشیآخرش منو م دونمیدلم خوشه چون م -

 ...دونمیم

 بسه محمد! -



 

 نگاهم کرد. گهیجور د کی

 ...گهیفرصت د هیقربون محمد گفتنت بشم. فقط  -

 

 شد. زیلبر صبرم

 ری! شک و گضیمر ؟یفهمی! میضیمحمد تو مر -

زود  ،یندار ی. ثبات اخالقستین یعیتو طب یهادادن

شک  عیسر زیبه همه کس و همه چ ،یشیم یعصب

 گهید یبهت اعتماد دارم دو فردا یگی. االن میکنیم

. دمیباز همون آشه و همون کاسه! من خودمم تازه فهم

هنوز  ،یبود ضیتو مر میکه با هم بود یمدت نیتمام ا

 !یهم هست



 ی. انگار اصال  متوجهکردیو مبهوت نگاهم م ناباور

 گفت. دهیبر دهیحرفم نشده. متعجب و بر

 ی... چیچ ضم؟یمن... من مر ا؟یرو یچ یعنی... یعنی -

 ؟یگیم

 

تا دلم  نم،یهاش رو نبنداختم تا چشما نییرو پا سرم

 .ادیبراش نسوزه، تا از خودم بدم ن

که به همه  هیروح یمارینوع ب هی. یدار دیتو پارانوئ -

و حرف  یشیم ی. زود عصبینیو همه کس بدب زیچ

که  یری. دائما  با خودت درگیکنیرو باور نم چکسیه

برسونه  بیبه من آس خواستیفالن کار رو کرد م یفالن

 نه! ای



 

 .دیزده خند رتیح

 یهاتیاسم حساس یحساسم! تو کمیمن فقط  ایرو -

من  یلعنت ؟یآنقدر نامرد شد ؟یضیمر یذاریمن رو م

 که گفتم...

 

هاش زل زدم و با عمق چشم یرو باال گرفتم و تو سرم

 گفتم: تیقاطع

 یو هر کار یبگ یکه هر چ نهیاز عالئمش هم ا یکی -

که  کنهیمبتالست باور نم یارمیب نیکه به ا یفرد یکن

 درست مثل تو! کنه؛یو انکارش م ضهیمر

 

تلخش گرفت.  یخنده دنیو دلم با د دیخند دوباره

فکرش  یحق داشت، بخدا که حق داشت باور نکنه. ک

 دیپرستیروز محمد رو م کیکه  ییایرو کردیرو م



 ضه؟یهاش زل بزنه و بهش بگه که مرچشم یحاال تو

 یول مُردمیجمله م نیاگه قبال  بود قطعا  قبل گفتن ا

 .کردمیکمکش م دیبا موندم،یسرپا م دیاالن با

روانشناس و  شیپ یبر دیبا یاگه واقعا  دوستم دار -

 یزیچ یکنی. اگه فکر میچند ماه تحت درمان باش

محمد، برو  شهیدرست م ینطوریقراره درست شه ا

و  یکشیکه هم خودت م یهمه عذاب نیخودت رو از ا

 ینجات بده، خودت رو از چنگ فکرها گرانیهم د

بده.  جاتن کننیم تتیچقدر اذ دونمیسرت که م یتو

 شیدرست بشه برو پ زیدوباره همه چ یخوایاگه م

 مشاور، برو محمد!

 

که داشت از رو به رو به  یمرد یرهینگاه خ یمتوجه

 یتوجه به حال محمد قدم یشدم و ب اومدیسمت ما م

اعتنا بهش  یبه دنبالم اومد و ب شهیبرداشتم، مثل هم



 دنیکه با شن میبه راهم ادامه دادم. اواسط کوچه بود

و با ترس  دمیکش ینیه ینیماش یتوقف ناگهان یصدا

از  تیکه با عصبان یدیام دنیبه عقب برگشتم. با د

 خودم و محمد رو خوندم. یشد فاتحه ادهیپ نیماش

به طرف محمد اومد و من هم به  یتند یهابا قدم دیام

بازوش گذاشتم و  یرو ی. دستدمییطرفشون دو

محمد  شیملتمسانه صداش کردم اما تمام حواسش پ

 .دیدیبود و اصال  من رو نم

 تو؟ یکنیم یچه غلط نجایا -

 

 رهیمن بود خ یهاشوک حرف یکه هنوز تو محمد

من نشست با  یبه رو دینگاه ام ینگاهش کرد و وقت

 گفت: یالحن مظلومانه

 یچیاون ه نجا،ینداره. خودم اومدم ا یریاون تقص -

 بهم نگفته!



 

 رو صدا زدم. دیصدام ام یتو فیلرز خف با

 توروخدا! د،یام میبر ایب -

 

 .ترسوندیمن رو م یبدجور دشیشد یهااخم

 تو برو خونه! -

 

 یباق مهیکنم که حرفم رو نصفه و ن یاعتراض خواستم

 گذاشت.

 تو برو خونه! گمیم -

 

طرف  کیداشتم برم و از  طرف دوست کی از

 دیکه به ام دی. زبونم نچرخدعواشون بشه دمیترسیم

که به محمد نگاه کردم انگار قلبم  یبگم و وقت یزیچ



و با  دمینگاهم رو دزد عیجاش تکون خورد. سر یتو

 پشت کردن بهشون به طرف خونه قدم برداشتم.

 

و پشت در  نگیپارک یرو باز کردم و تو یورود در

 یزود برگرده و کار دیمنتظر موندم و دعا دعا کردم ام

 رحمیب خواستمیبه محمد نداشته باشه. هر زمان که م

 شیضیمر ارمیب ادمیمحمد رو به  یهایباشم و فقط بد

با تمام تالشش از  یادآوری نیو هم اومدیم ادمیبه 

 .کردیم یریگسنگ شدن قلبم جلو



اومد، به  دیگذشت تا باآلخره ام قهیپنج دق کینزد

جون گرفت و صدام  ارادهیبغضم ب دنشیمحض د

 .دیلرزیشدت مبه

 شد؟یچ -

 

 شد و گفت: رهینگاه خشم آلودش به صورتم خ با

 بشه؟ رفت. دیبا یچ -

 

 دیفرستادم و بعد با ترد رونیرو پر صدا ب قمیعم نفس

 :دمیپرس

 ش؟یزد -

 

اعتماد  یدوباره نسبت بهم ب ایدعوام کنه  دمیترسیم

. جواب سؤالم رو نداد و دینپرس یزیچ چیبشه اما ه



حرکت  کی یفقط نگاهم کرد و بعد تو هیچند ثان یبرا

 .دیمن رو به آغوش کش

 !نمیبب نجایا ایب -

 

 فشینرم و لط یآرامش آغوشش گم شدم و صدا یتو

منبع  شهیهم دیبار بهم ثابت کرد ام نیهزارم یبرا

 آرامشه.

حواست  ،یحرص بخور زهایچ نجوریخاطر ابه نمینب -

 نمتویم ینداره وقت یلیبه خودت باشه. من هم دل

استفاده  یاگهیرو با حرف حل کنم از روش د یمشکل

 کنم.

 

نفس  یقلبم بهتر شد و تونستم درست و حساب حال

کردم  شتریب دیهام رو به دور تن امبکشم. فشار دست

 گفتم: اریاختیو ب



 مثل تو داشتن! ییدا هیدخترها  یکاش همه -

 

 .دیخند کوتاه

رو بذار  هاتختنیزبون ر یهینظرم بقجان، به یا -

واکنش  یخونه که بتونم درست و حساب یتو یبرا

 باال. مینشون بدم. بدو بر

 

 گفتم: یبغلش جدا شدم و با زدن لبخند از

 .ییخان دا میبر -

 

بعد وارد  یو کم میهم به طرف آسانسور رفت همراه

هام . من به قصد عوض کردن لباسمیخونه شد

هم مشغول صحبت  دیبه سمت اتاق رفتم و ام ما یمستق

 شد. ایکردن با مامان و دن

 



 کی کردمیکه داشتم لباسم رو عوض م یمدت تمام

 دیشا دونمی. نمکردمیقلبم احساس م یرو ینیسنگ

 نیا دنیبود که مطمئن بودم محمد با شن نیا لشیدل

من مطمئن بودم  اد،یسراغم نم وقتچیه گهیها دحرف

 وقتچیه جهیو در نت ضهیمر کنهیباور نم وقتچیاون ه

 نیکنه. من هم دنبال هم یادعاش رو عمل تونهینم

 خواستیطرف دلم م کیاز  یشدنش بودم ول الیخیب

هام توجه کنه و خودش رو درصد به حرف کیفقط 

 درمان کنه.

 

 یایدن دنیباز شدن در عقب گرد کردم و با د یصدا با

 یرو یتصنع یسرحال مقابلم مجبور شدم لبخند

 هام بنشونم.لب

 ؟یچطور -

 



 یرو تو مدرسه یهاتر شدم و لباس کینزد بهش

 کردم. زونیپشت در آو یچوب لباس

 خوبم، چه خبر؟ -

 

به خودش  ینگاه نهییآ یو تو ستادیدراور ا مقابل

 انداخت.

 ؟یچرا پکر ت،یسالمت -

 

 .دمیکش یآه

 ترسمیم یبخوابم ول کمی خوامیم فقط، مخسته -

 .شده یزیمامان باز نگران شه و فکر کنه چ



 نگاهم کرد. مشکوک

 .شدهیپس بگو چ کنه،یمامان درست فکر م -

 

دم و  نگاه و کشش رو درآور دمیبه موهام کش یدست

سوق  ایمنتظر دن یهاام رو به طرف چشمدرمونده

 دادم.

 باشه؟ گم،یشب بهت م -

 

 قانع شد. عیسر

 بخواب. ریباشه، بگ -

 

 یکس گهیاز اتاق خارج شد و با رفتنش د یمعطل بدون

 نکهیو بدون ا دمیتخت دراز کش ی. روومدیبه اتاق ن



سرم زل زدم.  یکنم به سقف باال میبه گوش یاتوجه

شده بود. حس من  رورویدر عرض چند ماه ز زیهمه چ

مثل قبل نبود، تصوراتم نسبت بهش،  گهیبه محمد د

از هر  شتریب روزها نیدوست داشتنم! ا لیدل یحت

که چرا دوستش دارم؟  کردمیفکر م نیبه ا یزمان

هاش؟ شدن یرتیخاطر غهاش؟ بهخاطر داد زدنبه

 ؟یخاطر چد و حصرش؟ بهح یب یهاخاطر توجهبه

من  اد؟یازش خوشم م کردمیموقع فکر ماصال  چرا اون

چند تا عکس  دنی. چرا با دشناختمشیکه اصال  نم

 یکه داشتنش آرزو هیکس مونه کردمیفکر م

از  کدومچیه یبود اما برا بیبوده؟ عج میشگیهم

که اون لحظه  دونستمینداشتم. فقط م یسؤاالتم جواب

در کار نبوده،  یحس رو داشتم و توهم واقعا  اون

واقعا  قلبم  دمیدیهاش رو معکس یوقت دونستمیم

 دمیشنیصداش رو م یوقت د،یتپیم گهیجور د کی



 زدمیباهاش حرف م یو وقت شدیدلم آب م یوقند ت

من  یو برا استیمرد دن نیترجذاب کردمیحس م

 .نهیتر آل دهیو ا نیبهتر

 

که فکر  مونیدوست لیاوا یخودم تو یرفتارها به

. چرا با شدمیم یاز دست خودم کفر شتریب کردمیم

 یسع زدیمحمد مدام ساز مخالفت م نکهیوجود ا

داشتم حفظش کنم؟ چرا مطمئن بودم باآلخره عاشقم 

 شیگل و بلبل پ زیهمه چ کردمیچرا فکر م شه؟یم

احساسم رو  بودم که نیمنتظر ا هیچرا هر ثان ره؟یم

سؤال، چرا آنقدر زود  نیتربهش ثابت کنم و مهم

 محمد شدم؟ یوابسته

و از  دونستمیمحمد رو م زیحاال که همه چ دیشا

داشتم و محمد  ینظر نیمطلع بودم همچ شیزندگ

هر طور که فکر  یموقع برام جذاب تر بود ولاون



 دهیاشتباهات خودم رو ناد تونستمینم کردمیم

عاشق  کردمیفکر م یشناخت چیبدون ه. من رمیبگ

 واز محمد انتظار توجه  یشناخت چیشدم. بدون ه

 یشناخت چیاز حد داشتم، بدون ه شیب یعالقه

زوج  کیو خودم و اون رو  کردمیم یبافالیخ

برعکس  زیاما حاال همه چ کردمیخوشبخت تصور م

عذاب  یمحمد که از قضا نوع یبه توجه یازیبود. من ن

 یهابه خواسته هیهام شببود نداشتم، خواسته

باشم،  هادوست داشتم ر شترینبودند. ب شیپ سالکی

بپوشم و  یچ رمیبگ میدوست داشتم خودم تصم

 ابونیخ یرفتار کنم، دوست داشتم آزادانه تو یچطور

 یکنم. دوست داشتم زندگ طنتیبخندم و دخترونه ش

 ید مانع بزرگمحم کردمیکه فکر م یکنم و هر طور

 .شدیها محسوب مخواسته نیبه ا دنیرس یبرا

 



جوره دست از محاصره کردن ذهنم  چیه افکارم

هام نداشتم. پلک دنیجز خواب یاو چاره داشتندیبرنم

سرم رو به  یتو یهافشردم و دهن فکر یرو محکم رو

 بستم. دنیخواب یبهونه

 

 نیب یبه سخت یگوش یبرهیو یصدا دنیشن با

طور که به مخترع دادم و همون یاهام فاصلهچشم

تخت بلند  یاز رو دادمیفحش م کارتمیو س یگوش

 دنیبرداشتم و با درو از کنار شارژر  یشدم. گوش

 تماس رو وصل کردم. عیسر ییآشنا یشماره



 الو؟ -

 

اومد ظهر  ادمیتازه  دیچیگوشم پ یفرناز که تو یصدا

 .میهم داده بودبه یچه قول

 معترض بود. شهیعادت نکرده بود و مثل هم ترک

 م ها!من آماده زنم،یسه ساعته دارم زنگ م ییکجا -

 

م ترسوند چه به برسه خودم رو ه یام حتگرفته یصدا

 .چارهیبه فرناز ب

باور کن حال  م؟یامروز نر شهیخواب بودم خر، م -

 ندارم!

 

کردنمون مالحظه کرد و  یروز آشت نیاول خاطربه

 مودبانه گفت:



بخواب،  ریکنم، بگ کارتیچ دونمیم رمتیبگ یعنی -

 !یخرس بخواب نیع یفقط بلد

 

 گفتم: مظلومانه

 !هارمیقربونت م -

 

تماس رو قطع  عیدر جوابم گفت و سر یا« بابا گمشو»

 نیآخر ستیل یتلفن رو کونیآ دنیکرد. با د

کردم و چند تماس از دست رفته از  کیهام کلتماس

رد و بدل  نمونیکه ب ییها. با حرفدمیجانب محمد د

بده اما ظاهرا   امیبهم پ یحت کردمیشده بود فکر نم

 کی گفتیم لمته د یحس کیبود و  یمهم یهیقض

 و اتفاق امروز مرتبطه. دیبه ام هیقض نیسر ا

 



دادم تا بدونم چرا  امیجمله بهش پ کیدر حد  فقط

که  دیطول نکش شتریب قهیدو دق دیزنگ زده و شا

تعلل  هیچند ثان ینشست. برا میگوش یاش روشماره

 شد. رهیبهم چ یکردم و باآلخره کنجکاو

 بله؟ -

 

 نبود. یو کالفگ تیاز عصبان یرد چیصداش ه یتو

 سالم. -

 

و من سخت  مینه انگار که ظهر با هم حرف زد انگار

 پاهاش گذاشته بودم. یشرط رو جلو نیتر

 گفتم: یلحن خشک با

 ؟یزنگ زد یواسه چ -

 



هم هام رو بهکه به زبون آورد با نخ سکوت لب یحرف

 دوخت.

 روانشناس. شیپ رمیقبوله، م یتو بگ یهر چ -

 

کلمه الل شدم. شک داشتم که درست  یواقع یمعنا به

 .دمیوار پرسو زمزمه ارادهیو ب دمیشن

 ؟یچ -

 

 شد. شتریصداش ب یتو تیقاطع بار

که  یهر روانشناس شیروانشناس، پ شیپ رمیگفتم م -

 !یخودت بگ

 

. ستین شهیمحمد، محمد هم کردمیم احساس

 ی. حتستین دیکشیو عربده م زدیکه داد م یمحمد



شرطم رو قبول کنه و  کردمیدرصد هم فکر نم کی

 کلمه هم ناتوان بودم. کیکردن  انیحاال از ب

صداش نبود و کامال   یتو یاما برعکس ظهر استرس اون

 بود. یجد

اگه  رم،یم یگیچون تو م یحساسم ول کمیمن فقط  -

 ه؟ی. اوککنمیبگه م یهم هر کار ضمیگفت مر

 

 یمن با نگاه زدیکه حرف م ی. تمام مدتشدینم باورم

که مکث کرد  یبودم و وقت رهیخ نیمتعجب به زم

 شدم. دشیترد یمتوجه

 ...یزیچ هیفقط...  -

 

 .دیلرزیم یکم صدام

 ؟یچ -

 ...خوامیم -



فرستادن نفس پرصداش  رونیکرد و بعد از ب یمکث

 گفت:

 .میبا هم بر یعنی. یایکه توام با من ب خوامیم -

 

مخالفت  دونستیگفتم و اون انگار م یبلند« !؟یچ»

 .کنمیم

 !رمیمن هم نم یایاگه ن -

 

من خط و نشون هم  یمن... داشت برا یخدا

. شدیدرست نم وقتچیپسر ه نیا د؟یکشیم

 .شدیکم نم شیو خودخواه ییاز حجم پررو وقتچیه

 یتو دار ام؟یمحمد؟ من با تو ب یگیم یچ یفهمیم -

 ؟یذاریشرط هم برام م یریخودت م یبرا

 

 داشت قانعم کنه. یو سع دیکش یآه



 گردمیروانشناس برم شیپ یبر یمگه خودت نگفت -

 رشیز یخوای. االن مشمیم ایهمون رو یگفت شت؟یپ

 ؟یکمکم کن یخواینم ؟یبزن

 

 یوجود داشت که از پشت گوش یتیقابل نیهمچ کاش

. من گفته بودم اون هم فقط یمخاطبت رو خفه کن

 دونستمیازم دور بشه، گفته بودم چون م نکهیا یبرا

حاال همه  یول رهیمشاور و روانشناس نم شیپ وقتچیه

 دی. محمد قبول کرده بود و من باکردیفرق م زیچ

 کردم؟یم کاریچ قا یدق

روانشناس کرج رو برام بفرست، شده  نیآدرس بهتر -

 یکه خواست ی. هر روزامیبزنم م میاز کار و زندگ

 .میفردا بر نی. اصال  هممیریم

 

 و کالفه گفتم: دمیکش میشونیپ یرو یدست



 . خودت برو.امینم ییبسه محمد، من با تو جا -

 

 پر شد. تیاز گله و شکا صداش

 ا؟یارزشم رو یبرات آنقدر ب یعنی -

 

 عیچرا سر دونمیفرستادم و نم رونیب یادهیکش پوف

 شدم. میتسل

 .دمیبهت خبر م کنمیخب، فکرامو م یلیخ -

 

رو قطع  یبگه گوش یزیمهلت بدم چ نکهیبعد بدون ا و

که چه نوع  نیهام رو سرم گذاشتم و به اکردم. دست

 رفتمیفکر کردم. اگه م ختمیریسرم م یرو دیبا یخاک

که  ییهاقول ریز دادم،یام رو از دست ماعتماد خانواده

که به  ییهاحرف یو همه زدمیبه خودم داده بودم م

 رفتمی. اگه نمبردمیسؤال م ریرو ز ممحمد زده بود



 یهاو تا سال کردیم یلجباز شیهم محمد با سالمت

با  دیاصال  خوب نبود. با نیو ا موندیم ینطوریسال هم

ازشون کمک  دی. بازدمیحرف م ایو دن دیام

داشتم  ازین میمرحله از زندگ نیا ی. توخواستمیم

رو نشون  یبدن و کاش همون راه ها راه رو نشونماون

برسونه و نه به محمد! احمقانه  یبیبدن که نه به من آس

محمد بدتر از االن بشه، دلم  خواستیبود اما دلم نم

بشم، دلم  شیماریمن مسبب بدتر شدن ب خواستینم

 !خواستینم



 "محمد  "

 

مهر تموم  زدهمیمونده بود تا س قهیدق ستیب هنوز

 کیبشه و  ایاز رو یداشتم خبر دیبشه. هنوز ام

بهم بگه اما خودم هم  یخشک و خال کیتبر

 شبی. از ساعت دوازده دفتهیاتفاق نم نیا دونستمیم

بود چشم انتظار بودم و  قهیچهل دقو  ازدهیتا االن که 

چقدر دردناکه روز تولدت منتظر  دمیفهمیتازه م

جونت  یهمه یکه حاضر یباش یاز جانب کس کیتبر

بگه.  کینخواد بهت تبر یو اون حت یخاطرش بدرو به

اما من  بود دهیمن هم شب تولدش عذاب کش یایرو

براش کم نذاشتم. من که براش تولد  دونستمیکه م

 یبودم. همه شهیحاال تنها تر از هم یگرفته بودم ول

احساس  یاز هر وقت شتریب ولدشونها تو روز تآدم

. هر بودم ییو امشب من خود تنها کنندیم ییتنها



. کردمیم سهیتولد امسال رو با تولد پارسال مقا هیثان

و  امیپسر دن نیشانس ترخوش کردمیپارسال فکر م

 !نیامسال تنها تر

 

باهاش صحبت کرده  یکه تلفن شیپ یاز هفته قا یدق

ازش نذاشتم. نه جواب  یخبر چیبودم تا به امروز ه

رو؛ قرار بود  هامامیو نه جواب پ دادیتماسم رو م

 یفکراش رو کنه و بهم خبر بده اما انگار به کل

بر  ینمب دیام یدهایخاطر تهدفراموشش شده بود. به

 شهیبدتر م زیبرم همه چ ناگه دوباره دم خونشو نکهیا

با رفتنم همه  دمیترسیدوباره برم. م کردمیجرئت نم

 ایرو خواستیدلم نم یرو خراب کنم و از طرف زیچ

 یایاش حرف بشنوه. با هر سختخاطر من از خانوادهبه

به بعد  نیهفته رو تحمل کرده بودم و از ا کیکه بود 

 نداشتم. یااما چاره شدیسخت تر هم م



 

 امیباعث شد از فکر در ب یمهد ریام یهاخنده یصدا

 یاجمال ی. نگاهامیب رونیچند لحظه از اتاقم ب یو برا

بودند انداختم  یچا ختنیبه مامان و زهرا که در حال ر

 زدم. یداداشم لبخند یخوشحال دنیو با د

 توله! یاریپر در ن -

 

 یهایاز پشت یکی یو همزمان که رو دیخند زیر زیر

 کیکه نزد یمهد ریخطاب به ام نشستمیهال م یتو

 نشسته بود گفتم: ونیزیتلو

 که. نمیبب نجایا ایب -

 

و ظرف  یچا ینیبه سمتم اومد و زهرا هم با س عیسر

بود وارد هال شد.  دهیکه مامان برام خر یکیپر از ک

همشون بابت روز تولدم خوشحال بودند جز خودم؛ جز 



ام و هم توسط هم توسط خانواده نکهیکه با ا یمن

رو  امیشده بودم؛ کمبود حضور رو ریهام غافلگدوست

 امیکنارم نبود. رو ایرو ال. آخه مثل پارسکردمیحس م

 کردمیم یخداحافظ میکه با نوزده سالگ یروز یتو

روز  یانتقام نبودنم تو ینبود. اون به خوب کنارم

واسش مهم نبود،  گهیهم د دیتولدش رو ازم گرفت. شا

 نیغمِ ا یروز کیکه بود باآلخره  یهر چ لشیدل

و  کردیمن رو نابود م ایفاصله گرفتن و سرد شدن رو

 .موندینم یازم باق یزیچ گهید

 

ها مشغول صحبت شدم و رو با مامان و بچه یساعتکی

مطمئنشون کردم حالم خوبه و  یکه حساب یوقت

 میبه گوش یبه اتاقم برگشتم. نگاه نمیترخوشحال

 نیزدهمیمختص س گهیکه د یساعت دنیانداختم و با د

 نیکه از ا یزدم. هر روز ینبود تلخند زییروز از پا



قدر ازم چ ایرو دمیفهمیم شتریب گذشتیچند ماه م

دور شده، چقدر از عشقش بهم کم شده. مخصوصا  

 یلیتموم شده خ زیهمه چ گفتیکه بهم م ییهاوقت

بود.  میشب زندگ نیامشب بدتر یول آوردمیکم م

که  یسابق یایاون رو گهیامشب بهم ثابت شد د

 گهید ایوجود نداره. رو گذشتیخاطرم از غرورش مبه

ام بره و من که قربون صدقه ستیمهربون ن یایاون رو

خاطر روز تولدم که به ستین ییایرو گهیرو ببخشه. د

رو از دست دادم، با  امیهم که شده کنارم باشه. من رو

بشه اما شده  ینطوریا خواستمیخودم، نم یهادست

مهربونش  یایکه به رو شهیهم یبود. محمد تنها

 یعنی نیرو نداشت و ا ایاون رو گهیدلخوش بود د

که تلخ تر از  ییتنها کیمتفاوت...  ییتنها کی شروع

 ست.گذشته یهاسال ییتنها

 



*** 

از خواب  دادیحموم م یکه بابا تو ییبا سروصدا صبح

گوهش و  یرفتارها نیشدم. هممون از دست ا داریب

اما  میاش خسته بودکننده وونهید یهاوسواس

هاش رو . مامان هر روز لباسمیکن یکار میتونستینم

 دیاما باز بابا با شستیم ییلباسشو نیچند بار با ماش

بابا  شست،یرو م هااسهاش لبحموم و با دست یتو

 زیها تمکه لباسبود. باور نداشت  ینطوریهم شهیهم

 یحرصش رو خال ینطوریا خواستیهم م دیشدند، شا

 ها رو از خواب بندازه.من و بچه دیشا ایکنه و 



 

که کنار بالشتم بود انداختم و با  میبه گوش ینگاه

از جام بلند  عیبود سر میساعت که هشت و ن دنید

رو کنار بذارم و لباسم رو عوض  یشدم. خواستم گوش

 اشمهینصفه و ن امیو پ ایاسم رو دنیکنم اما با د

 امشیرو زدم و با باز کردن پ یزده قفل گوش جانیه

 .رفتسراسر صورتم رو لبخند فرا گ

 

امروز ساعت پنج نوبت گرفتم. دم مطب  یبرا»

فلکه سوم و چهارم،  نیب س،ی. آدرسش: فردنمتیبیم

، مطب دکتر 368پالک  ،یجنب داروخانه دکتر مراد

 «.یخواجو الیدان

 

 کی شیرفتن پ یبرا یزمان کی کردیفکرش رو م یک

فکرش رو  یروانشناس آنقدر خوشحال بشم؟ اصال  ک



 یاز خودم نکنم؟ ک یو دفاع ضمیمن بشنوم مر کردیم

 یبگه و هر چ یهر چ ایرو نکهیا کردیفکرش رو م

دور  شهیبخواد رو قبول کنم؟ چقدر از اون محمد هم

زود  ایرو خواستیمدلم  ینبودم ول یشده بودم. ناراض

تحمل  گهیتحمل نداشتم. د گهیمن رو ببخشه، د

 رو نداشتم! ایبدون رو یزندگ

 

رفتن  یدادم و با عجله برا یا« چشم»رو با  ایرو جواب

 یروزها نه درست و حساب نیبه سرکار آماده شدم. ا

. هر بار که از کردمیو نه خوب کار م رفتمیسرکار م

 دمیدینگاه صاحبکارم رو مو  زدمیحرف م یمرخص

. اگه اومدیاز دستم برنم یاما کار شدمیخرد م یحساب

کنم اما اگه  دایدوباره پ تونستمیم افتادمیاز کار م

برام  یزندگ گهید دادمیرو کامال  از دست م ایرو

 نداشت. ییمعنا



 

بر خوردن  یبه اصرار مامان مبن یاتوجه نکهیا بدون

به  نکهیزدم و با فکر به ا رونیصبحانه کنم از خونه ب

ترش آروم رسمیکارم زنگ بزنم و بگم دارم مصاحب

نخورد تا  شتریاش رو گرفتم. چند بوق بشماره کنمیم

 .یطلبکار یجوابم رو داد اون هم با چه لحن

 آقا محمد؟ شدهیباز چ -

 

 بگم. یموندم که چ یالحظه یبرا

 من... یحاج -

 

 گفت: غضبناک

 پسر؟ یتو چ -

 



هام سرعت طور که به قدمرو با عجله بستم و همون در

 گفتم: دادمیم یشتریب

 ...گهید یقهیده دق هیشرمنده  ،یخواب موندم حاج -

 

 .دیوسط حرفم پر نیخشمگ

و  یایسر ساعت ب یهر وقت تونست ،یایب خوادینم -

 . خداحافظ.ایب ینخواست یهر وقت مرخص ،یبر

 

کوچه  ونیم یرو قطع کرد و من مات و عصب تماس

 .دمیبه پاهام کوب یو مشت ستادمیا

 !یلعنت -

 



رو براش  ریرضا موندم و اتفاقات اخ شیظهر پ تا

 نشیمخالف رفتنم بود اما ماش نکهیکردم. با ا فیتعر

رضا رو  یها. حرفرو بهم داد تا بتونم راحت تر برم

و  ستمین ضیمن مر گفتیقبول داشتم؛ اون هم م

 یادیمختص خودم رو دارم و فقط ز یهارتیغ

خودم هم  یلحساسم و کمی گفتمیم ایحساسم. به رو

کردم و اون واقعا   یرو ادهیها زوقت یلیقبول داشتم خ

کنه. هربار که  یفکر نیحق داشت راجع به من همچ

 گرفتم،یم شیآت اومدیم ادمی ایرو یهاحرف

و  رفتندیقلبم فرو م یخنجر تو نیکه ع ییهاحرف

اون خنجرها رو  کردمیتالش نم یحت ایخاطر رومن به

 بکشم. رونیقلبم ب یاز تو

 



 یبه سوال ها توجه یخوردم و ب یرو تند تند ناهارم

آماده  یبرا ش،یشگیهم یهایمکرر مامان و نگران

رنگ و کت  دیسف راهنیشدن به طرف اتاقم رفتم. پ

کمد  یبودمشون رو از تو دهیخر یکه به تازگ ینیج

به  یسر کیقبل رفتن  نکهیدرآوردم و با فکر به ا

هام لب یرو یبخشتیهم بزنم لبخند رضا شگاهیآرا

دست  با  یتقر یهالباس ریکشو و ز نیآخر ینشست. تو

ام رو برداشتم. دستبند ممنوعه لیام وسانخورده و تازه

بود رو  ایتولد پارسالم از طرف رو یکه کادو یو انگشتر

 رونیدستم انداختم و با عوض کردن شلوارم و ب یتو

 ریمزدم. ا رونیشارژ از اتاق ب یاز تو میگوش دنیکش

ها زهرا هم داشت ظرف بود و فشیدر حال نوشتن تکال

 رهیمعنادار بهم خ یو مامان اما با نگاه شستیرو م

 شد.

 سرکار؟ یریباشه محمد، االن م ریخ -



 

تهران به  کیسه بود و با درنظر گرفتن تراف ساعت

 شده بود. رمید یکرج حساب

 .رونیب رمینه، م -

 

به  یاشتاب زده یهابلند شد و من با قدم نیزم یرو از

 سمت در رفتم.

 مادر؟ یکجا بسالمت -

 

در  یرهیدستگ یرو نکهیراه و قبل از ا ونیم دستم

 متوقف شد و سرم رو به طرف مامان چرخوندم. نهیبش

 مامان؟ یکنیم که سؤال و جوابم ممگه من بچه -

 

 گهیاومد. د ییو برام چشم ابرو ستادیبه کمر ا دست

 ؟کردمیها رو ممراعات بچه دیچقدر با



همه ادا و اصول  نیا ،یریکجا م دمیکلمه پرس هی -

 داره محمد؟

 

خونه  یفرستادم. نگاهم رو تو رونیب یاکالفه پوف

 گفتم: یترس چیچرخوندم و بعد بدون ه

 راحت شد؟ التیدوست دخترم مادر، خ شیپ رمیم -

 

 عیکنه که سر یو خواست اعتراض دیکش ینیه

رو باز  یو بعد در جا کفش دمیدر رو کش یرهیدستگ

 کردم.

 

 از فرط تعجب اوج گرفت. صداش

 تو هنوز... ؟یچ یعنی -

 



 یو به محض بلند شدن از رو دمیرو پوش دمیسف کتون

 رو به مامان گفتم: نیزم

 .امیتا من ب دیمواظب خودتون باش ن،یهم یعنی -

 

 یتند یهاگرفتم و با قدم اشزدهرتیاز صورت ح نگاه

 نیتا ماش دیطول کش قهی. چند دقرفتم نییها پااز پله

محبوب  شگاهیرو به حرکت درآوردم و بعد به طرف آرا

 .محلمون رفتم



و  دیطول نکش شگاهیآرا یکارم تو شتریساعت ب مین

بعد به سمت کرج حرکت کردم. هر بار که پشت 

 شتریب نداختمیو به ساعت نگاه م موندمیم هانیماش

به هم  زیهمه چ دمیرسیم ری. اگه دگرفتمیاسترس م

جلو که  یهانیماش یهارو کاش راننده نیو ا خوردیم

متوجه  ودندراه ب یتو نیسنگ کیمسبب تراف

 .شدندیم

 

از پنج و ربع هم گذشته بود و من هنوز به  ساعت

با مطب نداشتم  یادیز یبودم. فاصله دهیمقصد نرس

خاطر از شدت استرس  نیبود  به هم دیشد کیاما تراف

که خورد  یبوق نیرو گرفتم. تا آخر ایرو یشماره

 شدم. یحرص شتریجواب نداد ب یمنتظر موندم و وقت

 «خدا! یا ده،یتوله خانوم االن هم جوابم رو نم» 

 



مد نظرم  یداروخانه دنیو با د قهیاز گذشت ده دق بعد

ها پارک کردم و از کوچه یکی یرو جلوتر و تو نیماش

. به ساختمان حرکت کردم یدوان دوان به طرف ورود

 کیکه نزد یشدت عصببه یایمحض داخل شدن با رو

 یکرم رنگ یبه رو شدم. مانتوبود رو ستادهیها اپله

سر کرده بود. خبر  یبود و باز شال قرمز رنگ دهیپوش

خبر  اد،یرنگ به صورت قشنگش م نینداشت چقدر ا

 ابونیخ یکه تو ییپسرها ینداشت که چقدر به همه

 !شدمیم وونهیو د شدیم میحسود دنشیدیم

که  یاز صورتش گرفتم و  در حال یرو به سخت نگاهم

 به طرفش رفتم. زدمینفس نفس م

 شد نه؟ رید یلی... خدیبود شد کیببخش... تراف -

 

و  دمیهاش ندچشم یتو یبرق چیها هقبال   برعکس

 جا کور شد. کیتمام ذوقم 



گفتم پنج وگرنه هفت هشت  یخوبه که الک -

 !یاومدیم

 

ها باال اما فرصت نداد و از پله ارمیاز دلش در ب خواستم

 رفت.

 .میبر ایبدو ب -

 

قد و  یپشت راه رفتنش رو نگاه کردم و دلم برا از

محل سگ  یبرا یاش، حتدخترونه پیت یش، براقواره

روبه  دمی. به خودم که اومدم ددیکشیندادنش هم پر م

. انگار اون هم ستادمیو پشت به در مطب ا ایرو یرو

داشت و مضطرب بود. نگاهم رو به  دیمثل من ترد

هاش قشنگش سپردم و دلم خواست دست یهاچشم

 .زنهیپسم م دونستمیاما م رمیرو بگ

 ا؟یرو یخوب -



 

رو خوب  ایخوبه اما من رو زیکرد که همه چ وانمود

 .شناختمیم

تا خوب بشم، پس  یقرار شد به من کمک کن -

 استرس نداشته باش!

 

 دیجمله از دهنم پر نیچرا و چطور ا دونمینم خودمم

به در زد و وارد شد. من  یاضربه ایاما جواب داد و رو

فرستادم و پشت سر  رونیام رو بهم نفس حبس شده

توجه به من به طرف  یب ایبه داخل رفتم. رو ایرو

. ستادمیفاصله کنارش ا یرفت و من با کم یمنش

که کارمون  ید و وقتیچند تا سؤال ازمون پرس یمنش

 یخال یچند صندل .میتموم شد گفت که منتظر باش

ها نشست. دوست از اون یکی یرو ایکنار هم بود و رو

هم بهم  نجایا دمیترسیاما م نمیداشتم کنارش بش



کنه، نگاه  عمیضا هاضیمر یهیبق یتشر بزنه و جلو

درهم رو بهم  یبهش انداختم و اون با ابروها یمعنادار

 گفت:

 .گهید نیبش -

 

گفتم و کنارش  یا« چشم»زدم و  در جوابش  یلبخند

 ریو ز دیچیمشامم پ یخوش ادکلنش تو ینشستم. بو

 یهاش رو توزدنش شدم. انگشت دیمشغول د یچشم

هر  یو رو ییهم قالب کرده بود و نگاهش به هر جا

 ینسب یتوجه به شلوغ یبود جز من و من هم ب یکس

نگاهش  رهیمطب سرم رو به طرفش گرفتم. آنقدر خ

 ب گفت:ل ریشد و ز یکردم که کفر

 .رمیم شمیپا م یرفتار کن ینطوریا یاگه بخوا -

 



 یبه رژ لب قرمز رنگ نیهاش که مزلب یبه رو نگاهم

گوشش بردم و آهسته  کیبود نشست و سرم رو نزد

 گفتم:

 نگاهتم نکنم؟ -

 

 سرش رو ازم فاصله داد و با حرص گفت: عیسر

 نه! -
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 شدم. میتسل زود

 چشم. -



 

هام رو کردم و دست لیرو به طرف اتاق دکتر ما سرم

 یلیاما خ آوردمیخودم نم ی. به رودمیپاهام کش یرو

 یبگم وقت دیبا یچ دونستمیاسترس داشتم. اصال  نم

قراره دکتر چه  ای ضمیداشتم که مرخودم هم قبول ن

به خوردم بده، فقط در  ییهابده و چه قرص یصیتشخ

به  یکار راض نیبا ا ایوکه ر دونستمیحد م نیهم

نفس  کیها بعد از مدت تونمیو من م شهیبرگشتن م

 راحت بکشم.

 

 اریباعث شد هش یاز زبون منش لمیاسم و فام دنیشن

چرخوندم مچ  ایکه سرم رو به طرف رو یبشم و وقت

هام بود گرفتم. خواستم دست یرهینگاهش رو که خ

به  یتکون عیدر جواب نگاهش بزنم که سر یلبخند

 یبلند شدم. منش یصندل یخودش داد و من هم از رو



کرد  تیدکتر هدا قجوان بود ما رو به سمت اتا یکه زن

هاش لب یکه لبخند رو انسالیم یمرد دنیو با د

کردم. از  یکیبانه سالم و علبود مضطر ریچشم گ

و سالمش پر از  دیباریهم استرس م ایرو یرفتارها

 کیاون لحظه هردومون به  یاغراق تو یلرزش بود و ب

 .میداشت ازیآروم شدن ن یروانشناس برا

 

ما رو به نشستن  حیشدت آروم و ملبه یبا ظاهر دکتر

نشست و  یامبل چرم و دو نفره یرو ایدعوت کرد. رو

 یفاصله کنارش نشستم. دکتر برا یمن با اکراه و کم

نه من  دید یدر سکوت نگاهمون کرد و وقت هیچند ثان

خودش به حرف  میکنیسر صحبت رو باز نم ایو نه رو

 اومد.

در شرف  ه؟ینسبتتون با هم چ دیخب، اول بگ -

 د؟یمتاهل هست ای دیازدواج



 

صداش  یتو فیبا لرزش خف اینگاهش کردم و رو رهیخ

 گفت:

مدت با هم  هیدکتر. من و محمد  یآقا کدومچیه -

. ما میاز هم جدا ش یخاطر مشکالتاما به میدوست بود

 هی... محمد یعنی م،یومدین نجایخاطر اون مشکالت ابه

 .دیکه شما کمکش کن می... اومدمیداره. اومد یمشکل

 

 هاش بود.لب یهمچنان لبخند رو دکتر

 .نطوریکه ا -

 

 کرد. لیرو به طرف من متما سرش

از خودت بده.  یوگرافیب هیخب آقا محمد، اول  -

هم راجع به  یچند سالته و اگه صحبت ه،یشغلت چ

 بگو. یکه خانم بهش اشاره کردند دار یمشکل



 

نگاه مصممش رو  یگرفتم و وقت ایرو به طرف رو سرم

 رو به دکتر گفتم: دمید

هم  روزید نی. هممکنیکار م یاطیکارگاه خ هی یتو -

 م شد.ساله ستیب

 

تکون داد و  دییبه تأ یمقابلم سر یخوش چهره مرد

 کردن ماجرا کردم. فیشروع به تعر هیحاش یمن هم ب

 دکتر! یآقا ضمیمن مر گهیبهم م ایرو -

 

بود  زشیم یکه رو یدفتر ونیاز م یکاغذ دکتر

 گشتیطور که دنبال خودکارش مبرداشت و همون

 ماجرا شد. یادامه دنیخواستار شن

 خب؟ -

 



 رو از مبل گرفتم و با مکث لب باز کردم. امهیتک

 یرتی. غیضیمنو گذاشته مر یهاتیاسم حساس -

هست، خودمم قبول دارم  ادیز امهردادنیها و گشدن

. ضنیمر یرانیا یباشه که نصف مردا ینطوریاما اگه ا

دکتر من  یآقا دیشما، شما بگ شیپ امیازم خواست ب

 ضم؟یمر

 

 گفت: عیسر

 بگم. یزیچ تونمیاالن نم -

 



 نگاهش کردم. متعجب

 پس... ؟یچ یعنی -

 

 سکوتش رو شکست. ایرو ناتموم گذاشتم و رو امجمله

شکاکه، من هم تازه بعد  یادیدکتر محمد ز یآقا -

 یلیمدت هردومون خ نیا ی. تودمیسال فهم کی

 .میشد تیاذ

 

هم قالب  یهاش رو توتکون داد و انگشت یسر دکتر

 .کرد

بشم.  اتیوارد جزئ شتریکه ب خوامیخب آقا محمد، م -

 یدوست دار ایباشه  نجایخانم هم ا ایرو خوادیدلت م

 م؟یصحبت کن ییتنها

 



بمونه و با  ایبود که رو نیمن هم یخواسته تنها

 گفتم: دواریخودش بشنوه. تأک یهاگوش

 ایکه رو اومدم نیخاطر همدکتر، اصال  من به یبله آقا -

 ندارم. یخودش بشنوه که من مشکل

 

 گرفت. یشتریب یانرژ انگار

 .نیمبل بش نیا یرو ایخب، پس ب -

 

بود اشاره  ترکینزد زشیکه به م یمبل یدست به رو با

کردم. حاال  یاش رو عملکرد و من هم با تعلل خواسته

نشسته  ایرو یکم کنار دکتر و رو به رو یابا فاصله

 بودم.

و مجبور شدم نگاهم رو  دیچیگوشم پ یدکتر تو یصدا

 .رمیبگ ایاز رو



و  یدار نیزم هی. تصور کن تو زنمیمثال ساده م هی -

 یتو سع ره،یاز تو بگ قصد داره اون رو یعیمنابع طب

مال  نیاون زم کنهیکه اثبات م یتمام مدارک یکنیم

 نیرو به ا شهیمحسوب نم یعیتوئه و جزء منابع طب

رو  نیاون زم یبه رو تتیتا مالک یبد لیاداره تحو

 .یثابت کن

 

 یبا موضوع صحبت ما نداشت و ب یارتباط چیه مثالش

 تکون دادم و اون ادامه داد. یحوصله فقط سر

اداره مستندات خودش رو داره، توام مدارک خودت  -

. دیبه دادگاه مربوطه مراجعه کن دیرو و در آخر هردو با

رو  تیدادگاه مالک یاگه تو مدارک الزم رو نداشته باش

رو با سند و مدرک ارائه  زی. اگه تو همه چرهیگیازت م

 !یدیرو از دست م نتیقطعا  زم ینکن

 



 زد. یو نامفهوم نگاهش کردم و دکتر لبخند جیگ

جور  کی. بذار یشد کم حوصله نکهیمثل ا  خب -

بود که  نیمثال ا نیمن از ا یبهت بگم. هدف کل گهید

حساس بودن مربوط  نیکه به ا یزیخانم هر چ نیتو و ا

به قهر و  ی. کاردیکن فیبرام تعر دیرو با شهیم

هام، اون دعوا بزرگ الیرابطه ندارم. دن یتو یهایآشت

 تیکه هر دوتون رو اذ ییناهام. اواون مشکل بزرگ

 یکنیکه فکر م یزیکرده. به خصوص خودت رو! هر چ

دوست دخترت اشتباه فکر کرده رو بگو،  کنهیثابت م

 تیاذ یمقصر بوده؟ ک یک شتریدعواهاتون ب یتو

 بهونه گرفته؟ یالک یکرده؟ ک

 

انگار آچمز شده  یجور کیکامال  متوجه بودم و  حاال

نود درصد من مقصر بحث و  یکه باال ییجابودم. از اون

 دعواهامون بودم با لحن پر از ندامت گفتم:



 !ستین یعمد دیاما باور کن کنمیم تیاذ یلیمن، خ -

 

 پررنگ تر شد. لبخندش

 ؟یش تیاذ ینطوریخب، تا حاال شده خودت هم ا -

 تیاز زندگ یاهر دوره یتو تونهیشدن م تیاذ نیا

خانم  نیکه با ا یایدوران دوست یتو تونهیباشه. م

 قبل و بعدش باشه. تونهیم ایبوده باشه  یداشت

 

صورت ماتم  دنیشدم و با د رهیخ ایاراده به رو یب

 زدم. یاش تلخندزده

من  اومدیم شیپ یی. اگه بحث و دعواوقتچینه، ه -

چون دوستش دارم و  ست،یخودم ن. دست مقصر بودم

 شهیم شتریفکر و ذکرهام ب کمی... کمیروش حساسم 

 .کنمیم یحرصم رو سرش خال اریاخت یو ب

 



 

کاغذ  یدستش داد و رو یبه خودکار تو یتکون دکتر

 و بعد سرش رو به طرفم گرفت. نوشت یاچند کلمه

 میست. اگه بخوادو طرفه یرابطه به هرحال رابطه -

 یاگوشه هی رهیات رو بعنوان ذخدوست داشتن و عالقه

 ای ییزهایچه چ قا  یکه دق ادیم شیسؤال پ هی میبذار

 کنه؟یم تتیکه اذ یدیخانم د ایاز رو ییچه کارها

 

 بعد لب تر کردم. یسپردم و کم ایرو به رو نگاهم

ندارم، به خودش هم گفتم اگه بهم  شیاالن که کار -

قبال ،  یول کنمیفرصت دوباره بده براش جبران م هی



 یسرکیسر حجاب و  شیچند ماه پ نیتا هم یعنی

بدونم در طول  خواستیکارهاش حساس بودم. دلم م

 ای رهیکجاها م زنه،یحرف م یبا ک کنه،یم کاریروز چ

 .پوشهیم ییهاچه لباس

 

تکون داد،  یدر پ یسرش رو پ یهمراه با لبخند دکتر

 .دونستیکه انگار جوابم رو م یطور

 نیا گهیکه حاال نظرت عوض شده و د شدیخب، چ -

 ؟یرو ندار هاتیحساس

 

 گفتم: تیقاطع با

هام بهش اعتماد دارم و از تک تک االن مثل چشم -

 تشیاذ خوادیدلم نم گهیو د مونمیهام پشکردن تیذا

 کنم.

 



 گفت: کردیرو حمل م یکه حس قشنگ یبا لحن دکتر

 چقدر خوب! -

 

 هاش رو عوض کرد.حرف ریبعد بدون مقدمه مس و

 کمی یعنی ؟یدیخودت د هیشب یاطرافت آدم یتو -

 ...ایمثل تو حساس باشه 

 

 ریاومد. کل فکرم درگ ادمیبابا به  عیچرا سر دونمینم

اونم اما در  هیبابا و اخالقش شد. بهش گفته بودم شب

 بودم. نیاون من خوش اخالق تر یمقابل سگ اخالق

هم اون و هم  یو وقت دمیدکتر رو نشن یهاحرف نصف

 همزمان صدام کردند هول کرده گفتم: ایرو

 نه! -

 



 کیکه داده بودم تعجب کردم. از  یهم از جواب خودم

 یهر طور گهیو از طرف د بودمیصادق م دیباطرف 

به  یربط چیبابا و مشکالتش ه دمیدیم کردمیفکر م

 ندارند. ایمن و رو

 

بار دوم  یکرد و برا یمکث هیچند ثان یبرا دکتر

 برد. یاگهید یسؤاالتش روبه سمت و سو

زبر و  یبرام بگو، بچه تیو کودک یاز دوران نوجوان -

 چطور بود؟ اتیات با همکالسرابطه ؟یبود یزرنگ

 

دوست برام مونده بود که  کیفقط  رستانیدوران دب از

 اون هم رضا بود.

 ستین ادمی ادیکه خب ز یدوران کودک یهادوست -

دوست از اون دوران دارم و  هیچرا،  رستانیدب یول

باهاش در ارتباطم. زرنگ هم که واال درس خوب 



مشکالت  یعنیمه بدم. اما راستش نشد ادا خوندمیم

 و کار نذاشت! یزندگ
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 ریتأخ یاش گذاشت و با کمچونه ریرو ز دستش

 .دیپرس

که به  یبه چند ماه قبل، همون دوران میگردیبرم -

خانم  ای. اگه رودیخودتون با هم در ارتباط بود یگفته

 ،یازش نداشت ینبود و خبر داشیپ یچند ساعت یبرا

 بود؟ یات چدغدغه ای ینگران نیاول

 



هر  نکهیکردن جذاب بود، اکالفه نیدر ع هاشسوال

 .بردیصبرم رو باال م یکدومشون متفاوت بود آستانه

 خبریست و چرا من رو بکجا کردمیخب اول فکر م -

تا  کردمیرو چک م نستاگرامشیگذاشته، تلگرام و ا

 زدمینه، بعدش هم آنقدر بهش زنگ م ای نهیآنال نمیبب

 تا جواب بده.

 

لب به طعنه زدن  ایمحض تموم شدن حرفم، رو به

 گشود.

قهر دو  هیو  میداشت یجنجال یدعوا هیبعدش هم  -

 دکتر. یسه روزه آقا

 

سرش رو  یسپرد و به آروم اینگاهش رو به رو دکتر

زود سر اصل مطلب بره و  خواستیتکون داد. دلم م



کار رو نکرد و با  نیاما ا ستمین ضیبگه که من مر

 شد. ریدرگ شتریذهنم ب دیکه پرس یسؤال

 یبار نی. آخرادهیز ثیراجع به شغل ما حرف و حد -

س روانشنا شیپ موونهیمگه من د» یجمله نیکه ا

 ؟یدیشن یبوده و از زبون ک یک یدیرو شن« برم

 

بار  نی. آخردونستمیم یقیسؤالش رو به طرز دق جواب

که مامان بزرگ  یزمان ش،یپ یهابه سال گشتیبرم

 زنده بود. میمادر

خاطر و به کردندینم یاریتکون خوردن  یبرا هاملب

 به زور تکونشون دادم. ایرو

داشت دائما  از رفتن  یادیسن ز نکهیمامان بزرگم با ا -

اما  ستیزنده ن گهی. اون دزدیمشاور حرف م شیپ

درد  نیا یدوا گفتی... مگفتی. مادمهیحرفش خوب 

 فقط دکتر روح و روانه!



 

نگاه  یدونستن رو تو شتریب یبرا اقیوضوح رد اشت به

 چیو بدون ه یمقابلم جد انسالیاما مرد م دمید ایرو

 منتظر بود ادامه بدم. یالعمل یعکس

 ...شدیهر بار که... مامانم تنها م -

 

 یبه رو نیقفل سنگ کیادامه بدم. انگار  نتونستم

بگم؟ چه  نارویداشت ا یلیهام زدند. اصال  چه دللب

داشت از مادرم حرف بزنم؟ از مشکالتش؟ از  یلیدل

 بود. معترض رو به دکتر گفتم: دهیکه کش ییزجرها

به مشکل ما  یچه ربط هانیا یولدکتر  دیببخش -

 داره؟ ما فقط...

 

 دیتأک یهاش رو به معنارو قطع کرد و دست حرفم

 هوا تکون داد. یتو



 یرفت پسر خوب؟ برا ادتیمثال سند و مدرک  -

 .میدار ازیبه مدرک ن ایاثبات سالمتت به رو

 

و از  دندیرسینظر مهاش مسخره بهطرف حرف کی از

 کمیشدت تحرحرف زدن به یبرا گهیطرف د

 .کردندیم

 آخه... یول -

 

 حرف زدن وادارم کرد. یبرا ایبار رو نیا

... دیکه هست بگو، شا یمحمد؟ بگو، خواهشا  هر چ -

 . بهم ثابت کن!کنمیمن اشتباه فکر م دیشا

 

تنم جون گرفت و با باز و  یتو بیعج یزهیانگ کی

رو راحت  الشیخ دییتأ یهام به معنابسته کردن چشم



سرم  یمامان بزرگ تو یهاحرف هیچند ثان یکردم. برا

 تکرار شد و با مکث لب باز کردم.

بار اون جمله رو از زبون... از... از  نی... آخرنیآخر -

 !دمیزبون بابام شن

 

 

 " ایرو "

 

 منهیس یقفسه یهاپس کوچه کوچه یتو هامنفس

محمد نشست.  یام به روحبس شد و نگاه وا رفته

 یادیز لیتما شیپ یقهیکه برعکس چند دق یمحمد



از  یبه حرف زدن داشت و من به طرز وحشتناک

 .دمیترسیهاش محرف یادامه دنیشن

 

محمد  یواقعا  صدا ایمن متوهم شده بودم  دونمینم

 .دیلرزیم

از  گهیدکتر ببره، د شیمامانم اصرار داشت بابام رو پ -

خسته شده بود.  ریو قرآن باز کن و فالگ سیدعانو

هم بود،  هیخسته شده بود از بس هر روزمون شب

هاش و بابا قسم خوردیخسته شده بود از بس قسم م

 .کردیرو باور نم

 

بود و من هم  ستادنیقلبم کند شد. قصدش ا نضربا

نداشتند و  یها مقصد خوبحرف نینداشتم. ا شیکار

خودم  یهاو من با گوش ستهیچه بهتر که قلبم با

مظلوم محمد  یچهره یچرا وقت دونمینشنومشون. نم



دلم  دمشیدیمغموم م نطوریا یوقت دم،یدیرو م

 .دیکشیبراش پر م یاگهیاز هر زمان د شتریب

 یانداخت و مشغول باز نییرو آروم آروم پا سرش

 دستش شد. یهاکردن با ناخن

مارو باور  یهابابام حرف ادیم ادمیکه  یاز وقت -

تا  دیپرسیاز همه م میکردیکه م ی. هر کارکردینم

 میرفتیکه م یینه، هر جا ایداره  تیواقع نهیبب

. اشتذیاکثر اوقات هم تنهامون نم اومد،یدنبالمون م

مامان خودش رو  ای میهم که خونه تنها بود ییهاوقت

 مامان مامانم رو. ای فرستادیبه خونمون م

 

جذاب شده  یزده بود، حساب پیت یامروز حساب محمد

 ینطوریصورتش غم بباره؟ ا یتو ینطوریبود که ا

ساعت  کیچرا حال  ینگاهش رو از ما بدزده؟ منِ لعنت

چرا  د؟یلرزیم نطوریهام ارو نداشتم؟ چرا دست شمیپ



محمد رو بدونم؟ چرا  یهاحرف یادامه دوست نداشتم

 بودم؟ مونیمشاور پش شیاز اومدن پ

 رهیبه لحن لرزون محمد چ شتریلحظه به لحظه ب بغض

 .شدیم

از مامان  گشتیسرکار و برم رفتیهر بار که م -

 یبود تا برا یگذشته، کاف یخونه چ یتو دیپرسیم

هم من  زد،یلحظه مامانم مکث کنه هم مامان رو م کی

 رو و هم خودش رو!

 

 شدندیهام حمله ور مداشتند به سمت چشم هاماشک

 نیا دی. محمد نباگرفتمیجلوشون رو م دیو من با

واکنش  دینبا شد،یخرد م دینبا د،یدیها رو ماشک

 .دیدیازم م یبد



بود و  رهیدکتر هم مثل من در سکوت به محمد خ یآقا

. دادیخودکارش رو پشت سر هم تکون نم یحت گهید

 قصه بود. نیاون هم انگار مات شروع ا

 

از من هم  دیپرسیکه از مامان م یهر سوال -

بار که چند بار. انگار تا به جواب  هینه  د،یپرسیم

 شهی. خونمون همشدیآروم نم دیرسیدلخواهش نم

ها روز مامان بزرگ هیبزرگترها بود.  یونیپادرم دونیم

 یادهیفا چیها اما هو عمه ییروز دا هی اومدند،یم

 تیمامان رو اذ شوسط من هم هم نینداشت. ا

 کردمیم سیخوابم رو خهر روز رخت با ی. تقرکردمیم

 ها رو با دستچند دور اون کردیو بابا اون رو مجبور م

 !یتلخ بود، تلخ و تکرار شهیمامانم هم یبشوره. زندگ

 



که  کردمیرو تصور م یذهنم داشتم محمد یتو

. نبرده بود شیاز دوران بچگ یبود اما لذت کیکوچ

 یتا به االن تو شیخاطرات بد دوران کودک یهمه

ساکت شد و  هیچند ثان یموندگار شده بود. برا ادشی

که  مدیدیم د،یحالش رو پرس یدکتر با لحن متاثر

که  دمیدیم داد،یگلوش رو فشار م بکیدائما  س

بکنم.  یکار تونستمیو نم دیکشیداشت عذاب م

 نیکاش ا اد،یب نجایا کردمیکاش... کاش مجبورش نم

 .کردمیکار رو نم

 



کردن  ینگفت و به تداع یزیجواب دکتر چ در

 تلخش ادامه داد. یخاطرات زندگ

برادر داشته باشم  هی ایخواهر  هیاگه  گفتنیهمه م -

با اومدن  کردمیمن هم فکر م ی. حتشهیبابا خوب م

دوستمون داره و  شتریبرادر کوچولو بابا ب ایخواهر  کی

 دیطول نکش شتریو چند ماه ب کنهینم تمونیاذ گهید

خوب  با  یتقر زیاومد. همه چ ایتا خواهرم زهرا به دن

کار  خوندم،یهام رو خوب مدرس همشده بود و من 

دوختن  یکمتر شده بود و به بابا تو هامیخراب

اما دوباره همه  کردمیکمک م شیسفارش یهالباس

خواب  یدو ماه تو یکیخراب شد. انگار که  زیچ

 .میبش داریکه ب میو مجبور بود میبردیبه سر م یوشخ

 



 نیهزارم یسرش رو با تأسف تکون داد و من برا دکتر

خصوص که هنوز نگاهش از دکتر و به یبار به محمد

 بود زل زدم. یمن فرار

که بابا دوباره  گذشتیاز تولد زهرا م یچند ماه -

. من رو گرفتیشروع کرد. هر شب با مامان دعوا م

که در نبودنش اتفاق  ییزهایهمه چ کردیبور ممج

مامانم چند بار با تلفن خونه  نکهیا یافتاده رو بگم، حت

 کیباز کرده. از  ییچه کسا یدر رو به رو ایحرف زده 

عادت کردم. بابا که از سرکار  گهیدبه بعد من هم  ییجا

از  ز،یکردن همه چ فیبه تعر کردمیشروع م اومدیم

و  شدیبابا کمتر م یهادادن ریطرف خوب بود و گ کی

طرف مامان روز به روز ساکت و ساکت تر  کیاز 

رفتن به مدرسه و نشستن کنج  می. تنها دلخوششدیم

به  اسممدرسه مجبور نبودم حو یمدرسه بود، تو اطیح

رو  زیامتحان همه چ نیها باشه و بعدش عآدم یهمه



ضبط صوت همه  هی نیکنم. مجبور نبودم ع فیتعر

بابا و مامان  یزمان هیرو گوش بدم تا اگه  زیچ

 دعواشون شد حرف بزنم و از مامان دفاع کنم.

 

تار مو  کی یاش پر بغض بود و به اندازهمردونه یصدا

 فاصله داشت. دنیبا ترک

به دکتر  کردیمثل قبل به بابا اصرار نم گهیمامان د -

بره، ساکت شده بود، حرف گوش کن شده بود، تا بابا 

بپرسه مامان قبلش جوابش رو  یسؤال خواستیم

بابا رو از بر شده بود و  یهاتیحساس ی. همهدادیم

که روش مامان رو  میمن و بعد هم زهرا عادت کرد

که تنها از  میدیباور رس نی. هممون به امیریبگ شیپ

. چند میداشته باش یآروم یندگز میتونیراه م نیا

اومد. با  ایشکل گذشت تا داداشم به دن نیسال به هم

مون اضافه به خونه یبیاومدن اون شور و شوق عج



بابت  نیو از ا میچهار نفره شده بود یخانواده هیشد.  

 م. بعد از تولد داداشمیکردیم یاحساس خوشبخت

 نیا تونستمیمن نم یتر شده بود اما انگاربابام آروم

 هیبودم و تا  یاوج نوجون ی. توآروم شدن رو هضم کنم

موقعم رو با دوران قبل تولد اون یزندگ شدیم یزیچ

 گفتمی. همش با خودم مکردمیم سهیمقا ریزهرا و ام

به کار  یآروم بود. کاش کار ینطوریکاش بابا از اول هم

. کردینم تیو آنقدر مامان بزرگم رو اذ نداشتمامان 

 ادمیبه  شتریگذشته ب شدمیتر مهر چقدر که بزرگ

بشه اما  مونیو منتظر بودم بابا از کارهاش پش اومدیم

ها هم به نسبت قبال   کرد،یدعوا نم زد،ینبود. حرف نم

نبود. از  مونیهاش کم شده بود اما اصال  پشغرزدن

 یمونیعدم پش نیمامانم هم به ا کهبود  نیهمه بدتر ا

 روز... هی نکهیبود. تا ا عادت کرده

 



پاهاش مشت شدند و بغضش شکست.  یرو هاشدست

و کاش کور  گرفتیحال بدش داشت جونم رو م دنید

 .دمشیدینم تیوضع نیا یبودم و تو

 یروز آنقدر بهونه آوردم تا باآلخره بابا رو عصبان هی -

دلم مونده بود رو بهش گفتم، هر  یتو یچ کردم. هر

بود. دلم  ادمی یتا اون زمان تو یکه از اول بچگ یچ

اما نگفت چون  مونمیپش گهیبشنوم که م خواستیم

در حق ما و به  کردینبود! اون فکر م مونیاصال  پش

 اقتیل ی. اون من رو بردهمامان لطف ک ژهیو

پدر که حواسش به  هی اقتیل گفتیم .دونستیم

م گرفت و آنقدر لج شتریشه رو ندارم. من هم بخانواده

به جون مامانم  میکردم تا باآلخره مثل قد شیعصبان

غلطش کتک زد. در واقع  تیافتاد. مامان رو بابت ترب

و  دش تیها اذخاطر حماقت من بعد از سالمامانم به

اومد. از اون روز به  ادشیسختش به  یروزها یهمه



... خواستمینم گهینگفتم. د یچیه گهیبعد... د

و نه کتک  نمیبابا رو بب یمونینه پش خواستمینم

 !خواستمیخوردن مامانم رو... نم

 

[12.10.21 19:13] 

 

 زییپاازروزنیزدهمیس#

 425پارت#

 

دستم  عیهام سرگونه یرو شدن اشک ریحس سراز با

 رمیمحمد گ زیت یهاو چشم دمیصورتم کش یرو رو

هام به روش بزنم اما لب یانداختند. خواستم لبخند

زدن  یبرا ییداستان جا نیا یجا چی. هکردینم یاری

نداشت، غم داشت، درد داشت، ترحم داشت  یلبخند

 اما لبخند نداشت.



 

 یرو بگه که مثل من اول اشک یزیدوباره چ خواست

 گفت: دیصورتش رو پاک کرد و بعد با ترد

 میمن نصف زندگ یول یدیسؤال پرس هیدکتر شما  -

جرئت انجام  وقتچیکه ه یکردم. کار فیرو برات تعر

اون روزها  خوادیدلم نم وقتچیدادنش رو نداشتم، ه

 یهر کار نه،یرو مرور کنم اما کار هر روز و هر شبم هم

 یکه تو ی. وقتانیم ادمیها به اول اون روز کنمیکه م

 رمیبم رم،یبم خوادیدلم م کنمیم گاهمادرم ن یهاچشم

 !دهیاز کجا به کجا رس نمیو نب

 

تحمل  تونستمینم گهیو د کردیام مداشت خفه بغض

گفتم و از مقابل  یا «دیببخش»لرزونم  یکنم. با صدا

از اتاق  یتند یهانگاه معنادار محمد رد شدم و با قدم

ها پله یاومدم. به محض خروج از مطب رو رونیدکتر ب



 ری. قلبم تدیچیراهرو پ یتو مهیگر یافتادم و صدا

 کی ی. حتاومدیباال م یبه سخت امهو نفس دیکشیم

 یاگذشته نیمحمد همچ کردمیدرصد هم فکر نم

اون پسر بزرگ  کردمیفکر م شهیداشته باشه. هم

اما  گذرهیاز همه بهش خوش م شتریست و بخانواده

رو  شیتمام تصوراتم اشتباه بود. من فقط داستان زندگ

 وقتچیاون ه دمیفهمیبودم و تازه داشتم م دهیشن

سنش  نیتر نییاز پا ده،یرو نچش یقشنگ بچگ طعم

از  ،ختهیخودش ر یها رو تودرد یبزرگ شده و همه

صبر  یایگرفته بود کوه غم باشه، در ادی یدوران کودک

 باشه، مرد باشه.

 

باز شدن در اومد و  یصدا قهیدق ستیاز حدود ب بعد

 کردمیرو گرفتم، فکر م امهیگر یجلو یالحظه یبرا



صدام  یدکتر با لحن مهربون یمحمده اما نبود. منش

 ام گذاشت.شونه یرو یکرد و دست

 باش دخترم. یبلند شو، قو ؟یخوب زدلمیعز -

 

بغضم رو قورت « باش یقو» دنیچرا با شن دونمینم

 دادم و سرم رو به طرفش گرفتم.

 !تونمی... اما... اما نمخوامیم -

 

 .دیسرم کش یرو یشد و دست خم

دکتر کارت  یمن مطمئنم. بلند شو. آقا ،یتونیم -

 چشم انتظارته! یداره، اون آقا هم بدجور

 

ها بلند شدم. پله یلحنش جون گرفتم و از رو یگرما با

 یسیخ یو وقت دمیصورتم کش یرو یستچند بار د

به داخل  یمنش یهام رو احساس نکردم با همراهگونه



مطب رفتم. به طرف اتاق دکتر قدم برداشتم و با زدن 

دکتر وارد اتاق شدم.  یصدا دنیبه در و شن یاضربه

کردم،  یعذرخواه مجددا انداختم و  نییسرم رو پا

 یگرفته ینگفت و به محض نشستن صدا یزیدکتر چ

 .دمیمحمد رو شن

 ؟یخوب -

 

 بود! وونهیخدا که دنگران من بود؟ به تیوضع نیا یتو

 یتکون بدم. تلخند دییتأ یبه معنا یتونستم سر فقط

دکتر  یانداخت. نگاهم به رو نییزد و سرش رو پا

زد و سرش رو به طرف محمد  ینشست. به روم لبخند

 کرد. لیمتما

جان، شما چهار  محمد هیکاف جانیخب تا هم -

 مینیتا بب شمیپ یایب دیماه با نیهم یتو گهید یجلسه

 .رهیم شیچطور پ



 

خون  یایهاش دررغبت سرش رو باال گرفت. چشم یب

 شد. رهیحرف به دکتر خ یبودند و ب

 گفت: یبا لحن شوخ طبع دکتر

خاطر به خوامینم ها،یایتنها ب دیاز االن بگم که با -

زدن دوست دخترت و به بهونه جلسه مجبورش  دید

 !ادیب یکن

 

هام نشست و محمد همچنان لب یرو یتلخ تبسم

بود. دکتر نگاهش رو  رهیبه دکتر خ یواکنش چیبدون ه

 از محمد گرفت و رو به من گفت:

. دیاریب فیتشر دیو اما شما، شما هم دو جلسه با -

اشه، ب ندهیدو روزه آ یکی نیهم یاول هم تو یجلسه

 .دیهماهنگ کن یبا منش

 



 ام حرصم گرفت.گرفته یصدا دنیشن با

 .چشم دکتر -

 

 رو به محمد کرد و گفت: مجدد

 شم،یپ یایبعد هم دست پر ب یجلسه خوادیدلم م -

 !یتونیکه م دونمیم

 

متوجه نشدم. معلوم  یزیمبهم بودند و چ هاشحرف

 ییهاکه نبودم چه صحبت یاقهیاون چند دق ینبود تو

« چشم»رد و بدل شده. محمد در جواب دکتر  نشونیب



نفره بلند شد. من هم با مبل تک یگفت و از رو یفیضع

 فیبدونم تکل خواستیتعلل بلند شدم و دلم م یکم

بود که  ایکنه. نگاهم آنقدر گو کاریچ دیو با هیمحمد چ

 یبخش نانیبگم دکتر با لحن اطم یزیچ نکهیقبل از ا

 گفت:

الزم رو به  حاتیتوض یدخترم، همه دینگران نباش -

 .نمتونیبیخودش دادم. م

 

بود که  دیکه گفت آنقدر با تأک یا «نمتونیبیم»

سرم شدم و بعد از گفتن  یتو یهاسؤال الیخیب

 یکردن به همراه یو خداحافظ یا «دیخسته نباش»

رفتم و  ی. به طرف منشمیمحمد از اتاق خارج شد

دست به  عیشدم که محمد سر تیزیمبلغ و یایجو

داد. با  لیتحو یشد و مبلغ گفته شده رو به منش بیج



 یو کم میجلساتمون رو هماهنگ کرد خیتار یمنش

 .میزد رونیبعد از مطب ب

 

و  میرفت نییها پاتوجه به آسانسور از پله یب هردومون

و  ستادیمحمد ا م،یدیهمکف رس یکه به طبقه یوقت

من سپرد.  یهابه جز چشم یینگاهش رو به هرجا

 دنیهنوز هم صداش گرفته بود و قلب من با شن

 .بکشه ریدوباره ت اومدیم ادشیصداش 

 تا خونه برسونمت؟ شهیم -

 

تکون  دییبه تأ یو سر« نه»بهش بگم  دینچرخ زبونم

استقبال  عیخوشحال شد که سر یلیدادم. انگار خ

 کرد.

 .میپس بر -

 



که  یو خواستم به طرف میاومد رونیاز ساختمون ب تا

درست از  دیام یقدم بردارم، صدا کردیمحمد اشاره م

 پشت سرم اومد.

 !ا؟یرو -

 

به خودم دادم. محمد هم  یتکون دیو با ترد دمیگز لب

 با تعجب به عقب برگشت.

 رو به ما گفت: یبا لحن غضبناک دیام

 ؟یکجا بسالمت -

 

قول داده بودم از حد و حدود خارج نشم. اصال   بهش

مطب  یبود که فقط تو نیشدنش هم یراض لیدل

و حاال به ظاهر داشتم با محمد  نمیمحمد رو بب

بودم  دیام یامن هم ج ریتفاس نی. با اگشتمیبرم

 .شدمیم یشاک



بگم محمد با همون حال  یزیمن چ نکهیا یجا به

 اسفناکش گفت:

 تنهاست گفتم تا خونه برسونمش. دمید د،یببخش -

 

 یهام رو با حرصچند قدم جلو اومد و دست دیام

 آشکار گرفت و رو به محمد گفت:

 !یدیاشتباه د -

 

تکون داد و  یآروم سر یهم با زدن تلخند محمد

 منتظرم کرد. یهاچشم یالهحو یپر معن ینگاه

 مواظب خودت باش. ،یممنون که اومد -

 

اما « مواظب خودت باش شتریتو ب»بگم  خواستم

 یدستم مجبورم کرد قدم دنیبا کش دینتونستم و ام

 بردارم و در جواب محمد گفت:



 بسالمت. -

 

 نیا یشد، تو شتریهام ببه دست دیام یهادست فشار

دلم  شتریرو نداشتم و ب تشیتحمل عصبان تیوضع

بغلم کنه. من رو به دنبال خودش و به اون  خواستیم

راه رفتن  قهیکشوند و بعد از چند دق ابونیطرف خ

 .میدیرس نشیها به ماشاز کوچه یکی یتو

 

با حرص در رو به  دیام ن،یماش یمحض نشستن تو به

 و گفت: دیهم کوب



 بود قول و قرارمون؟ نیهم -

 

 تکون دادم. یبه نف یسر

 من سر قولمون هستم قربونت برم، نگران نباش! -

 

 پر از غضب کرد. یاخنده

! من بهت گفتم یرفتیباهاش م یداشت ؟ینطوریا -

و  دینه که دوباره با هم بگ شش،یپ یواسه جلسه بر

 .دیبر رونیو ب دیبخند

 

محمد بودم و کاش  یشوک گذشته یهم تو هنوز

حال  یرو متوجه دیکردنش ام فیبدون تعر تونستمیم

 افتضاحم کنم.



تا خونه من رو برسونه، نتونستم  خواستیفقط م -

اگه توام  ،یودمن ب یبهش بگم نه. اگه توام جا

 !یتونستینم یدیشنیهاش رو محرف

 

 .دیفرمون کوب یرو با حرص رو مشتش

هر  دنیشن یمن بهت گفته بودم خودت رو برا یول -

و  نهییت پاجنبه یدونیم یآماده کن. گفتم وقت یحرف

 کاریتو چ یباهاش نرو! ول یبش ییممکنه دوباره هوا

 !؟یکرد

 

 .دیگلوم جوش یانداختم و بغض تو نییرو پا سرم

 یآنقدر سخت شیزندگ یتو کردمیمن فکر نم -

 کمیفقط دلم  فتاده؛ین یاتفاق چیاالن هم ه ده،یکش

بکشم...  غیکنم... ج هیگر خوادیگرفته... دلم م شیآت



 یجور هیرو  یکه هر آدم یزندگ نیحرصم رو از ا

 کنم! یخال دهیعذاب م

 

ونم . تحمل نداشتم سرم رو برگرددمیازش نشن ییصدا

 .نمیرو بب زشیو نگاه تمسخرآم

که فقط بچه  ییها! لعنت به آدمایدن نیلعنت به ا -

مامان  ی. لعنت به همهستنیو به بعدش فکرش ن ارنیم

 که فقط به فکر خودشونن! ییو باباها

 

دل  یادیز دیام ایبود  میحالم وخ یادیمن ز دونمینم

 .دیآغوش کش یگفت و من رو تو یا «سیه»رحم که 

 خب... آروم باش. یلیخ -

 

گذاشتم، نفس لرزونم رو  دیام یشونه یرو رو سرم

 .دمیفرستادم و دم گوشش نال رونیب



. کاش امروز شناختمشینم وقتچیکاش... کاش ه -

خاطرات تلخش رو  کردمی. کاش مجبورش نمرفتمینم

 مرور کنه. کاش!

 

 و آهسته گفت: دیسرم کش یوار رورو نوازش دستش

بهت حق  یگفته ول یو چ یدیشن یچ دونمینم من -

. رهیدلت بگ گهیآدم د هی یگذشته دنیبا شن دمیم

 میهامون دارگذشته یتلخ تو یهاما قسمت یهمه

. اون هم میایباهاشون کنار ب یچجور نهیمهم ا ا،یرو

 نکن! هی. پس آروم باش و گرادیکنار م

 

 .رمیبغض سرکشم رو بگ یکردم جلو یسع

 تونستمیکمکش کنم... کاش م تونستمیکاش م -

 کنم. یکار هیبراش 

 



 .دیآغوشمون فاصله انداخت و عقب کش نیب

. بابت یبهش کرد یاالن هم کمک بزرگ نیتو هم -

هات رو پاک کن. حرصم اشک گه؟ید یناراحت یچ

 !یکنیم هیخاطرش گربه رهیگیم

 

 کردم. یاخنده مهیگر ونیم

 .شهیم تیحسود ره،یگیحرصت نم -

 

 رو روشن کرد. نیبه روم زد و ماش یاغره چشم

 همون! -



 

شدت پاپ و به یهانتونستم آهنگ شتریب قهیدق چند

رو تحمل  شدیپخش م نیماش یکه تو دیام یعاشقانه

 شنهادیبهش بزنم با پ یتشر نکهیکنم و قبل از ا

 .حواسم رو پرت کرد زشیانگوسوسه

خونه؟ هوس  میببر میریتا نامبروان غذا بگ میبر -

 رو کردم. تزاهاشیپ

 

 کیزدم. محمد  یاسم رستوران تلخند دنیشن با

که رفته بودم  یاون روز ادی. کردیمدت اونجا کار م

 گفتم: یلیم یبا ب دیافتادم و در جواب ام دنشید

 .میبر -

 

 و به دستم داد. دیکش رونیب بشیرو از ج شیگوش



درست نکنه تا  یزیپس به مامانت زنگ بزن بگو چ -

 .میبرس

 

سکوت  یرو انجام دادم و بعد تو خواستیکه م یکار

هم  دیام یهاآهنگ یحت گهیغرق شدم. د یبیعج

ها و خاطرات مرور حرف ریمخم نبود و ذهنم درگ یرو

که شب  شبید یچند وقت و حت نیا یمحمد بود. تو

تولدش بود تونسته بودم خودم رو کنترل کنم تا بهش 

و سرگذشتش  محمدفکر نکنم اما امروز فکر نکردن به 

 محال بود.

 

بودم و با توقف  ریبه رستوران با خودم درگ دنیرس تا

 شد. دیام یحواسم معطوف صدا نیماش

 یول ستیهم که ن ایدن ،یخوریخب تو که سزار م -

 ه؟ی. اوکتزایمن و مادرت هم که پ خرم،یبراش پاستا م



 

 بودن وانمود کنم. یسخت بود که به عاد چقدر

 مهربون. ییآره خان دا -

 

 نیپولش از ماش فینثارم کرد و با برداشتن ک یا «وزه»

و  فمیک یشد. به محض رفتنش نگاهم به رو ادهیپ

نکرده بودم  یکه از بعدازظهر بهش توجه یایگوش

 نکهیآوردم و با ا رونیب فمیرو از ک یافتاد. گوش

 اوردمیطاقت ن دهیمحمد هنوز به خونه نرس دونستمیم

 دادم. امیو بهش پ

 «؟یدیرس»

 

 کی ریزده بود چرا که ز مهیخ یگوش یکه رو انگار

 جواب داد. قهیدق

 «هنوز. نه»



 

اما « مواظب خودت باش» سمیبراش بنو خواستمیم

 دیو تهد شدیوجودم مانعم م یتو یزیچ کینشد. 

به باد  ریاخ یچند هفته نیا یهاکه زحمت کردیم

. من هم در مقابل اون حس زورگو و مستبد رهیم

 یربع کیبراش نفرستادم.  یامیپ گهیشدم و د میتسل

 یسرگرم کردم و وقت نیماش یهاخودم رو با آهنگ

انداختم.  میبه گوش ینگاه ستین دیاز ام یخبر دمید

 داده بود و متوجه نشده بودم. امیمحمد بهم پ

با مامان و بابام حرف بزنم،  خوامیامشب م ایرو»

که  نکهیرو بهشون بگم. به محض ا زیهمه چ خوامیم

 ت،یخواستگار امیمون تموم شد مجلسات مشاوره

 «م.دورت بگرد تونمینم گهیصبر کنم. د تونمینم گهید

 



رفتن به  یهیکه قض یوقت دیهشدار ام یآن به

با »اومد.  ادمیروانشناس رو بهش گفته بودم به 

 شتریب یطورو اون یکنیم دوارشیکردنت ام یهمراه

 «.نهیبیم بیآس

کرده بودم  یرو راض ایو دن دیام د،یهزار وعده و وع با

بدن، بهم  یراه کنارم باشن، بهم دلگرم نیا یکه تو

 ندهیاعتماد داشته باشن و به بعدش فکر نکنن. آ

 یماریمثل ب یمهم یمسئله ینداشت وقت یتیاهم

 دواریمحمد رو ام خواستمیمحمد وجود داشت. من نم

 یاز قطع یبودم حرف ورخاطر درمانش مجبکنم اما به

 خاطر براش نوشتم. نینزنم و به هم مونییبودن جدا

حرف  یخوایچرا م ستیم نمعلو یچیهنوز ه یوقت»

 «نکن، برو خونه استراحت کن فقط. یفعال  کار ؟یبزن

 



نگران شدم.  لیدلیبار زود جواب نداد و من هم ب نیا

ممکن  کردم،یرفتار م ینطوریا طیشرا نیا یتو دینبا

دست به  نکهیبه خودش بزنه. قبل از ا یبیآس کیبود 

اومد و  نیبه طرف ماش دیبهش بدم ام یامیکار بشم و پ

 نیپنهون کردم. سوار ماش فمیک یرو تو یگوش عیسر

 یعل ی. خودم رو به کوچهکردشد و مشکوک نگاهم 

 چپ زدم و معترض گفتم:

 پس؟ شدیچ -

 

 .دینگاه نافذش جزء به جزء صورتم رو کاو با

 شه،یربع اون همه سفارش آماده نم کی یمسلما  تو -

 .میمنتظر بمون دیبا یساعت مین هی

 

 فرستادم. رونیب یپوف

 خب. یلیخ -



 

و بعد از  میاز آماده شدن سفارشمون به خونه رفت بعد

 یامشب خونه ایخوردن شام به اتاقم پناه بردم. دن

 ییاحساس تنها یحساب لیدل نیدوستش بود و به هم

باهاش درددل کنم اما نبود.  خواستی. دلم مکردمیم

بودم و حاال به  یاز حرف زدن باهاش فرار یزمان کی

گرفته  ادیهردومون  گهید داشتم. حاال ازیحضورش ن

 م،یهامون رو خرج کنهم خواهرانه یچطور برا میبود

و مثل سابق  میایچطور با هم کنار ب میگرفته بود ادی

مخالف  دیهم مثل ام ایدن نکهی. با امینکن یلجباز

اگه  کردمیبا محمد بود اما حس م میسرسخت همراه

 دطرف محم د،یشنیهام رو مارم بود و حرفامشب کن

 .دادیو بهش حق م گرفتیرو م

 



 یرو از تو یتخت نشستم و گوش یو کوفته رو خسته

از محمد که  امیسه پ دنی. با ددمیکش رونیب فمیک

 زدم. یابود روش ضربه شیپ ساعتکی یبرا

که بشه  ی. هر اتفاقیشیتو مال من م ا،یرو معلومه»

جوره ازت  چیباشم. ه ضیاگه به حرف تو مر یحت

شون . پس از االن حرف بزنم و آمادهکشمیدست نم

 «بهتره تا بعدا . یلیکنم خ

 

 هاشامیپ یهیو از خوندن بق دمیکش یاکالفه پوف

و  دیهمه اتفاقات جد نیاجتناب کردم. سرم داشت از ا

. کشش عوض شدن تصوراتم رو دیترکیم راتییتغ

 شهیاز هم شتریتم طاق شده بود و بنداشتم. طاق

 !شهیاز هم شتریخسته بودم، ب



 

 شدیم یاقهیساعت هفت نوبت داشتم و ده دق یبرا

مطب نشسته بودم تا نوبتم بشه. محمد از  یکه تو

حالم  یای. جودادیم امیو پ زدیمدام زنگ م شبید

رفتنم به جلسه بود. سر ظهر هم اصرار  ریگیو پ شدیم

و با هزار  نهیو من رو بب ادیکه اون هم تا مطب ب کردیم

مونده بود امروز  نی. همادیکردم که ن شیراض دیتهد

 کنه. یقاط و دوباره نتشیبب دیهم ام

 

 یبودم رو برا دهیکه شن ییزهایچ یاز اومدنم همه قبل

از من  یکرده بودم و حالِ اون هم دست کم فیتعر ایدن

نداشت و برعکس قبل ازم خواست که به محمد کمک 



کنم. ازم خواست کنار محمد باشم تا خوب بشه. ازم 

اگه ازش متنفرم هم تحملش کنم اما  یخواست حت

که من هنوز  دونستیجز قلب خودم نم چکسیه

باهاش  خواستمینم گهیمحمد رو دوست داشتم فقط د

 م،یداشته باشم. من و محمد مال هم نبود یارابطه

بود  ییروز اول آشنا یکیعشقمون اشتباه بود و کاش 

رو  ندهیبود که آ یکی. کاش گرفتیو جلوم رو م

 یچیه یدار شیکه در پ یراه گفتیو بهم م دیدیم

شده و عمر بر باد  کهیت کهیقلب شکسته و ت کیجز 

 .کنهینم بتیرفته نص

 

بلند  یصندل یاز رو عیسر یمنش یصدا دنیشن با

شدم و مضطربانه به طرف اتاق دکتر قدم برداشتم. با 

دکتر وارد شدم و با کمال احترام سالم  یصدا دنیشن

 یهایبا احوالپرس یاقهیکردم. چند دق یو احوالپرس



بود گذشت تا  ینیچ به مقدمه هیشب شتریدکتر که ب

 باآلخره سر اصل مطلب رفت.

راجع به محمد هست که چون  یامسئله هیخب  -

مساعد نبود بهتر بود  طتتونیخودش بود و شرا روزید

 یبرا یترکه به بعد موکول بشه و االن فرصت مناسب

 کردنشه. انیب

 

صدام هم  یتفرط استرس فارغ از دست و پاهام ح از

 .دیلرزیم

 یاگهید یضیدکتر؟ نکنه محمد مر یآقا ی... چیچ -

 داره؟

 

تکون داد و دوباره به همون لبخند  یبه نف یسر

 یواکنش سع نیرجوع کرد. انگار با ا شیشگیهم

 داشت مخاطبش رو آروم کنه.



 یماریب رینه، حدستون درست بود. محمد درگ -

نوع اختالل  هی ایهستش. پارانو ایپارانو ای دیپارانوئ

داره و  یهستش که فرد مبتال دائما  حالت تدافع یروان

 نیترکیاگه اون اشخاص نزد ی. حتنهیبدب گرانیبه د

 باشن. شیزندگ یهاآدم

 

 اراده گفتم: یتکون دادم و ب دییرو به تأ سرم

گوگل  یتو یماریب نیراجع به ا ییزهایچ هیبله،  -

کردم  شسهیعالئم محمد مقا که با یخوندم و وقت

 نیداره. خوندم که ا ازیمتوجه شدم که به مشاوره ن

درمان صد در صد نداره. واقعا ... واقعا   یماریب

 دکتر؟ یآقا نطورهیهم

 



 یگرفت و بلند شد. چند قدم یرو از صندل اشهیتک

نشست که  یهمون مبل یکرد و مقابل من و رو یط

 روش نشسته بود.  روزیمحمد د

از  یبخش کیتنها  دیگوگل خوند یکه تو یمطالب -

جاهاش صحت نداشته  یکه ممکنه بعض هیماریب نیا

با  شهینداره اما م یدرمان کامل یماریب نیباشه. بله؛ ا

 دارو کنترلش کرد. یسر کیو  یجلسات روان درمان

 

 وقتچیمحمد ه یعنیشد.  یکیبا خاکستر  دمیام تمام

 یماریا و درمان کامل بکنترل کردن کج شد؟یخوب نم

 کجا!

هام خوند که با چشم یرو از تو دیترس و ترد انگار

 ادامه داد. تیقاطع

خود  نکهیا ه؟یچ دیدونیماجرا م نیقسمت مهم ا -

بزرگ  یزهیانگ هی ای ضهیقبول کنه که مر ماریشخص ب



داشته باشه. درست مثل  شیماریشکست دادن ب یبرا

 محمد!

 

 تشیبودم محمد به سالمت دهیکه من فهم ییجا تا

 .گفتیم یاگهید زیشک نداشت و حاال دکتر چ

دارند  ایکه پارانو ییمارهایب یمحمد نسبت به باق -

 دیزود عوامل تشد یلیزود واکنش نشون داد. خ یلیخ

 هانیا یتر از همهرو به زبون آورد و مهم یماریب نیا

خاطر شما حاضره که خاطر خودش هم که نباشه بهبه

 .رهیتحت درمان قرار بگ

 

و مبهوت نگاهش کردم. کلمات برام گنگ و  مات

نامفهوم بودند و انگار ذهنم قفل کرده بود. محمد که 

با دکتر  خواستیچطور م ضهیباور نداشت مر یحت

 کنه؟ یهمکار شیماریدرمان ب یبرا



 

که آرامش  یکرد و با لحن یمکث هیچند ثان یبرا

 گفت: کردیرو حمل م یشتریب

 یها. زوجدیشد تیاذ یلیکه خ دونمیم دهیمن نشن -

 نکهیاز ا گن،یو از خسته شدنشون م نجایا انیم یادیز

رو تحمل کنند.  شونیزندگ کیشر توننیجوره نم چیه

و  یینامه و به قصد جدا کیاکثرشون هم با داشتن 

بدون  مارهایو اغلب ب کنندیاتاق رو ترک م نیطالق ا

بعد از  شترشونیچه بسا که ب شن،یدرمان رها م

 ینابود یعنی نیو ا شهیحادتر م شونیماریب ییجدا

 یایلیمحمد نسبت به خ تیکامل اون اشخاص! وضع

کمتره البته... ناگفته نماند  شیماریبهتره، شدت ب گهید

 نیآقا با مصرف مواد مخدر ناخواسته شدت ا نیکه ا

االن  رشیتأث دیکرده، حاال شا شتریرو ب یماریب

که  شدیحتما  متوجه م یبه زود یول اشهمشخص نب



زمان  هانیا یبدتر از قبل شده. با همه هاشتیحساس

. هردوتون دیدرمان انتخاب نکرد یرو برا یبد

و  میگرفتن تصم یهر دوتون فرصت برا د،یمجرد

 !دیانتخاب درست دار

 

مواد » یکلمه دنیطرف و شن کیهاش صحبت یهمه

سر خودش آورده  یی. محمد چه بالطرفکی« مخدر

 بود؟ چرا به فکر خودش نبود؟ چرا آنقدر احمق بود؟



که بهم وارد شده بود رو هضم نکرده بودم  یشوک هنوز

هام رو نشونه که نگاه پر نفوذ دکتر مجددا  چشم

 .گرفتند

 نییشما تع یکه برا یاها به دو جلسهصحبت نیا -

ش بسته امروز پرونده خوامیو م ستیشده مربوط ن

هام راجع به شما و بشه، درست قبل شروع صحبت

، صادقانه و بدون ازتون پرسمیسؤال م هیمشکالتتون. 

 .دیجواب بد یدیترد چیه

 

 گفتم: مضطرب

 .دییبفرما -

 

جمع کرد و بعد از چند  اشنهیس یرو رو هاشدست

 :دیمکث پرس هیثان



که  ای د؟یخوب شدن محمد کمکش کن یبرا دیحاضر -

و درمان رو به  دیها کنار بکشمثل اکثر زوج دیخوایم

 د؟یبسپر ماریخود ب

 

 تعلل گفتم: یب

که محمد خوب  خوامیدکتر، من از ته دلم م یبله آقا -

کنارش  تونمی. نمدونمیبعدش نم یبشه اما راستش برا

 ترسمیکمکش کنم. م ترسمیم نیخاطر همباشم. به

 بشه! دواریام

 

 و پشت سرهم تکون داد. دییرو به تأ سرش

براتون  دیاما بذار دیبترس دی. حق دارکنمیدرک م -

برگشت به  یهمراه نیاز ا بدم. منظور من حیتوض

که مثل قبل  خوامی. نمستین دیکه داشت یارابطه



دوست کنارش  هیبعنوان  دیتونیم د،یکنارش باش

 و... دیباش

 

 .دمیکالمش پر ونیم عیسر

. کنهیرو قبول نم یزیچ نیاما آخه محمد اصال  همچ -

 زیکه بعد درمان همه چ دوارهیاالنش هم ام نیاون هم

 .شهیدرست م

 

 توقف تکون داد. یرو به معنا دستش

تا  دیکن تیحدود رابطه رو رعا دی. شما بادیاجازه بد -

نکنه. اگه کنارش  یاون هم از رفتاراتون سوءبرداشت

اعتنا  یاوقات هم نسبت بهش ب یبعض یول دیباش

 کی. از دهیبهش دست م یحالت سردرگم هی دیباش

 ترسهیطرف م کیو از  دیگردیداره که برم دیطرف ام

 یکه برا شهیم اعثترس ب نیکه از دستتون بده. ا



نگه داشتنتون تالش کنه.  یراض یبهبود حالش و برا

 میتصم دیتونیدر آخر بعد از اتمام مراحل درمانش م

نه،  ای دیفرصت مجدد بد کیبهش  دیتونیکه م دیریبگ

تر از االن  یمنطق یلیموقع خمن مطمئنم محمد اون

. محمد ادیمسئله کنار م نیو با ا دهیواکنش نشون م

تر از االنش خواهد بود. و محکم یقو قعمواون

 یرو تونهیموقع اعتماد به نفسش باال رفته و ماون

 هی تونهیم یحساب باز کنه، حت هاشییخودش و توانا

 دیفرصت جد هیبهش  دیکنه که شما باز بخوا یکار

 ؟دیدادم هست حیکه توض یروند نیا ی. متوجهدیبد

به  شتریب شونیدوران سالمت یها تومسلمه که آدم

 یزهیهستن، انگ شونیو ساختن زندگ ندهیفکر آ

صبر و  زانیدارند و م یزندگ یادامه یبرا یشتریب

 نجایحاال که تا ا خوامیتحملشون باالتره. ازتون م

مطب  نیمسبب اومدنش به ا د،یهمراه محمد بود



 یمارهایب نیتراز متفاوت یکیبا  دیو باعث شد دیشد

به بعد هم کنارش  نجایا زآشنا بشم، ا میدییپارانو

باالتر از  یازهیدرمان انگ یمرحله ی. محمد تودیباش

 دیداره. به ام ازیاش نداره و به کمکتون نشما و خانواده

درمان محمد، به کمک خودش  یخدا بعد از اتمام دوره

نره  ادتونیرو  نیا. میکنیاش رو هم درمان مخانواده

که کنار اون  یفرادا یدییپارانو ماریکه عالوه بر ب

باهاش دارند  یادیارتباط ز ای کنندیم یشخص زندگ

خصوص اگه اون . بهرندیتحت مشاوره قرار بگ دیهم با

محمد رو داشته  یمثل بابا یکیاش خانواده یفرد تو

با  دیتونیکه شما م نهیهام اصحبت یدهیباشه. گز

 د،یشد تیاذ اریحضورتون نه تنها به خودتون که بس

 !دیاش هم کمک کنمحمد و خانواده هبلکه ب

 



چطور  دمیدکتر شدم که نفهم یهامحو صحبت آنقدر

 دنیچرا با شن دونمیهام نشست. نملب یرو یلبخند

سرم  یشد. تو قیبه وجودم تزر یهاش حس خوبحرف

مرد روبه روم پررنگ نبود.  یهاجز صحبت یزیچ چیه

کم آوردن خودم؛  یو نه حت ایو دن دینه ترس واکنش ام

 یدیترد یچیه رجواب دادن به درخواست دکت یبرا

بودم آنقدر مطمئن که  شهینداشتم و مطمئن تر از هم

 قاطعانه گفتم:

کنار شما و  ازهیمن هستم دکتر، تا هر وقت که ن -

 !مونمیمحمد م



 

 «ماه بعد نه»

گرفتم و پوف  یسیرو از کلمات مزخرف انگل نگاهم

 یسیفرستادم. از شدت تنفرم به انگل رونیب یاکالفه

ور حال مجب نیبود، با ا یتموم نشدن گفتمیهر چقدر م

داشتم و هنوز  ییبودم بخونمش چون فردا امتحان نها

بود که  یچه درد دونمیمونده بود. نم یپنج درس باق

 کردمیاحساس م گرفتمیمدستم  یهر وقت کتاب تو

خاطر کتاب رو  نیو به هم نمیزم یآدم رو نیترگرسنه

 یتو ایرفتم. دن رونیتختم رها کردم و از اتاق ب یرو

اتاقش مشغول درس خوندن بود و مامان در سکوت 

که  نیمبل، هم یهاسرگرم عوض کردن کاور کوسن

 و گفت: دیصداش زدم دردم رو فهم

 .ندازمیسفره م ادیم تییدا یربع صبر کن هی -

 



ها کوه که ساعت یبه کس هیمبل نشستم و شب یرو

 .دمیکنده نال

ماه  هی خوادیبود. خستمه، دلم م یکاش فقط گرسنگ -

 بخوابم مامان.

 

 مبل گذاشت و مرتبشون کرد. یرو رو هاکوسن

 .گهیچند تا امتحانه د هیمادر،  گذرهیم -

 

پنج  یکه روز یچند ماه نینبود بهش بگه پس ا یکی

به حساب  خوندمیکنکور درس م یشش ساعت برا

 اومد؟ینم

 به غرغرم ادامه دادم. مصرانه

 کنمیفکر م ریبه هفت ت یوقت یوا ؟یپس کنکور چ -

 .کشهیم ریقلبم از هفتاد تا جا ت

 



 کرد و به طرف آشپزخونه رفت. یاتک خنده مامان

 یموقع که دانشگاه خوب قبول شدخوبه خوبه، اون -

 رو داشت. دنیکش یهمه سخت نیارزش ا یفهمیم

 

 کردم و گفتم: دییتأ دهیکش یا« بله»رو با  حرفش

 اومد صدام کن. دیاتاقم، ام یتو رمیپس من م -

 

مبل بلند شدم و به  یگفت و من هم از رو یا «باشه»

دراور بود  یکه رو یگوش دنیطرف اتاقم رفتم. با د

روزها  نیروشنش کنم. ا قهیچند دق یوسوسه شدم برا

محمد که  یهاخاطر زنگخاطر امتحانات و هم بههم به

رو  ی.  گوشکردمیاز قبل شده بود خاموشش م شتریب

 «شیآخ»طور که . همونادمتخت لم د یبرداشتم و رو

رو روشن کردم و بعد از  یگوش کردمیزمزمه م یا

صفحه نشست. شک  یمحمد رو امیپ قهیدو دق یکی



و ساعت اومدن منه  راجع به جلسه امشینداشتم که پ

 .دمیو با باز کردنش حرص آلود خند

اونجا  میساعت سه و ن ا،یرو چهار نوبت گرفتم ساعت»

 «دنبالت؟ امیب تونمیبهتره. همچنان نم میباش

 

به  یکه اصال  باور یمحمد کردیفکرش رو نم چکسیه

داشته  جانیرفتن ه ینداشت برا یجلسات نیهمچ

حاال چند ماه گذشته بود و محمد، محمد  یباشه ول

 سابق نبود!

 جمله براش نوشتم. کیحد  در

مخمو  یساعت زودتر چرا؟ که آنقدر حرف بزن مین»

 «.امیخودم م ؟یبخور

 

 یچند ماه و جلسات مشاوره تو نیا یکه تو آنقدر

مطب و  یو از شلوغ کردیمطب دم گوشم پچ پچ م



که هر چقدر بهش  کردیمعذب بودنم سوء استفاده م

حالش  ی. از لحاظ روحشدیدلم خنک نم زدمیطعنه م

 یو جسارتش با گذشته فرق ییبهتر شده بود اما پررو

 .ودهم شده ب شتریب چ،یکه نکرده بود ه

 

و تلگرامم  نستاگرامیخودم رو با ا یاقهیدق چند

دادم تا قبل زنگ زدن  حیمشغول کردم و بعد ترج

کار رو هم کردم  نیرو خاموش کنم. هم میمحمد گوش

به  کردیم شتریکه کنارم بود و استرسم رو ب یو کتاب

رو باز کردم  خوندمیم دیکه با یادست گرفتم. صفحه

دوباره ماتمم گرفت. کتاب تو  هاشنیتمر دنیو با د

رو محمد بود.  شیپ یجلسه شیدستم بود اما فکرم پ

مامان  یهاکردن خاطر شکرو به شیقبل یچند جلسه

 دیهم با خواستمینکرده بودم و حاال اگه نم شیهمراه

 جلسه نیچرا که دکترش بهش گفته بود آخر رفتم؛یم



 راز دکت نکهیهمراهش باشم. خودم بدون ا دیمن هم با

بهبود حال محمد شده بودم اما  یبشنوم متوجه یزیچ

داشتم.  جانیدکتر ه یهاحرف دنیشن یباز هم برا

زمان زودتر بگذره تا برم  خواستیاغراق نبود و دلم م

 چیو بشنوم که محمد خوب شده، بشنوم که محمد ه

راحت به  نهتوینداره و م گهید یبا پسرها یفرق

 ادامه بده. شیزندگ

 

هام نشست و چطور لب یلبخند رو یک دمینفهم اصال 

افکارم شده بودم.  یکتاب از دستم افتاد. محو صدا

 شدندیسرم تکرار م یکه هر روز تو ییهامحو حرف

که با گوشت و  یراتییبخش بودند. محو تغاما برام لذت

 .کردمیپوستم حس م

 دیمشاور بردم آنقدر ناام شیکه محمد رو پ یاول روز

 کیمحمد بتونه  کردمیفکرش رو نم یبودم که حت



جلسه رو تحمل کنه اما محمد تونسته بود، نه ماه و هر 

 ینبود که اراده یکم زیچ یماه سه جلسه روان درمان

 .رمیبگ دهیمحمد رو ناد یقو

بود.  یاز هر زمان ترزهیروزها پرانگ نیا محمد

 یمغازه یدنبال کارها دمیدیکه م یخصوص وقتبه

گرفته از کارگاه  میکه بهم گفت تصم یخودشه. روز

 وقتچیه ستهیخودش با یپا یو رو ادیب رونیب یاطیخ

هاش بود که چشم ی. آنقدر شوق و ذوق تورهینم ادمی

اون  یول «یتونینم ای شهینم»نتونستم بهش بگم 

به  شیپ یچند هفته نیکه گفته بود هم یتونست. وام

اش رو مغازه یهازود جنس یلیو اون خ دیدستش رس

کرده بود باباش  یمدت سع نیکرد. تمام ا دیخر شیپ

 یاما باباش راض ارهیرو همراه خودش به جلسات ب

بود که محمد  نیا هانیا یتر از همهقشنگ شد،ینم

بود که  یشد. آنقدر از دکتر و درمانش راضینم دیناام



درمان  یشده باباش رو هم برا یمطمئن بودم هر طور

 .برهیمشاور م شیپ

محمد رو  یوصف نشدن اقیبار که ذوق و اشت هر

 گفتمی. با خودم مگرفتمیعذاب وجدان م دمیدیم

چطور بعد از اتمام جلسات حرف از سوا شدن راهمون 

 یبزنم؟ چطور بهش بگم حاال که سالم و سالمت شد

از اول هم قرارمون  گفتمیبرو، بسالمت! بعد با خودم م

نباشه پس  دواریبود، من بهش گفته بودم که ام نیهم

. کردمیخودم رو آروم م ینطوریو ا ستیمن ن ریتقص



با چند سؤال روبه  دیار کردن باها فرحاال بعد از مدت

 بیبهش بگم تا کمتر آس یچجور نکهی. اشدمیرو م

بهش بگم تا دلش  یو مثل قبل نشه؟ چجور نهیبب

 نابود نشه؟ اشزهینشکنه و انگ

 

 یتو عیباز شدن در اومد و افکارم سر یصدا

 یدیذهنم پنهون شدند. سرم رو به طرف ام یهاگوشه

 یافهیکردم و ق لیما ردکیباز نگاهم م یشیکه با ن

 به خودم گرفتم. یمظلوم

 !یکه پنچر کرد نمیبیم -

 

 حرص اداش رو درآوردم. با

پنچر  یخوندیعجق وجق رو م یهاکلمه نیتوام اگه ا -

 .یکردیم

 



 گفت: مهربون

 .یریتا جون بگ میناهار بخور ایخب ب یلیخ -

 

تخت بلند شدم و به همراهش به طرف  یاز رو عیسر

 ای. دنبود رفتم دهیکه مامان چ یرنگارنگ یهال و سفره

 اتیبه طرف محتو یهم از اتاقش خارج شد و همگ

 .میور شدسفره حمله زیانگهوس

 

به قصد کمک کردن به مامان  ایاز خوردن ناهار دن بعد

سروصدا دستم رو  یب دیآشپزخونه موند و ام یتو

 میبه سمت اتاقم حرکت کرد. وارد اتاق که شدگرفت و 

تختم لم  یبه من رو هیدر رو پشت سرش بست و شب

 داد.

 چه خبر؟ -

 



 اشدهیعضالت ورز یرنگش که حساب دیسف شرتیت به

 زل زدم. دیکشیم یرو به رخ هر چشم

 .ستین یخبر خاص -

 

. زدن خودم شدم دیو مشغول د ستادمیا نهییآ مقابل

از  یاهاله یالحظه یباعث شد برا دیام یلحن بامزه

 .رهیهام شکل بگلب یلبخند رو

 گهیامروزه نه؟ انشاءهلل که د یآخرتون گفت یجلسه -

 .نمشیبینم

 

چند ماه  نیبتونه ا کردمیدلم براش سوخت. تصور نم 

رو تحمل کنه و اجازه بده کنار محمد باشم اما نه تنها 

هوام رو داشت. همراهم بود و  شهیاجازه داد بلکه هم

رو به  زمیبه طرفش برگشتم و نگاه محبت آم

 کردم. هیهاش هدچشم



 یزحمت بکش خوادینم ام،یو م رمیامروز خودم م -

 عشقم.

 

 و گفت: دیموهاش کش نیب یدست

 .برمتیخودم م ،یزیزبون بر خوادینم -

 

برگشتم،  نهییکه به طرف آ نینکردم و هم یمخالفت

 یشگیهمدم هم دی. امدیصورتم پر کش یلبخند از رو

 خواستیبود؛ دلم م میدرددل ها و مشکالت زندگ

 بار! نیهزارم ی. برارمیازش کمک بگ

کنارش  یکم یتخت و با فاصله یگرد کردم و رو عقب

 نشستم.

 د؟یام -

 

 گاه سرش کرد. هیو دستش رو تک دیپهلو دراز کش به



 د؟یجان ام -

 

طور که با هاش بردم و همونرو به طرف دست دستم

 گفتم: رفتمیهاش ور مانگشت

 کنم. کاریچ دیبا دونمیسردرگمم، نم یلیمن خ -

 

 صورتش نشست. یرو یزیر اخم

 راجع به؟ -

 

 .دمیکش ششیصورت و ته ر یرو یدست ارادهیب

 !ستین یکنیکه فکر م ینترس. اون -

 

 خاطر جمع شد. انگار

 ه؟یپس چ -

 



بودند،  یرنگش فرار یعسل یهااز چشم هامچشم

راحت راجع به  یلیچرا برعکس قبل که خ دونمینم

روزها  نیا کردمیو بحث م زدمیمحمد باهاش حرف م

 .دمیکشیخجالت م

 لب باز کردم. دیترد با

 چیه گهیست و مسلما  بعدش دجلسه نیامروز آخر -

 مدونیکه مجبور بشم کنارش باشم. نم ستین یلیدل

 ایبگم  دیامروز با دونمیبهش بگم. اصال  نم یچجور

 !ترسمیم یلیخ ترسم،یبعدا ... م

 

 گفت: تیکرد و بعد با کمال جد یمکث

گفتم برات اما اصرار  هایسخت نیروز اول از هم -

. من هم جلوت رو نگرفتم. قطعا  یهمراهش باش یداشت

. حاال یتجربه به دست آورد یلیتوام خ ریمس نیا یتو

کرد،  تتیاذ یلیها استفاده کن. اون خاز همون تجربه



 لیدل نیا یخوب رو ازت گرفت ول یهافرصت یلیخ

. بدون خرد کردن یتوام مثل اون باش شهینم

حس حقارت بهش دست بده  نکهیبدون ا تش،یشخص

 ،یدیکنار کش شیضیخاطر مربه دیفکر کنه شا ای

کرده باشه  رییحرف دلت رو بهش بزن. اگه واقعا  تغ

و به  ادیمسئله کنار م نیبا ا گهیجور د هیقطعا  

بار نرفت و به  ری. اگه هم نه... زذارهیاحترام م متیتصم

 ادامه داد بسپرش به من. ششتهگذ یرفتارها

 

 یگذار ریپاهام گذاشت و با لحن تأث یرو رو دستش

 گفت:

 ،یکه بهش بگ ستین ینظرم امروز وقت مناسببه -

 یدار دیترد یدی. اگه باز دگهیدو روز د یکی یبذار برا

جلسه هم خودت برو  هی ،یکن کاریچ دیبا یدونیو نم

و هم  کنهیبهت کمک م هیمشاور، هم بهتر از بق شیپ



و خودت رو سرزنش  یشینم مونیبعدا  از رفتارت پش

 .یکنینم

 

که وجودم رو فرا گرفته بود  یشیتشو ادیحجم ز از

 دیرو به ام امرهینگاه خ هیچند ثان یکم شد. برا یلیخ

 طنتیبا ش نمیلبخند قشنگش رو بب نکهیا یدادم و برا

 گفتم: یخاص

 .هایوقتشه توام بزن -

 

 تخت بلند شد و مقابلم نشست. یرو از

 رو؟ یچ -

 

 گفتم: یادهیحالت کش با

 رو! تیلعنت یمطب مشاوره -

 



 و مغرورانه گفت: دیخند کوتاه

 یاز االن برا یتونیخرداد وقت مشاوره ندارم، م یبرا -

 !یمرداد ماه رزرو کن

 

 ینهیس یگفتم و مشتم رو حواله یادهیکش «عه»

بود و  ایدن ییدا نیترنیریمن ش ییستبرش کردم. دا

داغ رو  یحکم قند کنار چا مونیزندگ یحضورش تو

 نداشت! یداغ هم طرفدار یداشت. اگه نبود چا



و خواست خود دکتر اول محمد  یمنش یگفته طبق

ساعت من به  میوارد اتاق دکتر شد و بعد از گذشت ن

در انتظارمه و  ییهاچه حرف دونستمیداخل رفتم. نم

از  شدیرو م نی. اشدت مضطرب بودمخاطر به نیهمهب

 .دیاز حد تنم فهم ادیز یها و گرمادست فیلرزش خف

مبل و کنار محمد نشستم و بعد از سالم و  یرو

دکتر از محمد خواست تنهامون بذاره،  یاحوالپرس

استقبال کرد و از اتاق خارج شد. با  عیمحمد هم سر

سراسر  یبا لحنکنم و  یرفتنش نتونستم خوددار

 .دمیدلهره پرس

 یاتفاق ام،یجلسه حتما  با محمد ب نیا دیگفته بود -

 ... محمد باز...یعنیدکتر؟  یافتاده آقا

 



. ارمیام رو به زبون بجمله یادامه خواستینم دلم

 یبرا نیدلنش یلبخند دیدکتر که من رو آشفته حال د

 گفت: یمنتظرم به ارمغان آورد و پر انرژ یهاچشم

آقا  اء؟یخانم ض هیچ یو استرس برا یدیهمه ناام نیا -

 چیبه ه ازین ندهیخوب شده. تا سه ماه آ گهیمحمد ما د

 زیدارو براش تجو ستین ازین ینداره و حت یاجلسه

 کنم.

 

محمد کامل کامل خوب  یعنی... یعنی. شدینم باورم

 الیفکروخ گهید کرد؟یشک نم گهید یعنیشده بود؟ 

 یچندماه گذشته متوجه نیتو طول ا نکهیبا ا ؟کردینم

درصد هم فکر  کی یشده بودم اما حت راتشییتغ

 کامال  خوب بشه. کردمینم

گوشم  یدکتر که تو یدواریمملو از ام یهاحرف

 هام رو پر کردند.شوق چشم یهااشک دیچیپ



بهتون گفته بودم  تونه،یبهتون گفته بودم محمد م -

 یلی. راستش من امروز خشهیم دیاگه کمکش کن

محمد  نیا یوقت رهیاز در تنم در م یخوشحالم. خستگ

قبل از  شهی. باورتون منمیبیسرحال و هدفمند رو م

مادر و خواهرش وقت  یاومدنتون ازم خواست برا

 کنم؟! نییمشاوره تع

 

هام جمع شدند و لب یاز فرط ذوق رو هامدست

 .دمیام خندگونه یرو یاشک دنیهمزمان با چک

 نیبود که من تو طول ا ییمارهایب نیتریمحمد از قو -

 یاش، همراهاش، صبر و حوصله. ارادهدمیچند سال د

 ذهن من ثبت شد. یتو شهیهم یبرا اشزهیو انگ

 

لب خداروشکر  ریبودم ز رهیکه به دکتر خ طورهمون

دکتر  یصدا دنیکه با شن دینکش یاما طول کردمیم



 ازیکارم از خداروشکر کردن گذشت و به پردرآوردن ن

 کردم. دایپ

کنارش  یبود چون شما محکم و قو یمحمد قو -

جا نشسته  نیکه هم ییروزها ادمهی. خوب دیموند

 یسع یبود ول یدیو ناام أسیو صورتتون پر از  دیبود

نگاهتون،  ادمهی. خوب دیبه محمد کمک کن دیکردیم

 رو! تونیتر وفادارمه مهمرفتارتون و از ه

 

شناس قطعا  روان کیجمالت از زبون  نیا دنیشن

شک من جزء خوش  یو ب شدینم یهرکس بینص

 ها بودم.آدم نیسعادت تر

 میو ممکنه از لحاظ تصم دیدار یسن کم نکهیبا ا -

اما  دیمتفاوت عمل کن هایلینسبت به خ یریگ

رو تجربه  یخوب یرابطه نکهی. با ادیکرد رمیغافلگ

 د،یکنارش موند د،یمحمد رو تنها نذاشت دینکرد



 ونیدر م یتعهد یپا نکهی. بدون ادیکرد تشیحما

از  تیاهم یها دارند و باز زوج یلیکه خ یزیباشه. چ

 یلیخ اء،ی. صادقانه بگم خانم ضشنیکنارش رد م

که  نمیبیسن و سال شما م یتو یخوشحالم که خانم

 ...دوارمیگذاره. ام ریو تأث یآنقدر قو

 

داشت و دکتر  ستادنیقصد ا جانیاز شدت ه قلبم

 مکث کرد و بعد گفت: یالحظه یبرا

به بعد هم آنقدر تالش و  نیمحمد از ا دوارمیام -

 دوارمیفرصت دوباره باشه. ام هی قیکنه تا ال شرفتیپ

با هم روبه رو  وقتچیه گهیاگه د یهردوتون حت

رو به سر  یآروم یو زندگ دیموفق باش شهیهم دینشد

 .دیببر

 



کلمات رو بدون  تونستمیذوق زده بودم که نم آنقدر

 مکث و تعلل تلفظ کنم.

 یسالمت یبرا یلیدکتر... شما هم خ یم... ممنون آقا -

. من واقعا  خوشحالم... دیدیمحمد... زحمت کش

 .شنومیها رو از زبون شما محرف نیخوشحالم که ا

 

در جوابم  یا «کنمیخواهش م» نیریهمون لبخند ش با

و  دیطول نکش شتریب قهیگفت و صحبتمون چند دق

رو داشتم  یکس یباآلخره از اتاقش خارج شدم. حس

به اهدافش تالش کرده و حاال  دنیرس یها براکه سال

و  قیتحت تشو شیزندگ یالگو نیترتوسط محبوب

 انیتنم جر یکه تو یقرار گرفته. از حس خوب دیتمج

پوست  یبود تو دهیبخش یمضاعف یبهم انرژداشت و 

اگه محمد  کردمیاعتراف م دیو با دمیگنجیخودم نم



نبود، اگه مشکالتش نبود هرگز به خودم آنقدر افتخار 

 !کردمینم

 

 

تا بناگوشش باز بود از مطب  ششیکه ن یمحمد با

. به محض سوار میو به سمت آسانسور رفت میخارج شد

 ینهییو نگاهم رو به آ ستادمیگوشه ا کیشدن من 

زدن  دیتوجه به محمد مشغول د یآسانسور دادم. ب

آن نگاهم مچ نگاهش رو  کیبودم که در  شمیآرا

 یسالد انگار صد بو رهیبهم خ یطور کیگرفت. 



ندادم و  شیرگیبه خ یتی. اهمدهیکه من رو ند شدیم

 معترضانه گفتم: کنهیآسانسور حرکت نم دمید یوقت

 پس؟ رهیوا... چرا نم -

 

 به خودش اومد. عیسر محمد

 هنوز نزدم! -

 

 بهش بزنم. نهییآ یاز تو یظیغل یغرهچشم

 ؟یلحاف و تشک پهن کن نجایا یخواینکنه م -

 

 دیهم کش یهاش رو روخورد و لب ینیهاش چلب کنار

همکف رو  یطبقه یآشکار دکمه یو من هم با حرص

 زدم.

محمد  یکه پاها دمیدیم میاومد رونیآسانسور که ب از

. چند قدم ازش جلو کنندینم یاریراه رفتن  یبرا



سرجاش  دمیبه سمتش برگشتم و د یافتادم و وقت

 .مستادیبه ناچار من هم ا ستادهیا

 ه؟یچ -

 

 نیچندم یجلو اومد. نگاهم برا دیزد و با ترد یتلخند

 .جذابش نشست پیخوشرنگ و ت راهنیپ یبار رو

 ...شهی... مگمیم -

 

 میها داشتبند و بساط نیبار سر اتمام هر جلسه از ا هر

 .شدیو خداروشکر که امروز تموم م

 ؟یخوایم یمحمد؟ باز چ یچ شهیم -

 

و مظلومانه  دیموهاش کش نیب یبچه کوچوها دست مثل

 نگاهم کرد.

 مشاوره رو بهت بدم؟ توروخدا! انیپا ینیریش میبر -



 

بده به  ینیریش خواستیکه م یکس ایدن یجا چیه

ام گرفته و واقعا  خنده کردیطرف مقابلش التماس نم

 بود.

 .میبر ایب خوام،ینم ینیریمن ش -

 

 دنیشالم سد راهم شد و با د یبا گرفتن گوشه عیسر

 .دیام ترسدرشت شده یهاچشم

 میبر ایتوروخدا. ب ایبابا شالت رو گرفتم فقط، رو -

 یحساب دیبعدش با دونمی. میروز آخره لعنت گه،ید

 تا... یدقم بد

 

درخواستش رو قبول کنم  کردیقلبم اصرار م نکهیا با

 تمام گفتم: تیبا جد یول

 برم. دینتظرمه و بام مییبس کن لطفا ، دا -



 

جن دوباره  نیبرنداشته بودم که ع شتریقدم ب دو

 جلوم ظاهر شد.

 ؟یایکنم م یرو راض تییاگه دا -

 

 زدم. یپوزخند

 بشه! یبمون تا راض -

 

 به خودش گرفت و گفت: یمغرور یافهیق

 .مینیبیم -

 

بعد همراه من از ساختمون خارج شد. نگاهش رو به  و

رفت که  یااطراف دوخت و بعد به سمت همون کوچه

محمد آمار  نکهی. اموندیاونجا منتظر م شهیهم دیام

بعد  دمیدینبود چرا که م بیرو داشت عج زیهمه چ



و رفتنم  ستادیایساختمان م یهر جلسه کنار در ورود

که زودتر از من به خودش  دمیدی. مکردیرو تماشا م

همکف  یاز طبقه دنمیتا موقع رس رسوندیرو م

شدت حواس محمد به نیکنه و من هم به ا میهمراه

 عادت کرده بودم. ریگیجمع و پ

 

ما  دیام یو وقت میدیمد نظرمون رس یاواسط کوچه به

 ی. اخمشد ادهیپ نشیاز ماش عیسر دیرو کنار هم د

 دینبود. شا یمحمد عصب دنیشدت قبل با دکرد اما به

 .کشهیانتظارش رو م یچ دونستیچون م

و محمد با  ستادمیا دیکنار ام یحرف چیبدون ه من

 کمال ادب و احترام شروع به حرف زدن کرد.

 یاجازه بد شهیم یول هیادیز یکه خواسته دونمیم -

 ...ایرو با رو یساعت هی

 



 جبهه گرفت. عیسر دیام

مترو کرج  شه،یها! نه آقا نمبهت خوش گذشته یلیخ -

 .شهیم لیتعط گهیساعت د میتهران تا ن

 

محمد مطمئنم کرد که چقدر با  یهالب یرو لبخند

جمله  نیا دنیها فرق کرده، محمد سابق با شنگذشته

 .خوردیو بهش برم کردیقطعا  اخم م

 میساعت با هم بر هیشما فقط اجازه بده  ست،یمهم ن -

 .کنمینم تشی. بخدا اذرونیب

 

 کمرم گذاشت و بغلم کرد. یدستش رو رو عیسر دیام

 !یتونیهم نم یبخوا یدوم شه،ینم یاول -

 

و محمد با هم روبه رو  دیچرا هر وقت ام دونمینم

 داد،یآنقدر ماهرانه محمد رو حرص م دیام شدندیم



 ی. محمد اما صبورشدیکه دل من هم خنک م یطور

 خاص به صداش اضافه شد. یتیکرد و مظلوم

. برمشینم یبد یجا ،یدوست دار یجون هر کس -

 بدم بخدا! ینیریبهش ش خوامیم

 

گذار  ریقسمت تأث»به  هیشب یرو که مضمون نگاهم

محمد  یداشت به رو «شهینم یراض دیو ام ستین

موافقت  دیکه ام دمیانداختم و در کمال تعجب شن

 کرد.

منتظرم تا  نجایساعت. من ا میباشه، فقط واسه ن -

 .دیبرگرد

 

فاصله گرفتم و متعجب نگاهش کردم.  دیاز ام عیسر

قورتش داد. خواستم  یاش گرفته بود و به سختخنده



 ینیریواسه خودش عیبزنم که محمد سر یبهش تشر

 رو بغل کرد. دیجلو اومد و ام

 دمت گرم! -

 

به  دونستمیهنگ کرده بودم و نم یواقع یمعنا به

 میبهت زدگ یکه متوجه دینگاه کنم. ام دیکدومشون با

 شده بود هشدارگونه گفت:

 مونده! گهید یقهیو نه دق ستیفقط ب -

 

زده صدام کرد و من با همون حالت به  جانیه محمد

بند  کیدنبالش راه افتادم. آنقدر ذوق زده بود که 

جا مونده بود. چرا  دیام شیو من حواسم پ زدیحرف م

شد؟ اصال  چرا گذاشت من با محمد  یآنقدر زود راض

 نبودند؟! یکیهاش برم؟ چرا رفتارهاش با حرف

 



افکارم غرق  یتو یبزرگ یفروش یبه بستن دنیرس تا

نظرم رو  نکهیمحمد بدون ا دن،یبودم و به محض رس

مغازه  رونیب یهایصندل یبپرسه سفارش داد. رو

 ا چرخوندن نگاهش به اطراف گفت:و محمد ب مینشست

 .امیبرم االن م قهیدق هیمن  -

 

 یگهیبا دو به طرف د« کجا»تا خواستم بپرسم  

 حرکت کرد. ابونیخ



 کی یپر برگشت. تو یبا دست قهیه دقاز گذشت د بعد

داغ و وسوسه  یهاپک کامل از دونات کیدستش 

. ینیریجعبه ش کی اشگهیدست د یبود و تو زیانگ

درشت  ییهارو از دست دادم و با چشم جانمیکنترل ه

 شده گفتم:

 ؟یدیچرا خر نارویا ،یوا -

 

بود.  یعروس گاهممنینش یاما تو زدمیزبون تشر م به

 یهادونات دنیام بود و هم با دشدت گرسنههم به

زودتر طعمشون رو بچشم.  خواستیدلم م یرنگ یرنگ

 یذوق کرد و همه یحساب اقمیاشت دنیمحمد هم با د

 گذاشت. زیم یدستش رو رو یتو اتیمحتو

 سفارشمونو؟ اوردهیعه... چرا ن -

 



ه شده بود ک قهیبه طرف مغازه رفت و کمتر از دو دق 

و  یشاهتوت یچند بستن یکه حاو یاینیبرگشت. س

 گذاشت و باآلخره نشست. زیم یبود رو رو یشکالت

 !شیآخ -

 

 هیام رو هدعاشقانه به کدومشون نگاه دیبا دونستمینم

 یهایبستن ای یاخامه یهاینیریها، شبدم، دونات

 .یو شکالت یشاهتوت

 وقتمون کمه. گه،یبخور د ایرو -

 

 چپ نگاهش کردم. چپ

مگه  ؟یبخر لیهمه وسا نیبه تو گفته بود ا یک -

 همه رو؟ نیخورد ا شهیم

 

 جلو آورد. یازد و سرش رو به طرز دلبرانه یلبخند



 قلبم! -

 

به سراغم اومد و  یدوباره همون عذاب وجدان لعنت 

 یامزه چیها افتاد. خوردنشون هدونات ینگاهم به رو

 یرو به محمد بگم. وقت قتیققرار بود ح ینداشت وقت

قرار بود هر زمان به امشب فکر کنه به خودش و من 

 لعنت بفرسته.

 رو ببر خونه. هیرو بخور بق یبستن گه،یبخور د -

 

بردم و شروع به  ینیس یرو به سمت قاشق رو دستم

لب  نکهیکردم. محمد بدون ا یشاهتوت یخوردن بستن

من بود و فکر من هم  یبزنه مشغول تماشا یزیبه چ

 قهی. چند دقزدمیبهش م دیکه با ییهاحرف شیپ

 رو کنار گذاشتم. یو بستن اوردمیطاقت ن شتریب

 محمد... -



 

 هاش نشست.چشم یترس تو برق

 جان محمد؟ -

 

به  کردیافتاد و قلبم التماسم م زیم یبه رو نگاهم

گوش بدم و  دیبه حرف ام گفتینگم، م یزیمحمد چ

صبر کنم اما من قلبم رو خوب  گهید روز دحداقل چن

بود تا محمد رو از دست  اون دنبال بهونه شناختم؛یم

 نده.

ها قطعا  نظرت راجع حرف نیا دنیکه با شن دونمیم -

 ...یول یکنیقضاوتم م شه،یمن عوض م

 

هاش صورتش استرس و اضطرابش عالوه بر چشم حاال

 .زدیم ادیرو فر

 ؟یبگ یچ یخوایمگه... مگه م ؟یچ یبرا -



 

 رهیروبه رو خ یهارو ازش گرفتم و به مغازه نگاهم

بهتر از فردا و فرداها بود. من  گفتمیشدم. االن بهش م

اتاق چقدر در  یتو ییها و تنهاکه شب دونستمیم

 اند،فیذهن ضع یهایپرداز الیمقابل افکار و خ

بره  یحرف دنیمحمد اگه امشب بدون شن دونستمیم

 !هتر از امروز دواریفردا ام

محمد روبه رو  یهارو مجبور کردم با چشم هامچشم

عذاب  نیخودم از ا ییرها ی. براگفتمیم دیبشن، با

 .اقیو اشت دیهمه ام نیمحمد از ا ییرها یوجدان، برا

تحت  یمحمد... من... بهت گفته بودم که اگه بر -

. خداروشکر شهیدرست م زیهمه چ یریدرمان قرار بگ

به مشاور  یازین گهیهم شد و تو د یطور نیکه هم

 خوشحالم. یلیبابت برات خ نی. از ایندار

 



لبخند زد که  یطور کیخورد و  یگلوش تکون بکیس

 شد. شیر شیدلم ر

 درست شه، هنوز بهم بله... زیهنوز مونده همه چ -

 

 .دمیحرفش پر ونیم عیسر

 محمد! ستیدر کار ن یابله -

 

 مهیشدند و نگاه من سراس یپر از ناباور هاشچشم

 فرار کرد.

 نی! ایتو بهم قول داده بود ا؟یرو یچ یعنی... یعنی -

 قرارمون نبود، قرار شد من برم...

 کی. تا اگه یدکتر تا خوب بش شیپ یقرار شد تو بر -

رو بدبخت  گهید یکی یازدواج کن یخواست یزمان

 تندهیآ یکه تو یخاطر خودت و کس. من بهینکن

. یکن نکارویازت خواستم ا شهیم تیزندگ کیشر



 یاگهیجور د دونستمیمجبور شدم دروغ بگم چون م

 دواریاممدت هم بهت گفتم  نی. تمام ایشینم یراض

 ینباش، بهت گفتم اگه کنارتم برداشت بد نکن! ول

 یبود گذشت محمد. برو پ یگذشت. هر طور گهید

رو با  یقشنگ یروزها میتونینم گهیمن و تو د ت،یزندگ

ات رو رو از نو بساز. مغازه تی. برو زندگمیهم تجربه کن

دختر  هیخودت هم  یات برس، براراه بنداز، به خانواده

 خوب و...

 

 یتکون یبستن ینیو س دیکوب زیم یرو یحرص مشت با

 افتاد. نیزم یخورد و رو

نگو!  یکه تو توش نباش یاندهیبسه، نگو! آنقدر از آ -

 یچرا آنقدر واست آسونه؟ چجور ا،ینباش رو رحمیب

 ؟یتونیم

 



من  یهام حمله ور شدند. برامزاحم به چشم یهااشک

 آسون بود؟

بلند شدم و بدون توجه به نگاه  یصندل یرو از

 اطرافمون رو به محمد گفتم: یهاآدم

 ،یداشته باش یخوب یاز االن به بعد زندگ دوارمیام -

 ات باشه.و خانواده حواست به خودت

 

 یاش رد شدم و چند قدمزده رتیمقابل نگاه ح از

صورت  گهیبرداشتم. با دو به سراغم اومد. حاال د

هامون چشم گهیاز اشک بود. حاال د سیهردومون خ

 .زدیم ادیدلمون رو فر یدرد تو

 نیخاطر تو انکن. من به نکارویتوروخدا با من ا ایرو -

خاطر تو خواستم خوب بشم. مدت رو تحمل کردم، به

 نابودم نکن! ینطوریمرگ محمد ا

 



 گفتم: یو به سخت دمیرو بلع بغضم

 برو محمد! -

 

 :دیدستش گرفت و نال یرو تو دستم

. من یشیمال من م ی. بهم گفتیگردیبرم یبهم گفت -

 .یکنیم یبدقول یتو دار یول ایرو سادمیسر حرفم وا

بار به  نیآخر یو نگاهم رو برا دمیرو عقب کش دستم

 هاش انداختم.چشم



گفتم  یکرده باشم. هر چ یندادم که بد قول یمن قول -

 خاطر خودت بوده.به

 

« خداحافظ»بگه که  یزیدهن باز کنه و چ خواست

از کنارش رد شدم.  یتند یهاگفتم و با قدم یلرزون

بهش به  تیاهم یو ب دمیشنیصداش رو از پشت سر م

به کوچه به  دنیمد نظرم رفتم، با رس یطرف کوچه

 یصندل یو به محض نشستن رو دمییدو نیسمت ماش

 گفتم: دیبه ام یبه سخت

 !دیام میبر نجای... از اانجی... از امیبر -

 

 و آشفته بغلم کرد و گفت: نگران

 کرد؟ تتیاذ شده؟یچ -

 



تکون دادم و کنترل صدام از دستم خارج  یبه نف یسر

 شد.

 برو! نجایبرو... فقط از ا -

 

ازم فاصله گرفت و با روشن کردن  لشیم برخالف

 .دیلب غر ریو ز یعصب نیماش

 .ذارمیم ابونیآخر از دستتون سر به ب -

 

*** 

 نیا ی. توگذشتیم ییاز اون شب کذا یاهفته کی

هزار بار اون شب رو مرور کرده بودم؛  یهفته باال

 یهامحمد رو، نگاه یهاخودم رو، التماس یهاحرف

کمتر  خوندم،یروزها کمتر درس م نیدردآورش رو. ا

 ی. حسابزدمیام سر مو کمتر به خانواده دمیخندیم

 یشده بودم. افکار نندمخوره ما یهافکر و ذکر ریاس



 

 گهیبود که تموم شده بود و د یسه روز امتحاناتم

 ینبود که خودم رو باهاش سرگرم کنم. حت یزیچ

که همش میپرسیدند محمد کجاست؟ چرا پیداش 

نیست؟ نکنه بالیی سر خودش آورده؟ نکنه بیخیالم 

شده؟ از این تردید و سردرگمی بیزار بودم. از اینکه 

دیگه محمد رو نمیدیدم خوشحال بودم اما از اینکه 

دیگه سراغم رو نگرفت و پیداش نبود ناراحت بودم. 

حس میکردم عقل و قلبم نیاز به درمان دارند؛ چرا که 

دائما  در حال جنگ و جدل بودند. قلبم عقلم رو مقصر 

میدونست و عقلم اشتباهات قلبم رو به روش میآورد 

و اذیتش میکرد. حاال من مونده بودم با حس مزخرفی 

به نام شک و یقین. یقین داشتم تصمیم درستی گرفتم 

اما شک داشتم که انتخابم اونطور که باید درست 

نیست. 



 کیکه  یکنکور یدرس خوندن برا یحوصله گهید

. نمونده بود رو نداشتم یباق خشیبه تار شتریهفته ب

رنگ  دیبه سقف سف رهیودم و خاتاقم ب یاکثر اوقات تو

 !هاوونهیبه د هیشبدرست  زدم؛یم اتاق با خودم حرف

 

و  دیبه گوشم رس زدیمامان که اسمم رو صدا م یصدا

 یبه خودم بدم. وارد هال شدم و ب یمجبور شدم تکون

 که داخل آشپزخونه بود گفتم: یرمق رو به مامان

 جانم؟ -

 .رسهیاالن م کهینزد تییدا ا،یسفره رو بنداز رو ایب -

 

 گفتم: کالفه

 حال ندارم بخدا. نهیکجاست؟ بگو امروز اون بچ ایدن -

 

 چپ نگاهم کرد. چپ



 خواد؟یچهارتا قاشق و بشقاب بردن حال داشتن م -

هردوشون خسته و  اد،یاالناست که ب رونیرفته ب ایدن

 ان، بدو مادر.کوفته

 

روزها  نیا ایاومد که دن ادمیحرف مامان تازه  دنیشن با

و دوست نداشت تابستون امسال  گشتیدنبال کار م

داشت من  دیبه سر ببره و تأک یکاریخونه و ب یرو تو

 مشغول کنم. یهم بعد از کنکور خودم رو با کار

 

 باشه چشم. -

 

سفره  دنیچ یالزم برا لیبه برداشتن وسا شروع

کردم. کارم که تموم شد خواستم به اتاقم برگردم که 

خورد و باالجبار به سمتش حرکت کردم.  یزنگ فونیآ

دکمه رو زدم و بعد از باز کردن در  عیسر ایدن دنیبا د



اومد با  رونیجا منتظرش موندم. از آسانسور که بهمون

 بهش انداختم. یمشکوکنگاه  اشافهیق دنید

 ؟یخوب -

 

اکتفا  یبود که به تکون دادن سر ریذهنش درگ آنقدر

هاش به داخل اومد، خواستم شکرد و با درآوردن کف

 گفت: عیدر رو ببندم که سر

 .ادیداره م یینبند دا -

 

 اومد و گفت: ایبه استقبال دن عیسر مامان

 د؟یعه با هم اومد -

 

در جوابش گفت و مامان سؤاالتش رو  یا« آره» ایدن

 ریکردن کار شروع کرد. من اما ذهنم درگ دایراجع به پ



داشتند و من از  یخاص یمعنابود که  ییهاو نگاه ایدن

 درکشون عاجز بودم.

 

 یافهیق دنیبه داخل خونه و د دیمحض ورود ام به

افتاده.  یمطمئن شدم که حتما  اتفاق شیسرخ و عصبان

جواب  یگفتم اما اون هم سرسر یبهش سالم یپر انرژ

با مامان به طرف اتاق  یکیداد و بعد از سالم و عل

مامان رفت. در رو پشت سرش بست و نگاه مشکوک 

 نشست. ایدن یمن و مامان به رو

 ا؟یدن هیچرا آنقدر عصب تییدا شده؟یچ -

 

 شیاتاق خودش رو پ ریباال انداخت و مس یاشونه ایدن

 گرفت.

سوارم  دمشیمامان، سر کوچه د دونمینم یزیمن چ -

 کرد.



 

رو  چارهیبستن در من و مامان ب اتاقش شد و با وارد

 نانیگذاشت. مامان هم مثل من اطم یخمار یتو

افتاده که هر دوشون آنقدر شک  یاتفاق کیداشت 

 یدندون رو یاقهی. چند دقکنندیرفتار م زیبرانگ

رو از  ایو دن دیام دیگذاشت و بعد به زور و تهد گریج

و ترسناک مشغول  بیعج یآورد. در سکوت رونیاتاق ب

و بعد از تموم شدن و جمع کردن  میخوردن ناهار شد

هم  دیبه اتاقش رفت. ام عیکه سر دمیرو د ایسفره دن

فکر  ایدن کیوارد اتاقش شد و من موندم و  یابه بهونه

 .الیو خ

 

که در آخر  میمن و مامان با خودمون کلنجار رفت آنقدر

فتم. با باز کردن ر ایو به اتاق دن ارمینتونستم طاقت ب

 شتریاسترسم ب دم،یدر هردوشون آشفته حال رو د



خطاب به هردوشون  ایتخت دن یشد و با نشستن رو

 و رو به هم نشسته بودند گفتم: نیزم یکه رو

 !شده؟یچ دیبگ شهیم -

 

اش سرگرم کرد و کتابخانه یهاخودش رو با کتاب ایدن

 نی. حرصم گرفت و همدیموهاش کش یتو یدست دیام

 بلند بشه. یباعث شد صدام کم

شده، من و مامان دق  یزیچ هی زنهیرفتاراتون داد م -

 !تونمیصبر کنه، من نم تونهیم چارهیخب. اون ب میکرد

 



 .دیغر عیسر دیام

 .ایرو نییپا اریصدات رو ب -

 

 بغض کردم. ارادهیب

 یافتاده؟ من کار یاتفاق شده؟یچ دیبگ یچشم، ول -

 کردم و خبر ندارم؟

 

 و بعد نگاهش رو به من سپرد. دیکش یآه ایدن

 ؟یدیجو م یچرا الک ا،یرو ینکرد یتو کار -

 شده؟یپس چ -

 

بلند شد و شروع به قدم زدن کرد.  نیزم یاز رو دیام

خودش رو آروم کنه اما  خوادیو م هیمشخص بود عصب

 .گرفتمیآروم نم شدهیچ دمیفهمیتا من نم

 .شدهیحداقل تو بگو چ ایدن -



 

 گفت: یبا کالفگ دیانداخت و ام نییسرش رو پا ایدن

 شتریمامانت ب رونیاالن پاشو برو ب گم،یبعدا  بهت م -

 .شهینگران م

 

 لج کردم. شتریب

 !رمینم شدهیچ دیتا نگ -

 

 به ضرب به طرفم برگشت و غضبناک گفت: دیام

ست آرامش ندارم؟ هفته کیرو بهت بگم؟ بگم  یچ -

 بهت بگم؟ یچ شه،ینم شیحال یچیطرف ه یوقت

 

کم کنارش  یاتخت بلند شدم و با فاصله یرو از

 .ستادمیا

 دورت بگردم؟ یگیم ویک ؟یک -



 

 .دیکش یقیداد و نفس عم هیتک وارید به

 یکی گنیباشگاه م ذارمیست تا پام رو مهفته هی -

ظهر  نمش،یبیشب م نمش،یبیصبح م نتت،یاومده بب

 وونمی. دشهیجن همه جا ظاهر م نی. شده عنمشیبیم

 شه،یم شینه کتک حال شه،یم شیکرده. نه حرف حال

 !ای. خسته شدم، خسته شدم رویور ینه فحش و در

 

 زدیازش حرف م دیکه ام یشخص زدیم بینه قلبم

 بینه دیباور کنم تا که خود ام تونستمیمحمده و نم

 کرد. دییقلبم رو تأ

 گمی. بهش مدمیند میزندگ یتو نیا یآدم به سمج -

. تو گهیدروغ م گهیشو برو، م الیخیب خوادتیبابا نم

 !؟یگیدروغ م

 



 نایتنم جر یتو یانداختم و لرز بد نییرو پا سرم

 نشده بود. دیگرفت. پس محمد ناام

 با توام! -

 

 یام رو باال برد و وادارم کرد تودستش چونه با

 هاش زل بزنم.چشم

 ش؟یخوایکه نم یگیدروغ م -

 

که به  کردینم یاریاصال  زبونم  گفتم؟یم دیبا یچ

 جواب بدم. دیسؤال ام

 یول خونمیمن که از چشمات م ا،یجواب بده رو -

 !یاریبه زبون ب خوامیم

 

دستش  یعصب دیلرزونم رو د یسکوت و چونه یوقت

 که زد ماتم برد. یو با حرف دیرو عقب کش



 کنمیهماهنگ م ،ینه بگ هی چرخهیحاال که زبونت نم -

حرف  فهمهی. هم اون میخواستگار انیبعد کنکورت ب

نه گفتن رو بلد  دیکه با یفهمیهم تو م هیحسابت چ

همه، هم  ی. جلوتمییمن که دا یاونم نه جلو ،یباش

 اون! یخودت و هم خانواده یخانواده

 

گفت و  یا «سیه»  یکنم که عصب یاعتراض خواستم

 بعد ادامه داد.

. پس یجوابم رو نداد دمینگو، سؤال پرس یچیاالن ه -

 ادی! حاال که آنقدر اصرار داره ماینگو رو یچیاالن ه

 گهید فهمهینه خودش م یگفت یوقت یخواستگار

نه  ا،ینظرت رو عوض کنه، نه من، نه دن تونهینم یچیه

کمکش  تونهینم چکسیکه ه فهمهیم گهی. دگهیکس د

 کنه!

 



رو گفت و بعد از اتاق خارج شد. من موندم با  نیا

که صداش از  ییایو دن واریو مبهوت به د رهیخ یصورت

 .اومدیپشت سرم م

رفت بدتر  شه،یروانشناس خوب م شیپ رهیم میگفت -

 !نیکنه فقط، هم ریشد. خدا به خ

 

 ستیقرار ن گهیتموم شده و د زیهمه چ کردمیم الیخ

خاطر اشتباهات من عذاب بکشن اما مثل ام بهخانواده

 ی. انگار تا من رو حسابمحمد دست بردار نبود نکهیا

 نیا ی. توشدیراحت نم کردیسرافکنده و شرمنده نم

 یشده بود، حت تیاذ یبحسا دیام یسال و اند کی

 خواستیمن. دلم نم از شتریبگم ب تونستمیم

رو  یمشخص بود فشار سخت نمش،یبب ینطوریا

هر لحظه به شدت عذاب وجدانم  نیمتحمل شده و ا



کنم،  ایدن یهایبه دلدار یاتوجه نکهی.بدون اافزودیم

 همزمان به سمت در قدم برداشتم و حرص آلود گفتم:

 کنم! کاریباهاش چ دونمیم -

 

نکردم و به اتاقم رفتم.  ایدن یهابه سؤال ییاعتنا

کنسول کنار تخت چنگ زدم و  یرو از رو یگوش

بار جوابم رو نداد و  نیمحمد رو گرفتم. اول یشماره

بشم. مجددا  زنگ زدم و  یعصب شتریباعث شد ب نیهم

مقدمه  یگفت و من ب یا« بله»بعد از خوردن چند بوق 

 .دمیبهش پر

 ؟یو خواهر من بش ییبه تو گفته که مزاحم دا یک -

 تیتمومه؟ چرا حرف حال یمگه من بهت نگفتم همه چ

 محمد؟ ستین

 



 یمکث کرد و بعد با لحن حرص درار هیچند ثان یبرا

 گفت:

 آروم باش خانوم. -

 

 گفتم: نانهیخشمگ

به من نگو خانوم! مگه من بهت نگفتم برو سراغ  -

 ! هان؟؟یشینم الیخیپس چرا ب ت؟یزندگ

 

 ییجورا کینبود و  یها، اصال  عصبانگذشته برخالف

 .بردیهام لذت هم محرف دنیانگار داشت از شن

 خانومم. گمیباشه پس، م -

 

بهش بزنم که با  یدرشت شد و خواستم تشر هامچشم

 کرد. اموونهیرسما  د شیبعد یجمله



دوماد شم، دوماد  خوامیم گه،ید ممیدنبال زندگ -

 مادرت!

 

 دیبا یچ دونستمینم یحرصم گرفته بود که حت آنقدر

 بگم.

 مامان من البد مغز خر خورده... -

 

 ام تموم بشه.نذاشت جمله اصال 

 نکن! نیزشته! به مادر زنم توه -

 

. انگار نه انگار که من داشتم زدیراحت حرف م چقدر

تحمل  . نتونستم خودم روشدمیاز حرص منفجر م

 .کنم

 خفه شو محمد، خفه شو! -

 



 

 یاهام شد و بدون لحظهمهمون گوش یمطلق سکوت

 بعنوان حسن کالم گفتم: دیدرنگ و ترد

 یبهت ندارم، حت یحس چیمن دوستت ندارم، ه -

 هیام. نه سراغ خانواده اینه سراغ من ب گهیتنفر! پس د

اسمت هم  دنیشن یحت وقتچیبرو که ه یجور

 امو نرنجونه!خانواده

 

قلبم  یکوبنده یهابه تپش یتیاهم نکهیبعد بدون ا و

تخت پرتاب کردم. بغضم  یرو قطع و رو یبدم گوش

 یهام شدند. روگونه یهام راهشکست و اشک عیسر



از ته دل  ادیفر هیشدت افتادم و دلم به نیزم

رو آروم کنه و  رونمیکه قلب ح زیچ کی خواست،یم

خوشت تموم شده، بهش بگه  یبهش بگه که روزها

بهش بگه که از محمد تا  شه،یهم نم یبهش برس یبخوا

 نه خودش! مونه،یم شتیو خاطراتش پ ادیابد فقط 

*** 

رو خوابم نبرده بود. همه  شبیشدت استرس کل د از

کامال  استراحت کرد اما  دیشب قبل کنکور با گفتنیم

 نکهیکنم. ترس ا یکار نینتونستم همچ یکیمن 

 ی. براکردیم اموونهیکنکورم رو بد بدم داشت د

 میبه ساعت گوش یبار ممکن نگاه نیتر شماریب

به  یتساع کیانداختم؛ ساعت شش صبح بود و 

کم کم  گهیمونده بود. د یحوزه باق یساعت حضورم تو

 میزندگ یهاآزمون یهانیاز موثرتر یکی یبرا دیبا



 کهیت کیشدن بهش  کینزد هیو هر ثان شدمیآماده م

 .کردیاز وجودم رو ازم جدا م

 

 یو با سرکردن مقنعه دمیپوش یو شلوار مناسب مانتو

 شیکه از چند روز پ یو برداشتن مدارک امدهیاتو کش

اومدم. نه تنها من  رونیاش کرده بودم از اتاق بآماده

شده بودند و  خوابیو مامان هم ب ایو دن دیبلکه ام

و  یشدت مقوبه یابرام صبحانه نیزم یهال و رو یتو

نفرشون با هر سه یهابودند. چشم ردهمتنوع آماده ک

و طور که شکر رشد و مامان همون یچراغون دنمید

 ام رفت.قربون صدقه ذاشتیسفره م یرو

 مادر. یبپوش ییلباس دانشجو یاله -

 

 .دیکوتاه خند ایدن



 دیبا رونیکه مامان، لباس ب میندار ییلباس دانشجو -

 بپوشه.

 

 به روش زد. یاچشم غره مامان

 !یحاال هر چ -

 

رو قورت دادم تا ناراحت نشه و نگاهم رو به  امخنده

 هاش بود انداختم.چشم یتو تیکه برق رضا یدیام

 آخه؟ یآنقدر بزرگ شد یتوئه فسقله ک -

 

 یچ هانیو ا شدمیداشتم از استرس آب م من

 استقبال کرد. دیاز حرف ام عیسر ای. دنگفتندیم

اومد و باعث  ایبود که به دن روزید نیواقعا ، انگار هم -

 شد همه من رو فراموش کنند.

 



به  یزد و من تازه تونستم تکون ایبه دن یتشر مامان

. با نشستنم همشون نمیسفره بش یپاهام بدم و رو

 کردن از من کردند. ییرایجلوتر اومدند و شروع به پذ

 

و گردو رو به سمتم گرفت و با خنده  ریظرف پن دیام

 گفت:

 یشیخنگ م یبخور شویکیبا هم بخورشون،  -

 !رهیم ادتیها جواب

 

 آلود گفتم: حرص

االنش هم  نیمن هم یبود ول مزهیب یلیهه، خ هه هه -

 .رفته ادمیخوندم  یهر چ

 

 یپرمالتش رو به دستم داد و با خاطرجمع یلقمه ایدن

 گفت:



 یزیچ اد،یم ادتی ینینگران نباش، سؤال رو بب -

 بزرگش کردند. یامتحانه، الک هیشب ستین

 

اما  دادندیم یو انرژ هیکه بهم روح شدیم یروز چند

 من باز استرس داشتم.

 گفت: یبا مهربون مامان

 تشیسرت،  نها یآره مادر، شد شد، نشد هم فدا -

 .یریدانشگاه خواهرت م

 

 یکنکور بودند ول یتو تمیچشم انتظار موفق همشون

تا به خودم سخت  دادندیم یداشتند بهم دلگرم

زدم و همزمان  یدستم رو گاز یتو ی. لقمهرمینگ

 گفتم:

موفق  دمیقول م د،ینتون برم که آنقدر خوبقربو -

 بشم.



 

با  دیهمشون نشست و ام یهالب یرو قیعم یلبخند

 بود، گفت: زهیپر از انگ یکه انگار جهان یلحن

 .وزه یشیو موفق م یتونیمن مطمئنم که تو م -

 

 اومدیهام مکم داشت اشک شوق به سراغ چشم کم

دهنم  یرو تو که به زور خودم رو کنترل کردم و لقمه

 دیببره، من با نییگلوم رو پا یانداختم تا بغض تو

هم  یخوب یاگه رتبه ی. حتکردمیسربلندشون م

 نیبهتر یتا دانشجو موندمیپشت کنکور م گرفتمینم

تشون کرده بودم که یدانشگاه تهران بشم، آنقدر اذ

 تیهاشون لبخند رضالب یرو دیحاال حاالها با

 .گرفتیبود که دلم آروم م ینطوری. فقط انشستیم



 

که قصد مسافرت به شمال رو دارند  ییبه کسا هیشب

. میکنکورم حرکت کرد یچهار نفره به سمت حوزه

 یبه دست هر از گاه حیمامان جلو نشسته بود و تسب

عقب و کنار  ایدن زد،یم یو لبخند کردیمن رو نگاه م

هاش گرفته بود، دست یمن نشسته بود و دستم رو تو

داشت  یسع نمکش یب یهایهم که با شوخ دیام

و ماهر شده  یقو میت کیکنه، همشون  یساز هیروح

خوب به استقبال کنکور و  ین با حالبودند تا م

 .باهاش برم دنیجنگ

 



با  میدیکه رس یو وقت میراه بود یتو یساعت مین

آشکار مامانم رو بغل کردم و ازش خواستم  یاسترس

آروم شدم ازشون  یکه حساب یبرام دعا کنه، وقت

 رفتم. کردم و به داخل مدرسه یخداحافظ

*** 

 یپز چند ساعت دیاز خوردن جوجه کباب ام بعد

رو  میروز زندگ نیگفت بهتر شدیبودم و م دهیخواب

نبود  کردمیکه فکر م ییوالیتجربه کردم. کنکور اون ه

چند ماه  نیبود که تمام ا یزیتر از چآسون یلیو خ

شدنم همراه  داری. قرار بود بعد از بکردمیتصورش رو م

 ارم،یاز عزا در ب یلباس دل دیخر ابرم و ب رونیبه ب ایدن

تخت بلند شدم و بدون  یخاطر زود از رو نیبه هم

که  ی. وقتدمیرو پوش رونمیکنم لباس ب یشیآرا نکهیا

رو  شهیتر از هم کیش یایاز اتاق خارج شدم و دن

 تعجب کردم. یکم دمید



 باشه خواهر. ریخ -

 

 امافهیق دنیتوجه کنه با د امکهیبه ت نکهیا یجابه

 چشم درشت کرد و گفت:

 !؟یایب یخوایم ینطوریا -

 

 پمیبه ت یبگم من مامان نگاه یزیمن چ نکهیاز ا قبل

 گفت: ایانداخت و رو به دن

 وا چشه مگه مادر؟ -

 

 بعد رو به من گفت: و

 .دیتا از اونور زود برگرد دیهم خوبه، بر یلیخ -

 

منصرف شد و  کهویبکنه که  یخواست اعتراض ایدن

زنان شروع به  . قدممیزد رونیهمراه هم از خونه ب



 میاومد رونیاز کوچه ب یو وقت میحرکت کرد

 :دمیاومد و پرس ادمی ایناخودآگاه کار دن

 کار؟ یبرا یکرد دایرو پ یی... جایراست -

 

 دستش بود گفت: یکه نگاهش به ساعت تو همونطور

شد تو رو هم با خودم  یآره، صحبت کردم. اوک -

 .برمیم

 

مثل  ینیریفصل ش یو کار کردن؟ اون هم تو من

 بود. یمحال یایتابستون؟ رو

 ؟یچه کار -

فروشگاه کوروش  نیبابا، هم ستین یکار سخت -

واسه حساب و کتاب، توام ور  نمیشیخودمونه، من م

 یجهی. حقوقش هم خوبه. نتیمونیدلم خودم م



به کارت ادامه  یریبگ میتصم یتونیکنکورت که اومد م

 نه. ای یبد

 

خصوص که خودش هم کنارم بود و نبود، به یبد فکر

 .گذشتیبهم خوش م

 .سخته یلیمن خ یفقط از صبح زود نباشه، برا -

 

 چپ نگاهم کرد. چپ

 خودم توئه خرس رو بزرگ کردم. دونم،یم -

 

 کیکه بهش نزد یپارک دنیکردم و با د یاخنده تک

 شدیشد. کاش م یصورتم فرار یلبخند از رو میبود

از  وقتچیه شدیپارک رو خرابش کنند، کاش م نیا

 .فتهیهام بهش نرد نشم و چشم ریمس نیا



 ییپارک، دستشو ییتا دستشو میبر قهیدق هی ایب -

 دارم.

 

 نگاه کردم. ایحرف متعجب به دن نیا دنیشن با

 ؟یکه، چرا نکرد میاالن خونه بود نیهم -

 

 و گفت: دیچیخودش پ به

 توام! یپرسیم ییموقع نداشتم، سؤاالاون -

 

بهش  شتریبودم ب یپارک فرار نیچقدر که من از ا هر

خاطرات رو  دیتجد ایخاطر دنبه دیو با شدمیم کینزد

 .کردمیبه زور تحمل م

دنبال  یاهیو چند ثان میوارد پارک شد ایهمراه دن به

 یبه همون سمت رشی. مسمیگشت یبهداشت سیسرو

هم اونجا بود، باالجبار و  یلعنت مکتیبود که اون ن



و تمام  میبزنم، قدم زنان رفت ایسر دن یغر نکهیبدون ا

هام چشم یکه با محمد داشتم جلو ییهااون صحنه

خط و نشون  هامون،هنقش بست. دعواهامون، خند

 .هامونیباز وونهیمحمد، د یهادنیکش

اون  یبود و قصد داشتم نگاهم رو از حوال نییپا سرم

 یو بعد صدا تاریگ یصدا کهویبدم که  یفرار مکتین

دو پسر اومد. سرم رو باال گرفتم و به محض  یخوانندگ

جاش  یروبه روم ماتم برد. قلبم تو یصحنه دنید

حبس شد. دور تا  امنهیس یخورد و نفس تو یتکون

مکت بود پر شده بود از ین کیکه نزد یدور اون قسمت

 یهاکه پر پر شده بودند. شمع یرز قرمز رنگ یهاگل

که با  یچند زن و مرد، چند بادکنک و پسر ک،یکوچ

منتظر من بود.  یحالت ممکن و دست گل نیتر کیش

و پاهام از شدت  و دست دمیدیانگار داشتم خواب م



 ایسرم رو به سمت دن د،یلرزیم یو ناباور جانیه

 لبخند زنان نگاهم کرد و گفت: کهگرفتم 

 رو بهت گفتم. میزندگ یهادروغ نیترشنگاز ق یکی -

 

که سرم رو  نیزده نگاهش کردم و هم رتیح

که جلوتر اومده بود و با  یبرگردوندم با محمد

روبه رو شدم.  کردیاز اشکش نگاهم م زیلبر یهاچشم

 من هم از اشک پر شدند.  یهاچشم یک دمیاصال  نفهم

 

 نیشدم بب اتوانهید "

 به من دل را ببند فقط

 جانم از عشق تو سوخت یا

 "دلبرم فقط بخند...  یا

 



ام رو اجرا پسر جوان داشتند آهنگ مورد عالقه دو

. کردیو محمد بدون حرف داشت نگاهم م کردندیم

محمد  یکنم و وقت یکار تونستمینم ختنیجز اشک ر

که قصد زانو زدن داره هق هقم سر به فلک  دمیرو د

 یجلو دشونیرو با همون لرزش شد . دستمدیکش

افتاد  محمد یکه نگاهم به رو یصورتم گرفتم و وقت

برد و  بشی. دستش رو به سمت جدیدلم برام پر کش

و  دمیکش ینیاومد. ه یسوت و دست چند نفر یصدا

 گفتم. یلرزون ی«نه»لب  ریز



 یتو یجعبه یتکون دادم و وقت یرو با ناباور سرم

تازه نفس  دمیتوش رو د یدست محمد و حلقه

که توش  یالبیهام از فرط ساومد. چشم ادمی دنیکش

رد لبخند رو  تونستمیاما م دیدیراه افتاده بود تار م

هاش تکون خوردن لب یحت نم،ید ببمحم یهالب یرو

 گهیو د دمیهام کشچشم یرو یدست عیرو. سر

حد و حصر  یب ی. با ذوقنتونستم خودم رو کنترل کنم

آغوشم گرفتم و هق  یبه سمتش رفتم و سرش رو تو

 زدم.

 محمد! -

 

و قلبم شروع به  دیچیگوشم پ یلرزونش تو یصدا

 کرد. دنیتپ واروونهید

 جان دلم؟جان دل محمد...  -

 



 یام، ذوق و شوق چند نفرمورد عالقه کیموز یصدا

 ریس گهید یایدن کی یکه دورمون بودند باعث شد تو

از  یکیها بودم، انگار روز تولد آسمون یکنم. انگار تو

هر  یبود که آرزو نیخدا بهش ا یهیها بود و هدفرشته

بغلم بود،  یمن تو یرو براورده کنه و حاال آرزو یکس

 !شهیاز هم شتریبود، ب کیبهم نزد

 

و نگاه پر عشقم رو به محمد  دمیرو عقب کش خودم

بهش بگم که چقدر خوب راه  خواستمیانداختم.ذم

 دمیکه کرد فهم یکردن قلبم رو بلده اما با کار وونهید

 هیوونگید لیبلکه خودش دل ست،یاون راهش رو بلد ن

اون  یفت و جلودستش گر یقلبمه. دست چپم رو تو

. قلبم دیبوس دیتردخجالت و  یاهمه آدم، بدون ذره

به  ایپر ذوق دن یهاخنده یو صدا ستادیایداشت م

حالت  نیترقشنگ یتو زی. همه چدیرسیگوشم م



 ینیجور دلنش کیممکن متوقف شده بود. صداش 

دست  یکه تمام قلبم رو تو یجور کی د،یلرزیم

 .دادیو قلقلکش م گرفتیم

 ؟ی... خانومم بششهی... مایخانوم رو -

 

. دمیشنیم میزندگ یبود که تو یسؤال نیتردلبرانه نیا

بگم؟ محمد همه « بله»به جز  یزیچ تونستمیمگه م

 یمشکالتش، با همه یو همه کس من بود، با همه زیچ

خاطرات بدش! خاطرات خوب  یبا همه ها،یکم و کاست

که خاطرات بد وجود داشته  کنندیم دایمعنا پ یزمان

 ییبا محمد داشتم، روزها یشنگباشه. من خاطرات ق

دلم  قا یو حاال عم دمیخندیکه کنارش از ته دل م

 یاون روزها تکرار بشن، خاطره بشن؛ برا خواستیم

 اششهیکه هر روز ر یعشق یبرا نده،یآ یهاسال

که مثل ما  یهرکس یبرا شد،یمحکم و محکم تر م



شدن نداشت،  میجز تسل یاو چاره شدیم عشق ریاس

 هامون!بچه یبرا خودمون، یبرا

 

رو با ذوق تکون دادم و مثل خودش با لحن  سرم

 گفتم: یلرزون

 محمد! ی... آقاشمیخانومت م -



بود. اون دائما   الیخوش خ یلیخ شیدو سال پ یایرو

با  کرد،یخودش رو کنار محمد تصور م

و  بایز ندرالیبه لباس س هیکه شب ییهاعروسلباس

 یبایز یبه صدا هیکه شب ییهابود، با خنده لیشک

و  ویبه د هیشب یاافسانه یخفته طنازانه بود، با عشق

هرگز تصور  ایو. اون رشدینم دایپ ییدلبر که هر جا

 لیبد یب یاش با محمد به عشقشروع رابطه کردینم

با  یروز کی کردیهرگز فکر نم ایبرسه، اون رو

اما از ته ته  یمعمول یهالباس عقد، با خنده نیترساده

خونده  یماالمال از عشق، کنار محمد برا یدل، با قلب

که با  ییایکنه. رو یعقد لحظه شمار یشده خطبه

شد، غرورش شکست، اشک  کیکوچ یزمجا یعشق

که با  ییایرو نیشد با ا دیپسرفت کرد و ناام خت،یر

کرد،  هیگر د،یرشد کرد، بزرگ شد، خند یعشق واقع

. کردیفرق م ایدن کیشکست خورد و شکست داد 



فدا کرده بود و  ایرو نیتولد ا یخودش رو برا ایاون رو

و محکم با خواست عقل و  یقو یایرو نیحاال ا

عقد نشسته بود. با خواست  یکنار سفره حساسشا

هاش رو کنار زده بود و عشق رو به ترس یخودش همه

که رد  ییایرو نیداده بود. ا حیترج هایبد گمان یهمه

و  دیدیاش مخانواده یهاچشم یرو تو یقلب تیرضا

مجبور به  گهیاز احساساتش شرمنده نبود، د گهید

زدن عشقش  ادیپنهون کردنشون نبود و امروز روز فر

امروز  د،یرسیبود که به آرزوش م یبود. امروز روز

روز از  نیزدهمیتولد پسر س یکادو دیبود که با یروز

نبود جز ثبت  یزیو اون کادو چ دادیرو بهش م زییپا

مهر ماه... در زادروز  زدهمیازدواجش در س خیشدن تار

 !یزییپسرک پا

 



ام رو به محمد سپردم و سرم رو به شعف زده نگاه

 کردم. کیسرش نزد

 !میشد یفعال  مساو -

 

بود و امروز که روز تولد  مونیتولد من جشن نامزد روز

 یخاطر فعال   تو نیمحمد بود جشن عقدمون و به هم

 .میشده بود یمساو مونیروز زندگ نیثبت کردن بهتر

 

قشنگش  یو صدا دیخند نشیریاوج غم ش یتو

 خودش کرد. یفتهیش شهیاز هم شتریهام رو بگوش

که ده  زنمیحرکت خفن م کی یبعد خیتار یآره ول -

 .فتمیجلو م چیه

 

 به روش انداختم. یزیآم طنتیش نگاه



قبل از ثبت شدن  تونمیخب، پس من م یلیعه؟ خ -

 جلو... چیه عقدمون انصراف بدم، به هرحال تو ده

 

 .دیحرفم رو ادامه بدم و دم گوشم نال نذاشت

 .یتو بگ یمن غلط کردم خانومم، هر چ -

 

 طنتیرد ش لحظه کینگاهش کردم و در  روزمندانهیپ

 شد. داینگاهش پ یتو

 کار؟یچ یبدون یخواینم -

 

 گفتم: مغرورانه

 رسه،یمن نم شنهادیپ یباشه به پا یهر چ یچرا ول -

 .میمن گفتم روز تولدت عقد کن

 



هاش رو به گوشم خورد و لب ینیهاش چلب یگوشه

 چسبوند.

مون رو بچه یادار یکارها خواستمیم یاون که بله ول -

 !گهید میانجام بدم که شب تولدت تنها نباش

 

 ییهاو با چشم دمیکش یآروم نیاش هجمله دنیشن با

رش نثا یدرشت شده نگاهش کردم، خواستم فحش

 .دیعاقد به گوشم رس زیکنم که اعتراض  طنزآم

عروس و دومادمون تموم شده شروع  یاگه پچ پچ ها -

 !میکن

 

خنده زدند و من هم نگاه خجالت  ریها زمهمون یهمه

محمد  یبابا یکردم. نگاهم به رو شونیام رو حوالزده

بود افتاد و در جواب  ستادهیام اکه کنار شوهر عمه

 یکه به خواستگار یزدم. از روز ینگاهش لبخند



عوض شده  یلیاومده بودند تا به امروز رفتارهاشون خ

خوشحال  یکه امروز حساب مدبود. به خصوص مادر مح

 دنیگرفته بود. با شن لمیتحو شهیاز هم شتریبود و ب

برگشت و  شیقبل یعاقد حواسم سر جا یصوت قرآن

فشرده شدند.  شتریمحمد ب یهادست یهام تودست

طرف  کیو از  بیو عج نیریش یطرف استرس کیاز 

که در  یوصال یبرا یمتفاوت و دوست داشت یذوق

 .کردیم زیصبرم رو لبر تداش میداشت شیپ

سرم رو گرفته  یباال یو دختر عمم ستاره پارچه ایدن

 یهاقند بود، مامان با اشک دنیبود و زهرا در حال ساب

روز عقدم توأم  ینبودنِ بابا تو یهاذوقش که با اشک

لبخند زنان  دیبود و ام رهیشده بود، به من و محمد خ

بود و به  ستادهیا کلشیهکنار سوگند زشت اما خوش

. فرناز با کت و شلوار خوشدوختش در دما زل زده بو

که  ییهالمیبود، ف یبردارلمیحال عکس گرفتن و ف



 

ندیده میدونستم چقدر جنجالی و خندهدارند. 

عمههام از شمال اومده بودند و از فامیلهای محمد 

عموها و عمههاش بودند و محمدرضا هم که از نزدیک 

چندان رو مخ به نظر نمیرسید و حسابی مجلس گرم 

کن بود حضور داشت. قرار بود جشن کوچیکی توی 

همین محضر داشته باشیم و بقیهی هزینهها رو برای 

جشن عروسیمون که عید بود بذاریم. برای من و 

محمد که چیزی جز رسیدن به هم دیگه برامون مهم 

نبود همین بس بود که اسممون توی شناسنامههای 

همدیگه ثبت بشه و اون روز قشنگ امروز بود، روز 

تولد مردی که دیوونهوار عاشقش بودم! 



و بله گفتن من و محمد،  کردنهیگر ریدل س کیاز  بعد

با ذوق  یبه راه افتاد. همگ ییکویبساط رقص و پا

سوت چند تا از  یکردند و صدا دنیشروع به رقص

کرده بود.  یمحمد هم گوشمون رو حساب یهادوست

و خواهرش کرد  یمهد ریبا ام دنیمحمد شروع به رقص

برقصم.  مییو من هم از فرصت استفاده کردم تا کنار دا

که هنوز نم دار بودند  ییهادستش رو گرفتم و با چشم

 یشدم و اون با لحن رهیبه کت و شلوار خوشرنگش خ

 داشت بغضش رو پنهون کنه دم گوشم گفت: یکه سع

 فسقل؟ یذاشتتو زودتر تنهام گ یدید -

 

ما بود  یرهیکه خ یبه سوگند یچشم و ابرو اشاره ا با

 کردم. زدیناز و کرشمه دست م یو با کل



داره؟ اصال  مگه  یچه فرق گهید تشیآخر سر گرفت -

ت رو حس بدون خواهر زاده یو روزها ییتنها ذارهیم

 ؟یکن

 

 گفت: دادیرو گرفت و همونطور که مردونه قر م دستم

حسود باش خوشگل تر  قدرنیهم شهیهم نیآفر -

 .یشیم

 

 وست،یکردم و محمد هم به جمعمون پ یاخنده

 گفت: دیکمرم نشست و با خنده رو به ام یدستش رو

 سرت نه؟ زدیداشت غر م -

 

 تکون داد و محمد گفت: یبا خنده سر دیام

هاش گل لپ کنهیم یحسود یوقت نه،یهم شهیهم -

 .ندازهیم



 

حرص  شتریب یبرا دیده زدند و امخن ریز هردوشون

دادنم به طرف سوگند رفت و دستش رو گرفت. دلم 

 یو فرها تیال یسوگند رو با اون موها خواستیم

و صورت الغر و  ییآهو یهادرشتش، با اون چشم

اون رو  مییدا نکهیکنم. فکر به ا کهیت کهیت دشیسف

 کرد.یم اموونهیاز من دوست داشت د شتریب

 رو! چارهیخانومم، ولش کن ب شیبا نگاهت خورد -

 

 گفتم: کردمیم شیهمراه دنیرقص یکه تو طورهمون

 ازم. دیقاپ موییدا -

 

رو کرد حواسم رو پرت خودش کنه و  شیسع تمام

 موفق هم شد.

 کثافت! یدیتوام دلمو قاپ -



 

آغوشش مشغول  یحرف تو یو ب دمیذوق خند با

شدم. حاال که حال دل هممون خوب بود.  دنیرقص

بودند، حاال  شهیتر از همو مامان خوشحال ایحاال که دن

 یبود، حاال که من هم رتبه دهیبه عشقش رس دیکه ام

آورده بودم و حقوق شبانه تهران قبول شده  یخوب

تموم شده بود و  مدمح یمغازه یبودم، حاال که کارها

حاال که  کرد،یباباش رو هم با همون مغازه سرگرم م

 یمحمد من رو بعنوان عروسشون بعد از کل یخانواده

که  ییحاال قا  یبحث و ناز کردن قبول کرده بودند، دق

 دی. باکردمیخداروشکر م دیهمسرم بود با گهیمحمد د

امروز  بردم،یلحظات کمال لذت رو م نیاز ا

لحظه  نیتا آخر دیبود و با مونیروز زندگ نیرتقشنگ

 .کردمیذهنم ثبت م یرو تو هاشیقشنگ

 



خاطر و به مونساعتهکیاز تموم شدن جشن  بعد

 یجشن رو تو یباق میدادن محضر مجبور شد لیتحو

 میخونه شد یراه ی. همگمیخودمون برگزار کن یخونه

درشت بارون هم من رو و هم  یهاراه دونه ونیو م

اش ذوق زده یکرد و صدا ریغافلگ یمد رو حسابمح

 هام نشوند.لب یرو قیعم یلبخند

 ... دمت گرم!ای... خداادیداره بارون م -

 

روز  نیا یبود که تو نیمحمد هم ا یخواسته پس

من و محمد و بارون  یهادست بی. ترکادیبارون ب

. در عرض چند کردیشدت حال دلمون رو خوب مبه

 یبارون آنقدر شدت گرفت که محمد آهنگ تو قهیدق

 رو به من گفت: یرو قطع کرد و با نگاه خاص نیماش

 تره!بارون قشنگ یصدا -

 



 مینشسته بود نیماش یکه تو یرو که از زمان دستش

 دستم گرفته بودم فشار دادم و گفتم: یتو

 !یتره ولتو قشنگ یصدا -

 

د. ام نشونگونه یرو یرو جلو آورد و بوس سرش

طور که برف پاک کن حواسش رو به جلو داد و همون

 گفت: ذاشتیرو دور تند م

 شنیم یشاک نایمامان ا میکن ریساعت د مین -

 نظرت؟به

 

 نگاهش کردم. مشکوک

 منو؟ یببر یخوایکجا م -

 

 کرد. یطانیش یاخنده

 بدزدمت خوشگل خانوم. خوامیم -



 

اش رو ناز رو به طرف صورتش بردم و گونه دستم

 کردم.

 !یهست یخوب یتو آقا ،یکنینم نکاروینه، تو ا -

 

 زد و بعد گفت: یقهقهه ا بلند

 شهیبگو م تییزنگ بزن به دا ختنیزبون ر یجابه -

 م؟یایبعد ب رونیب میبر کمی

 

شب با محمدم  نیا یهوا و تو نیا یاز خدام بود تو من

قطرات  یبغلش کنم و صدا ریدل س کیخلوت کنم، 

خاطر زود  نیها ببره. به همبارون ما رو به گذشته

 شیراض ختنیرو گرفتم و با هزار زبون ر دیام یشماره

رو  مونیخودمون یهاسر مهمون یساعتکیکردم تا 

 ریبگه مس یزیچ نکهیاسرگرم کنه. محمد هم بدون 



رو  یگرفت و همون آهنگ شیبه برغان رو پ یمنته

مون دو نفره کین کیپ یتو شیگذاشت که سال پ

و حرکاتش آنقدر  خوندیم رایگذاشته بود. همراه حم

هم قطع  لحظه کی یهام براخنده یبامزه بود که صدا

رو در  رایحم یو ادا اومدیعشوه م ی. طورشدینم

 بر شده بودم. ودهکه ر آوردیم

 

 یمحمد گذشت و وقت یهایباز وونهیراه با د ریمس کل

رو  نیماش یدنج یجا یکه از شدت بارون کم شد تو

روبه رو که کل  یصحنه دنینگه داشت. آنقدر از د



از  عیذوق زده بودم که سر دادیکرج رو نشون م

که  نیشد و هم ادهیشدم. محمد هم پ دایپ نیماش

 کی ی. تودبه جلو بردارم مانعم ش یخواستم قدم

 هام انداخت.شونه یحرکت کتش رو درآورد و رو

 !یخوریسرما نم گهید ینطوریا -

 

ها که با زده به ساختمون جانیرو گرفتم و ه دستش

 رهیخ دندیرسیر مبه نظ بایبشدت ز ادشونینور ز

 شدم.

 قشنگه! نجایا یهاچقدر شب -

 

 اشگهیرو دور گردنم انداخت و با دست د دستش

 دستم رو گرفت.

مثل تو  یدختر خوشگل هیقشنگه چون امشب  -

 عروس شده!



 

پرتگاه  یدورتر از لبه یو کم میجلوتر رفت باهم

قلبم بود،  شیبه شهر بودم اما فکرم پ رهی. خمیستادیا

 یو رسم یمن زن شرع شدیکه هنوز باورش نم یقلب

 محمد شدم.

 که خانومم. نمتیبب -

 

 شدم. رهیخ راهنشیبه طرفش گرفتم و به پ سرم

 راهنتیکه من سرما نخورم؟ پ یکتت رو درآورد -

 تونمیو نم یخوریسرما م ینطورینازکه قربونت برم، ا

 ها.درست کنم یلیچرب و چ یفردا برات ماکارون

 

 و گفت: دیخند مشتاقانه

 گذرمیاز دستپخت تو نم رمیمن اگه سرطانم بگ -

 خانوم.



 

 کردم. اشنهیس یحواله یمشت

 ساکت شو محمد! -

 

 زد. یلبخند

 چشم. -

 

. من میفرو رفت بیعج یسکوت یبعد هردومون تو و

هم بغض  یبه من، هر از گاه رهیبه اون و اون خ رهیخ

 هیگر میخواستینم گهیاما د اومدیبه سراغمون م

 میبود ختهیاشک ر یلیهم خبه دنیرس یما برا م،یکن

 بود، اون هم از ته دل! دنیو حاال وقت خند

به هم  دهیهمون حالت و چسب یچقدر تو دونمینم

 یلحظه دستم رو گرفت و رو کیکه محمد در  میموند

 یکوبنده یهاقلبش گذاشت، قلب من هم با حس تپش



سرشار از  یلحن تر شد و محمد با رونیقلب محمد ح

 آرامش گفت:

 گه؟یم یچ یفهمیم -

 

قلبش به حرکت درآوردم و  یرو نوازش وار رو دستم

 .هاش شدلب یرهینگاهم خ

 گه؟یم یچ -

 

شد و سرش  رو به  شتریکمرم ب یدستش به رو فشار

 سرم چسبوند.

رو به  ایتولد دن یکادو نیکه قشنگ تر یمرس گهیم -

و  یاومد شیکه به زندگ یمرس گهیم ،یمحمد داد

 یکه باعث شد یمرس گهیم ،یکرد رورویرو ز شیزندگ

 ینکنه، مرس ییروز تولدش احساس تنها گهیمحمد د



عشق و اول  ،یکسش شدهمه ،یکه همدمش شد

 !یخانومش شد ،یآخرش شد

 

و با همون لحن بغض  رمیبغضم رو بگ یجلو نتونستم

 لب گفتم: ریآلود ز

 گه؟یم یچ گهید -

 

طور کرد و همون کیرو به گردنم نزد اشگهید دستش

هامون رو کمتر کنه با لب نیب یداشت فاصله یکه سع

 زمزمه کرد. یلحن خاص

 وار عاشقته! وونهیکه د گهیم -

 

هام خورد و لب یداغش به رو یهالب نیریش مُهر

نفس گرفتن مشغول  یاهردو دلتنگ و بدون لحظه

و بدون  یطوالن یبوسه نی. امیشد گهیهمد دنیبوس



بود که تجربه  یابوسه نیو حالل تر نیریوقفه ش

اجازه  دیباریسرمون م یکه رو یو بارون میکردیم

و  دیعقب کش کهویاما محمد  میاز هم دل بکن دادینم

 .دینفس نفس زنان عقب کش

 رم،ی... به خانومم سخت بگی... شب اولخوامینم -

 بمونه... اشهیبق

 

هنوز خوب بوسه زدن رو بلد نبودم سرم رو  نکهیا با

هاش حرفش رو لب یرو یاجلو بردم و با زدن بوسه

 قطع کردم.

عشقت سخت  یهاطعم لب دنیچش ایدن یکجا -

 ه؟یریگ

 

 به خودش چسبوند. شتریو من رو ب دیخند آروم



نکن که  مییهوا، هوا نیا یو تو یبارون لعنت نیا ریز -

 !ادیسرمون م ییبد بال

 

 رو دور گردنش انداختم و پر از عشوه لب زدم. دستم

تولدت رو  یحکم کادو ادیسرمون ب ییامشب هر بال -

 داره عشقم.

 

 .دیهام رو بوسگفت و دوباره لب یا دهیکش «عه»

 !میتولدم رو بهم بده زندگ یپس کادو -

 

 نیهمون ح یهاش قرار دادم و تورو مماس لب هاملب

 از عشق زمزمه کردم. زیلبر یبا لحن

 ... مبارک... محمدم!تولدت -

 

 «انیپا»



 

که به  ییدخترا ن،یسرزم نیا یاهایبه رو میتقد

 ییاهایرو کنن،یدل م یو به سخت بندنیدل م یسادگ

 ییاهایرو شن،یاما دوباره بلند م خورندیکه شکست م

هاشون براشون مقدسه و از ها و ضعفاشک یکه حت

بودن، از انسان بودن  زالخطایجااشتباه کردن، از 

 .ستندین یفرار

 

 یو مردونگ رتیکه غ نیسرزم نیا یبه محمدها میتقد

کورکورانه  یهاو تعصب ریو تحق ادیفر یرو تو

آرامش،  رت؛یاز غ رشونیکه تعب ییمحمدها نن،یبینم

 یکه برا ییمحمدها ه،یو جسم یروح تیو امن شیآسا

و زحمت  کنندیخودشون کار م نده،یساختن آ

 .اندخانواده کی گاههیکه تک ییمحمدها کشن،یم

 



که با مشکالت  نیسرزم نیا یو محمدها ایبه رو میتقد

به هم تالش و  دنیرس یبرا جنگن،یم یزندگ

 .موننیم گهیهمد یو عاشقانه پا کنندیم شرفتیپ

 

 1400سال  زییروز از پا نیزدهمیوقت س به

 23:37 ساعت
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