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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

_پارت#

:با عصبانيت  رو از بابا گرفتم و گفتم   

يه عقاب ترجيح ميده از گرسنگی بميره_ 

..ولی هم ُسفره ی الشخور نشه 

:بابا پوزخندی زد و با عصبانيت گفت 

...تا نزدم  )  يعنی خفه شو ( ببند گاله رو _ 

:با عصبانيت بر گشتم و گفتم  

واسه چی خفه شم ؟_  

:بابا با عصبانيت   پوزخندی زد و گفت 

بت ؟   اين گوز گوز کردنا و ِزريَدنا بهت نيومده  چس کالس واسه  بابات ميای  نک_ 
امروز خوب  مارو کنف کردی ؟

:نگاه ازم گرفت با عصبانيت ادامه داد  

آدم تو آفتابه پپسی  بخوره اما پيش   رفيق ُدنگش خيط نشه _ 

:نفسمو عصبی بيرون  دادم و گفتم   

تقصير خودته بابا چرا بهش الکی  قول  ميدی  وقتی ميدونی  من از ريخت _  
نحسش بيزارم 

و دور يه دفه چنان عصبی شد و از  پشت فرمون پياده شد و  با عصبا نيت  ماشين ر 
.زد  سمت من اومد 

:منم ترس وحشتناکی به دلم نشسته بود، با عصبانيت زياد شنيدم ، گفت 

بيا پاين تا آشو الشت نکردم و مردتو واسش نفرستادم نسناس _ 

اينقد ترسيده بودم  بی اراده  چسبيدم به صندلی پيکان قراضه ی بابا     
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صبانيت بابا بد جور آمپر چسبونده بود، يه دفه  در ماشين رو باز کرد با خشم و ع 
:بدون مالحظه اينکه تو خيابونيم با خشم عصبانيت  داد زد 

نطقت  کور شد  چيه  بلبل زبون  خفه شدی ؟_  

:فتم آب دهنمو قورت دادم و با خشم اما سعی کردم چيزی نگم بابا عصبی تر بشه گ 

....بابا زشته تو خيابو_ 

نذاشت حرف بزنم يه دفه دست گرفت منو از کتفم گرفت کشيد   

نرسيده بود  قاطی کرده بود )  مخدر( باز انگار بهش پنير  

چنان منو با خشم از ماشين  بيرون کشيد و  بی اراده جيغ زدم    

شم    يه فايده نداشت زده بود به سرش،  منو کشيد بيرون و  بی محابا، با  فحش  و خ 
...دفه   به جونم افتاد 

خيالی نيس دختر  خودم ادبت ميکنم گنده تر از دهنت حرف ميزنی ؟ الشی _ 
... خراب 

همين جور فحش ميداد منو  ميزد  

....منم سعی ميکردم از خودم دفاع کنم جيغ ميزدم اما  

نفهميدم کلی آدم ريخته بودن دورمون ... رحم نداشت  

ای مردم نفس نفس ميزدم   کاله لبه دارم از سرم افتاده بود زير دست پای بابا  صد 
رو به خوبی ميشنيدم 

...  ولش کن مرد _  

کشتيش .. رحم داشته باش _  

مرتيکه ی معتاد زورش به يه دختر رسيده _  

پچ پچ  های مردم تمومی نداشت  

اه  عصبيم به زور خودمو نجات دادم چند قدم فاصله گرفتم تکيه دادم  به  پيکان و نگ 
به بابا بود به زور خم شدم کالهمو برداشتم، موهام پريشون 

:بابا حق به جانب و عصبی رو به مردم  گفت   

چيه تياتر    که نی جمع شدين   ؟   آش ميدن ؟_ 
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:يکی بود و گفت  

خجالت بکش مرتيکه چرا دختره رو ميزنی _ 

:بابا  محل نداد رو به من عصبی گفت  

... منو جلو مصيب سوسک ميکنی   چلغوز _  

شم بدون آب دهنمو قورت دادم نفسم بند اومد لحظه ای، از درد به خودم پيچيدم، با خ 
:توجه به آدمای اطرافش  غريد 

سه سوته خودم  بساط عرويستو راه ميندازم  فک کردی شلغمم _  

:با پوزخند بود و گفتم  

) باال آوردن ( مصيبت رو که ميبينم تگری ميزنم   _  

تا اين حرف  رو زدم نفهميدم چطوری بابا خيز برداشت سمتم و همزمان ضرب  
سيليش به صورتم که  با جيغ من و  فحش بابا يکی شد 

... خفه شو  عنتر _ 

نيت دستم رو   گونه ام قرار گرفت از شدت درد سيلی  نفسم بند اومد با عصبا   
:گفتم 

برو به اون مرتيکه ی  آويزون  بگو  طال گفته  ميذارم تو کفم بمونی _  

رفت تا اينو گفتم تا خواست به طرفم حمله کنه اينبار يه مرد جون يهو  جلوشو گ 

بابا  ابايی نداشت باهاش درگير شد  

نفسم بند اومد جمعيتی که جمع شده بودن   به  سرزنش افتاده بودن  

..  .با سرعت و عصبی  راهمو گرفتم و با حالت دو نفس نفس بود و      دور شدم  
تا خونه راه زيادی نبود تو کوچه   بودم

....کالهمو رو سرم  جا دادم از نگاه     هيز  آدما در امان نبودم  

]18:23 28.10.20[, فرمول يک

شوماخر#

مسيحه زادخو #
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١پارت #

شوماخرررر _ 

سريع برگشتم

پشت سرم رو نگاه کردم چينی به  ابرو دادم 

:دبا ديدن ماشينی که توی پيچ کوچه بود نفسم رو بيرون دادم،  دوباره صدام ز 

شوماخر_  

کاله لبه دارم روی سرم جابجا کردم موهام خيلی بلند شده بود

بايد کمی کوتاهشون  می کردم ديگه  تو کال نميشه  جمعشون کنم  

ه نفسم رو بيرون دادم و سمت   ماشين پسر رفتم  چند باری تو پيست رالی  ديد
بودمش ميشناختمش اساسی 

امروز با دوستش اومده بود  که نديده بودم تا حاال  

اخمی  ابرو دادم چند قدم بيشتر نمونده بود، بهشون رسيدم 

لبخندی  گوشه ی لبش بود  

دم در دستش رو از ماشين بيرون انداخته بود و با ديدنم   نيشش باز  شد  بهش رسي
:يک قدمی ماشين  ايستادم و گفتم 

ما رياضيمون ضعيفه جمع کن خودتو _ 

:با لبخند  گفت  

به به شوماخر تو آسمونا دنبالت می گشتم روی زمين پيدات کردم_   

:نفس بيرون دادم، گفتم  

عقاب  جاش  هميشه تو آسمونه_ 

:خنديد و گفت 

بيا امشب برات يه مسابقه توپ دست وپا کردم طرف حاضره  باهات نصف کنه _ 
:لبی تر کردم و گفتم

امشب نمی تونم _  
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:پوزخندی زد و گفت

چيه َدديت  نميزاره  نازی ؟_  

: پوزخندی زدم و گفتم

يعنی يه دکتری، دوايی، چيزی نيس_ 

؟  مزه نريز ...واسه بی نمکِی   

:جدی  شد و گفت 

پايه ای برای امشب؟_  

:با  انگشت اشاره  رو نوک دماغم  زدم  گفتم 

طرف مطمئنه  دبه در نمياره پ_ 

:نگاهی به دوستش کرد و گفت 

مطمئن مطمئن_ 

:با انگشت اشاره دوباره به نوک دماغم زدم گفتم 

تا  شب فکرامو می کنم _  

:اينبار اخمی کرد و گفت  

ما رو گرفتی؟_ 

:با خنده گفتم 

نداريم ... شما خيلی ُگلی، ولی ما ديگه اونشو _ 

:خنديد و گفت  

خبر بدم؟_ 

:کاله لبه داررو پايين دادم و گفتم  

نقد االن می گيرم 500_  

:اخمی  کرد و گفت

حاال کو تا برنده بشی_  

:پوزخندی زدم و گفتم 
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همين که شنيدی اين فقط واسه نشستن تو ماشينه  خسارت پيش کش _  

:پسره رو تا حاال نديده بودمش پوزخندی زد و گفت 

به  خودت خيلی  اميدواری؟_ 

:اين بار من بودم پوزخندی  زدم ، گفتم 

و ما بخودمون  اميدواريم کارمونو بلديم    تو يکی  به گرد پامونم برسی ت_  
....ردپامون گير ميکنی 

:پسره  انگار از دماغ فيل افتاده بود پوزخندی زد و گفت

به پا نخوری  زمين شوماخررر_  

:اين بار من عصبی  پوزخندی زدم و گفتم 

غرور ويژگی من نيس همه وجودمه بچه های  پيست منو ميشناسن   اگه نمی _  
خوای برو رد کارت يکی  ديگه پيدا کن

:پسره  باز  پوزخندی زد و گفت 

شما فکر نکن سرعتت زياده واال ما حال  دويدن  نداريم وگرنه  چرا تو _  

:اين بار  خنديدم و گفتم  

...تو فک کن   خوب می رونی پيست واست  کوچيکه دااااش _ 

]19:18 28.10.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢پارت #

:پسره با عصبانيت تقريبا گفت 

اين ديگه کيه کاوه اين دختر  لوس از خود راضی _  

:کاوه عصبی گفت  

تو حرف نزنی کسی نميگه اللی_   
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:پسره از خود راضی گفت 

وا بريم بابا اين دختره کيه  فکر ميکنه خود شوماخره  يه اسمی روش گذاشتن ه_  
برش داشته 

 پوزخندی زدم اينبار کمی عصبانی شدم سمت ماشين خم  شدم   با دو دست  شيشه
:ماشين رو گرفتم و گفتم

ببين کاوه _ 

..االن نيستم؛ گمشو . اونبار عصبانی بودم بهت گفتم گمشو

:کاوه عصبی رو به پسر گفت

نچر شوماخر  حاليته کسی به گرد پاش نميرسه همه ببيننش پ... بابا اين شوماخر _  
ميکنن  خيلی وقته تو  پيست پيداش نشده  امشب بياد برنده شدن رو شاخشه 

:پسر روشو برگردوند و اخمی کرد و پوزخندی زدم و گفتم 

ولی من نميام_ 

:کاوه با التماس گفت 

اذيت نکن ديگه شوماخر _  

:از ماشين فاصله گرفتم  با  انگشت اشاره  زدم رو نوک  دماغمو گفتم

ديگه نظرم عوض شده _  

ناز نکن ديگه _  

:سرمو تکون دادم و گفتم 

 _٣٠...٧٠ 

:پسره برگشت و عصبی گفت

کاوه حوصله ندارم بريم _  

:را همو  گرفتم، برم  لبه ی کاله لبه دارمو دادم  پايين گفتم  

عزت زياد _ 

چند قدمی هنوز از ماشين دور نشده بودن

کاوه  از ماشين پريد بيرون دنبالم دويد اما متوجه شدم 
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_يه دفه   دستمو  گرفت متوقف کنه، عصبی دستمو از تو دست کشيدم و گفتم  

هوووی  دستتو بکش _ 

:جلوم ايستاد و با التماس گفت

شوماخر  خواهش ميگکنم_  

يه سريام هستن تا نفع خودشون _ 

تو واسه چی  خواهش ميکنی ! .. در ميون نباشه درميون نيستن

:با لحن ملتمسی گفت  

رو کم کنيه _   

ولی من باس روی اين پسره ی دماغ عملی روکم کنم _   

:لبخندی زد و گفت  

هستی ديگه ؟_ 

بسم هللا   ٣٠، .. ٧٠_  

:با التماس گفت   

حرف سی مليون پوله _ 

:چشام چهارتا شد و گفتم  

مرگ من ؟_ 

:با خنده گفت  

...مرگ تو _ 

:با عصبانيت گفتم  

مراقب خودت باش_  

از تو فقط يه دونه تو دنيا وجود داره  زيرت نکنن امشب تو پيست 

:دهنی کج کرد و گفت  

به دل نگير ديگه _    

:با اخم گفتم  
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..بعضيا هم تا موقعی جذابن که دهنشونو باز نکنن _ 

]20:28 28.10.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٣پارت #

:خنديد و گفت

باشه ديگه اينقدر تيکه نپرون_  

:سرمو انداختم که ادامه داد 

پيست هميشگی  ١٠امشب ساعت _   

سمت  ماشين رفت پشت فرمون نشست 

:يهو يادم اومد و به خودم اومدم و سريع سمتش رفتم و گفتم   

... کجا گرفتی رفتی بده _ 

:نفسش رو بيرون داد نگاهی به دوستش کرد و گفت 

حاال نميشه امشب صاف کنم؟_  

:با انگشتم رو   نوک  دماغم زدم و گفتم

نميشه نووچ_  

:کالفه دستی به موهاش زدو گفت 

پول نقد ندارم_  

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم  

زکی مارو باش تو نداشته باشی پس ما داريم؟_ 

و پسره دست به جيبش برد کيف  پولش درآورد و در حالی که تند تند تراول ها ر 
:ميشمرد گفت

ما فرار نکرديم آخر شب   همه رو حساب  می کرديم _ 
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:پوال رو از دست پسر گرفتم خودم هم يه بار شمردم گفتم 

ودمم دس ما نی داش جوری اعتمادی که  قبال  داشتمو نابود کردن  که ديگه به خ_  
..اعتمادی ندارم 

اخر   کسی    جرات نداره    با شوم..    من با سايه خودمم لجم  اگه  جلوتر باشه 
... مسابقه بندازه   شک نکن 

:کاوه گفت   

نفر اول شوماخره   شرط  بندی  ما می بريم _ 

:اخمی کردم و متفکرانه گفتم  

چی شد ؟ شرط بنديه ؟_ 

:کاوه با لبخند گفت  

رومونو زمين نمی دازی شوماخر من بهت ايمان دارم _ 

ينم پوزخندی زدم ودرحالی که راهمو گرفتم برم خونه و تراوال رو تو جيب شلوار ج
:چپوندم بلند جوری که بشنون دوتاشون گفتم 

ی برنده ی واقع.... اونايی که هيچ وقت رو هيچ کس حساب باز نکردن  برندن   _ 

و يکی دوتاکوچه پس کوچه بود که طی کردم و رسيدم به در خونمون انگشت اشارم 
زدم رو  نوک دماغم ، دستمو گذاشتم رو زنگ در 

اد  پيرزن صاحب خونمون  رو  با عصبانيت و د..بعد چند لحظه کوتاه  صدای گلپری 
:شنيدم وگفت

لطيفه  ِگل بگيرن اين خونه رو برو در واکن دختر ت درواز جا کند _  

حالی  پوزخندی زدم و لحظاتی کوتاه پشت در منتظر موندم ، صدای مامانم  شنيدم در
:که غر می زد گفت

چه خبره طال مگه سر آوردی_  

به دارمو مامان درو باز کرد  نفسمو  بيرون دادم و در حالی که  وارد می شدم کاله ل
از رو  سرم در آوردم موهام روی شونه هام ريخت ، مامان در رو بست و عصبی 

:گفت

تو نميتونی يکمی آروم باشی نميدونی زنيکه دنبال بهونست_  
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مامان  تمام حرف هاشو  آروم  می زد ولی عصبانی بود  

بود و  نگام  از مامان به گلپری پيرزن  صابخونه رفت  ، تو تراس    خونش  نشسته 
همه جا رو ديد ميزد ، زنيکه ی فضول رو اعصابم بود

:لبخند زدم و گفتم 

مامان بيا برو که امشب خوشی بهت رو کرده _  

:عصبی چنگی به بازوم زد  گفت

باز کجا ميخوای بری ماشين سواری _  

:هزار تومان به مامانم  دادم و گفتم ۴٠٠تراوال رو از تو جيبم در آوردم و 

اجاره ی  گلپری رو بده  برو خريد کن_    

:مامام   پر بغض شد پول را از دستم گرفت و گفت  

خدا آخرش من از دست تو دق می کنم_ 

:صدای گلپری بود ، گفت 

طالآقا  تو کی می خوای آدم شی ؟_   

:نفسمو   بيرون دادم  گفتم  

پويا خونه  است ؟_ 

:مامان تند تند پوال رو تو سوتينش جا  داد  گفت 

نمی دونم يه ساعت پيش اومد خونه دوباره رفت بيرون_  

]09:16 29.10.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۴پارت#

دوباره موهامو توی کاله لبه دارم به سختی جمع کردم

از خونه زدم بيرون پويا بايد مکانيکی کريم اگزوزی باشه  
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نفسمو بيرون دادم  تا اونجا پيدا گز کردم  که رسيدم  

هنوز به مکانيکی نرسيدم، پويا رو ديدم سريع خودشو بهم رسوند 

:نفس نفس ميزد  آچر  رو بين دست جابجا کرد و گفت 

يه ساعت پيش اون پسره اسمش چی بود  کاوه دنبالت ميگشت _ 

نگاهی به اطرافم انداختم 

جواد داشت  تو ميکانيکی کار می کرد  هنوز وايساده  بودم 

:گفتم  

بايد بريم پيست ١٠آره   ساعت _ 

:چنان  ذوق زده شدو گفت 

راست ميگی؟_  

:لبخندی زدم با انگشت اشاره زدم  رو  نوک دماغم  و گفتم 

آره خوشی به من رو کرده تا يه سال  ننه  از کرايه خونه راحت ميشه _  

:نفسش را بيرون داد و گفت 

خدايا مصبتو شکر يعنی ميشه_ 

:لبخندی زدم و گفتم 

آره پويا   به من ميگن شوماخر _  

:همون  لحظه کريمی اگزوزی گفت 

پويا بيا سر کارت_  

:با حسرت بودم  و گفتم 

ز اينجا روغن سوخته ميخوری که چی يه نگاه بندا... تودرستو  بخون داداش من_  

همه ميشن  الگو ما شديم درس عبرت داااش من   

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

جون خودت حوصله نصيحت ندارم خودم تو کار زندگی موندم درس کجای دلم _ 
بزارم
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:کمی  عصبانی شدم و گفتم

سالمه ول  معطل روزگارم  ٢٢پويا اينا برات نون نميشه منو ببين به کجا رسيدم _  

:نفسش را بيرون داد و گفت

ليل بشم  نمی تونم ننه امو   غصه دار ببينم   رخت چرکای مردم رو بشوره مگه من ذ_  
ن و خدا بکشه  خودتو ببين  چقدر خواستگار داری چرا شوور نمی کنی بری از اي

فالکت نجات پيدا کنی 

:پوزخندی زدم و گفتم 

حرفشو  نزن  اون  از طناز  يه چشش خونه يه چشش اشک چشمش به من و _  
توعه شوهر بی ناموسش  هرچی داره ميريزه تو حلقوم  اوننه ی زبون نفهمش و 

خواهرای بيعفتش

:باز  کريم اگزوزی عصبانی گفت

پويا کری االن طرف مياد  موتورش رو ميخواد _  

:پويا نگاهی به کريم اگزوزی انداخت و گفت

جواتی هم بياد؟_  

:انگشت اشاره رو با لبخند زدم رو نوک دماغم  و گفتم  

آره اون موتور نازشم بياره_ 

پويا سريع رفت 

باز نفسمو بيرون دادم  رفتم سمت خونه خواهرم طناز 

لب تر کردم و دقايقی همين طور پياده گز کردم تا  تا رسيدم

هنوز به جلو در خونشون نرسيدم

يکی از خواهرای شوهر طناز ديدم لحظه ای  توقف  نکردم و بی تفاوت 

:زير لب زمزمه کردم  

دليل قيافه گرفتن بعضيا رو نمی دونم اما هرچی هست ايشاال خيره _ 

:خودش بهم رسيد و پشت چشم  واسم  نازک کرد و گفت 
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به  به طال خانوم از اين ورا _ 

:با انگشت اشاره زدم رو نوک دماغ گفتم 

ستون دلمون تنگ شده بود گفتم يه سری بزنيم اين روزا زياد دلمون تنگ ميشه وا_  

:پوزخندی زد و گفت 

مگه  تو  هم   از اين کارای خوب خوبم  بلدی؟_  

:سعی کردم لبخند دندون نمايی بزنم و گفتم

!ما بديامونو ميدونيم، شوما از خوبيات بگو  مام ياد بگيريم_ 

:پشت چشمی نازک کرد و گفت 

ماشاW زبون که نيس نيش ماره_  

اگه چيزی گفتم که ناراحت شدی بگو دوباره بگم_ 

:کمی لحنش عصبی شد و گفت 

کن  خدا به داد برسه نصيب گرگ بيابون نشی الهی   اول فک...  واييی بال بدور _ 
بعد حرف بزن  طال خانوم 

که باز  نمی دونم چرا اينقد ناراحت شد واال خواهرمو جزجگر کردن ما هيچی نمی گيم 
:با لبخند با انگشت اشاره زدم رو نوک دماغمو گفتم 

ميگن اول فکر کن بعد حرف بزن اره از قديم _ 

 ترجيح ميدم نسنجيده حرف بزنم!   ولی من هروقت فکر کردم بعدش ديگه حرف نزدم

:چادرشو جلو کشيد پير دختر نکبت و گفت 

دخترم دخترای قديم _  

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

]09:37 29.10.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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۵پارت #

پشت در بودم لحظاتی کوتاه در زدم و

منتظر بودم طناز بياد پايين چند لحظه کوتاه گذشت  

:زير لب زمزمه کردم 

چرا کسی در رو باز نميکنه ؟_  

چند دقيقه کوتاه منتظر بودم و باز زنگ در رو زدم 

که خواهرزاده ام مريم خودش رو رسوند پايين  هفت  سالش بود 

تازه  کالس اول  بود  

با ذوق از ديدنش  بوسيدمش و در حالی که بغلش کرده بودم  

:جلو پاش  زانو زده بودم گفتم 

مامان جونت کو مريم گلی _ 

:با لبخند زل زده بود توچشمام گفت  

مامان رفته خريد کنه همين االن رفت_ 

چه خوب   _  

:تراول  رو از جيبم در آوردم و گذاشتم کف دستش رو گفتم 

اينو به هيچکی  نشون نده هر وقت مامان اومد بده بهش_ 

:بعد از تعجب  ديدن پول  چشاش  باز شدن  و  گفت  

چرا _ 

:با لبخند گفتم

به هيشکی نگو به هيچ کس مامان اومد بهش  بده _  

:دوباره منو بوسيد و گفت  

قربونت برم خاله_ 

:لبخندی زدم  بلند شدم و گفتم 

برو باال تو  کوچه نمون خطريه ...  خدا نکنه زبون باز  _ 
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در حالی که داخل می شد هنوز  ال در ايستاده بود 

:دستشو برام تکون داد و گفت

دوست دارم خاله_  

با انگشت اشاره زدم  رو نوک دماغم و  نفسم رو بيرون دادم   

برگشتم خونه هنوز تو  کوچه بودم ...

يکی دو قدم بيشتر به خونه نمونده بود

که صدای جيغ و داد بابا  بود  و فحش  

جيغ های مامان  بود 

قلبم اومد تو دهنم  سريع سمت در دويدم  

صدای فحش دادن های گلپری هم که قوز باال قوز بود 

:سمت در دويدم با مشت ضربه به در زدم  با ترس داد زدم 

مامان مامان در درو باز کن _ 

انگار نه انگار صدای فريادهای بابا بود و لعنت  فرستادن  گلپری 

معلوم بود داره مامان رو  وسط حياط کتک ميزنه  

بازم خماری داره ميکشه 

از کنن نميدونستم چيکار کنم همينجور با عصبانيت به در ميزدم ميخواستم که درو ب 

دمصدای مامان بود گريه هاش قلبم اومد تو چشمام که با عصبانيت لگدی به در ز 

چيکار کنم لعنتی کليد خونه  رو  هميشه تو خونه جا می ذاشتم 

با عصبانيت سعی کردم از روی در برم باال 

زير لب با عصبانيت گفتم  

گندت بزنن طال االن بايد کليد نداشته باشی _ 

کسی نبود باز کنه 

مجبور بودم با عصبانيت از باال رفتم 

دلهره   تا  می خواستم بپرم پاين    اين صدای مامانم بود وقتی منو ديد با جيغ و 
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:گفت 

برو برو خونه  نيا برووو _ 

بابا   مامانو  ديوانه وار  می زد نميدونم چه مرگش بود 

ه جونش نميدونستم بازم  خماری کشيده يا   شنفته مامان پولداره اين جوی افتاده ب

گلپری هم اون باال تو تراس  نشسته بود  لعنت  و نفرين می کرد 

حال خوشی   نبود با    ديدن اين منظره های المروت 

زير دست  که باالخره پريدم پايين صدای مامانم بود تا ديد پريدم با جيغ در حالی که
:بابا کتک ميخورد  گفت

برو برو فرار کن_  

نمی دونستم بمونم يا برم  ؟  

ميدونستم وقتی بابا خماری بکشه رحم نمی کرد  

افتاده بود به جون مامان، مامان جای سالمی براش نمونده بود 

دويدم سمتشون  که پريدم وسط باب داد و بيداد ميکرد 

که مامان رو  از زير دست و پای بابا آزاد کنم فايده نداشت نميتونستم   

د که بابا وحشيانه داشت  اونو ميزد فحش ميداد پول می خواست نميدونستم چطور ش 
يهو در باز شد پويا بوده ميدونم کی بهش خبر داده بود رسيد خونه 

امان  را بابا تا پويا رو ديد با داد و بيداد با شروع کرد لگ زدن و هر طوری شده م
از زير پاش  کشيدم بيرون 

:صدای پويا بود که گفت 

...لعنتی چکار ميکنی کشتی  ننمو   _  

:غ  گفتمامان بود که با گريه يه تراول   از  توپوال  پرت  کرد سمت بابا و با جي

برو برو  گم شو عوضی_  

]09:40 29.10.20[, فرمول يک

شوماخر #
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مسيحه زادخو  #

۶پارت #

..  .يه دفعه بابا سمت من حمله کرد  بيشتر پول می خواست  با هم درگير شديم  

يکرد مامان  در حالی که سعی ميکرد اونو بزنه  نذاره  که منو  بزنه جيغ داد م 

جلوشو گرفته بود  بابا فقط فحش ميداد 

:مامان با    جيغ  داد و گفت 

برو برو نمون_  

بابا  افتاده  به جونم  هرچند  پويا بود  جلوش رو گرفته بود  

کمربند دستش بود و عصبانی بود اين همه جوون تو  وضع خمارش عجيب بود

سمتم حمله کرد  

کی شد مامان جيغ ميزد  بابا  اولين ضربه  ی کمربتد را زد، با جيغ و فرياد من ي 
پويا سمتش حمله کرد

 سالش بود نميتونست بابا با فرياد فحش  ضربه ی  دوم ١٨کمربند رو ازش بگيرد  
رو زد 

رفت  پويا سپر بالی من شد مامان  به  بابا  از پشت حمله کرد  مامان  جلوش رو گ
اونو از من و پويا جدا کنه روی  زمين  بودم رو دستام عقب عقب رفتم

جيغ  اونجا رو نميديدم  درست با سرعت فقط می خواستم خودم بکشم هر جور بود با 
و داد بود بلند شدم 

اما  بابا دست بردار نبود  فحش ميداد 

ت و پويا سپر بالی  من شده در حالی که سعی  ميکرد بابا رو بگيره  با عصباني 
:فرياد  گفت 

برو گمشو ....   برو گمشو بيرون تا نزددتت  باز_ 

:صدای فرياد بابا

زندتون نميزارم خون تک تکتونو ...  دختر يه جنده ی  هرزه زندت نميزارم _ 
ميريزم  دختره ی آشغال 

ه با سرعت از خونه زدم بيرون تا سر کوچ. صدای فحشهای بابا  چنگی به قلبم زد
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دويدم 

نفس نفس می زدم از در کوچه زدم بيرون رسيدم به خيابون اصلی

يا  بودم دل  تو دلم نبود از ترس و وحشت  نميدونستم چيکار کنم  نگران مامان و پو 

بود    بابا خيلی عصبانی ميشد هر وقت مواد و بهش نميرسيد   ميزد و هر چه دق دلی
سر من خالی ميکرد

گوشه خيابون ايستاده بودم نميدونستم چيکار کنم  

يه نگاه تو کوچه و  يه نگاه به  خيابون انداختم 

دلم ميگفت برگردم  اما واقعا ازش ميترسيدم    پولی هم نداشتم بهش بدم  

به  دلم به حال مادرم سوخت االن هرچه پوله  ازش به زور ميگيره کالهم رو سرم 
هم ريخته بود 

عصبی کاله رو   مرتب کردم   

د با صدای ترمز ماشين سرم  رو برداشتم  دوتا جوون  بودن ،  يکيش با نيشخن 
:گفت 

مسيرت کجاست  خانمی ؟_ 

:با پوزخند  گفتم 

..هرجا که امثال تو نباشه _ 

چند؟_ 

:پوزخندی زدم و عصبی گفتم 

قيمت ننت دستم نی برو از عمت بپرس_ 

:پسره ی چش سفيد با پرويی تموم گفت 

عمم آدرس تو رو داده جيگر _ 

:يه باره عصبی شدم و  با خشم گفتم  

مت ع... مام فقط  آدرس خواهرتو داريم نکبت  هرکی مياد  روشو  زمين نميدازيم_  
....خواسته جبران کنه محبت ما رو 

:پسره با عصبانيت گفت 
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ت نشون دختره ی آشغال  برو بابا  واسه ما ادای تنگا رو در مياری ؟ريخت و قياف_ 
ميده چکاره ای 

:با عصبانيت  راهمو گرفتم برم جلو گفتم  

مِث خودتون باشم ِچندشتون ميشه ؟_ 

ير پشت سرم  فحش داد محل  ندادم اما عصبی با انگشت اشاره زدم زير دماغم و ز 
:لب  گفتم 

..رو چه حسابی اينقدر بی حساب بدبختيم ....اخه خدا   _

حل  رفتم تو ايستگاه اتوبوس نشستم هوا داشت تاريک ميشد اين وقت شب  تو اين م
بيرون جايز نبود

ا خيلی ولی چيکار کنم وقتی بابا ديوونه می شد يعنی مصيب باز نشسته زير پای باب 
عصبانی بودم نفس نفس ميزدم نگران مامان بودم بی تاب بودم

چند بار بلند شدم دوباره نشستم  

ی خيابون خيلی شلوغ بود نگاه رهگذرا  انگار ميرفت  منو سوراخ سوراخ کنه ول
...مجبور بودم عادت کرده بودم به اين نگاه هاشون من خسته بودم ولی

]13:11 29.10.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٧پارت #

.دقايقی  همين طوری  گذشت 

ر معلوم پويا رو ديدم از همون دو.  نگاهم به خيابونی که به کوچمون منتها ميشد بود
بود چقدر عصبانيه

نفسم رو بيرون دادم ،  سمتش رفتم  

:هنوز بهش نرسيده بودم  ، با حرص نفسش رو بيرون داد ،  عصبی  زير لب گفتم

اين مصيبت بی پدر نشسته زير پای بابا  ؟_  

:پويا  کالفه دستی به موهاش برد گفت 
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بابا از مامان ميخواد بره تويه خونه کار کنه _ 

:عصبی بودم و تقريباً با تمام خشم گفتم

يعنی چی کجا بره کار کنه ؟_  

:نگاهی به اطراف کرد و گفت

مصيب به  بابا گفته که  مامان رو بفرسته_  

اون   وخ خونه کيا  چيکار کنه ؟_ 

:ادامه دادم .... چشامو تيز کردم   بی خود دلم بد نميره 

چه کاری منظورت چيه ؟  _ 

داشت ذهنم داشت  بد  می رفت،  کج  ميشد ،  باورم داشت منحرف ميشد  ابنامکان ن
:بابا ديگه اينقد بی  غيرت نبود ،  عصبی تر ادامه دادم 

پويا راستشو بگو_ 

:پويا نگاهم کرد و گفت 

نه نگران نباش  ميخواد مامان بره  اونجا   کار کنه _  

:نفسمو بيرون  دادم با انگشت اشاره زدم زير دماغم گفتم 

واسه چی ؟واسه چی بره بابا چکاری منظورشه ؟  _  

:تمام نگاه خشمگينم بهش بود لبی تر کرد و گفت 

مصيب معرفی کرده از بابا خواسته که مامان رو بفرسته_  

:عصبانی نفسمو دادم بيرون گفتم  

خدايا مصبتو  شکر اين   زندگيه ما داريم _ 

خدايا چرا هرچی خوشيه  انداختی تو دامنمون مام زده زير دلمون 

حان خدايا نميشه تو تصميمات تجديد نظری بکنی؟ مدارا کن جون خودت  داريم  امت
پس ميديم ديگه نميکشيم

:عصبی  ادامه دادم 

سم من نميذارم بابا همچين  کاری بکنه اون  مصيبت بی پدرم خودم حسابشو مير_  
امشب  ميرم   ميذارم مرغای  آسمان به حالش  گريه کن  
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:با عصبانيت بيشتر ادامه دادم 

پر  خدايا  ما رو انداختی تو اين زندگی نکبت تو چراغمون غول نبود، جيبامون_ 
پول نی اخه چراااا ؟  

شستی نيگا ن.. مارو گذاشتی  لب تيغ  ِده  خدا  يکم  اِستپ بده اين فيلم زندگی ما رو   
ميکنی حال ميکنی واسه خودت ؟  

:پويا نفسش رو بيرون داد و گفت 

نمی زارم مامان بره مامان کمرش درد ميکنه  دستاش تاول  ميزنه_  

با  رو  پوفی کشيدم واقعا نمی دونستم چيکار کنم دلم برای مامانم می سوخت خيلی با
تحمل کرده 

علوم بابا هم يا خمار يا نئشه    يه روز  خوب نيست و يا تو اون  پيکان قراضه م
نيست کجا دنبال يه مثقال مواد می گرده

:نگاهمو دادم به پويا و گفتم  

نه نمی ذارم اينجوری بشه نمی ذارم مامان بره_ 

:پوريا بغضی تو صداش بود و گفت 

بابا اينقدر مامانو زد دلم داغون شد پول گرفت رفت که اومدم _  

:زير لب  عصبی گفتم 

کی مام چشمون به جمالش روشن ...! اين رنگ خوشی که ميگن دقيقا چه رنگيه_ 
ميشه  خودا جون؟

:پويا اين بار خنديد و گفت 

اون موقع فک کنم   می ميريم  از شدت ذوق و ناکام  از دنيا ميريم _ 

اينبار خنديدم و گفتم 

 ايستاده مردن بهتر از زانو زدن و تو زندگی مزخرفه  قوی باش داش من قوی_ 

:فقط پوزخندی زد، اينبار  جدی شدم و گفتم  

ترس من از مردن و رفتن به اون دنيا نی داداشی _ 

ن حتی ترسم ديدن دوباره ی آدما ی اين دنياس  که ول کنت  نيستن و ناخوشت می کن 
...تو جهنم دس وردار نيستن نکبتا  
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]16:43 29.10.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

 ٨پارت #

واد سوار شديم با جواد با موتورش رفتيم سمت پيست مسابقات رالی خيابونی ج......
خودش پشت موتور بود و من پشت پويا   سه  نفری سخت بود 

فتيمولی ديگه ما عادت داشتيم وقتی خواستيم بريم   جايی با  جواد هميشه می ر 

اون رفيق فابريک  منم بود 

سالش بود ولی پابه پای ما هميشه بود ١٨همسن پويا بوده  

نزديک پيست مسابقات بوديم، از همون  دور  شلوغيو ديدم 

اکثرا که  اومده بودن و می شناختم ، واسه و شرط بندی  جمع شدن   

جواد واسه اينکه  خودی نشون بده   

چنان با سرعت دور  زد و  يه باره   ترمز  گرفت  

همه فهميدن من هستم 

همه نگاه ها سمت  ما بود مات و متحير  از روی موتور پياده شدم

با لبخندی که هيچ وقت گوشه ی لبم نبود اما تو  دلم بود 

ديد  نگاه متعجب همه که تو چشاشون بود رو ميشد.  من همه ی اينا رو شکست می دم 
خيلی وقت بود اين طرفا نيومدم 

خيلی وقت بود پامو اينجا نذاشته بودم .

همه با ترس و   متعجب   به هم ديگه نگاه کردن 

با انگشت اشاره زدم رو نوک دماغم و يکم رفتم جلو نفسمو بيرون دادم  

می ده   پيش ممدرالی ،   اين آدما  رو دور هم جمع  ميکنه  و اين مراسم را تشکيل 

اون اين مسابقات رو  اداره می کنه  
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:ممدرالی با ديدنم دفتر دستش و داد دست يکی از پسرا و گفت 

به به شوماخر از اين ورا _ 

دلمون واسه گرد وخاک  تنگ شده بود _  

:با خنده گفت  

..اسمت گردوخاک به پا می کنه  شوماخر _ 

:با پوزخند رو نوک دماغم زدم و گفتم  

شنيدم  َسر باخت ما ، هرثانيه شرطبندی کردی جيگر _  

خنديد 

:کاوه  از  اون ته نمی دونم کجا،  يهو خودشو بهم رسوند و با خنده گفت  

باالخره رسيدی نگران بودم نکنه جا بزنی _ 

:با پوزخند گفتم  

 شکست خوردن بعد از انجام کاری ، شرف داره به ريسک نکردن و ادعای برنده_  
جا زدن مال بچه سوسوالست ...منو جا زدن؟  محاله  ... شدن 

اون پسره  دماغ عملی  هم بود  

:نگاهم بين بقيه چرخيد، يکی از پسرا گفت  

منور کردی شوماخر ؟_ 

:با لبخند گفتم  

ون دلم تنگ شده بود خواستم  بيام  يه  صفايی بهتون بديم شما رو از وجود م_ 
محروم کرده بوديم    يه حالی بهتون بديم

:ممدرالی نگاه کاوه کرد و گفت  

ميگم امشب  شاد و شنگولی شرط بندی هم کردی نگو شوماخر مياد_ 

:کاوه با رضايت تمام نفسش رو بيرون داد و گفت  

آره امشب برد  رو شاخشه شوماخر  حرف نداره _ 

:يکی از پسرا اسمش کامران بود و گفت 
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کاوه خدا لعنتت کنه شوماخر اومد من ته خطم_ 

:کاله لبه دارمو   لبشو  چرخوندم پشت سرم قرار گرفت و با لبخند  گفتم  

خوف ورت نداره داااش من هواتو دارم تو پشت سر من بيا_  

:ممدرالی سرشو بر گردوند نگاه بقيه کرد و گفت 

بچه ها شوماخر  اومده ديگه همتون بايد حواستون جمع باشه_ 

لبخندی گوشه ی لبم کز کرده بود و نگاهم به نگاه پر از ترس و وحشت بقيه  

اومدن من يعنی  بردنم حتميه مطمئن بودم  

:ممدرالی با صدای بلند گفت  

اومدن شوماخر يعنی  برد کاوه_  

:يکی با  اعتراض   گفت  

تو  شرط بندی کسی  از اومدن شوماخر حرفی نزده بود _   

:ممد  نفسش رو بيرون داد و گفت 

يستی شده ديگه شرط  بندی  همينه حاال  چه شوماخر باشه چه نباشه  اگه راضی ن_ 
ميتونی انصراف بدی 

:همه ساکت بودن پسر جوونه سرش رو  انداخت و گفت

نه منم هستم_  

:فتخيلی از پسرها با دوست دختراشون اومده بودن،  ممد  اشاره به پسرا کرد و گ

آماده باشين  هيچ دختری سوار ماشين نميشه _  

:يکی از دخترا با اعتراض گفت 

چرا اين دختره ميخواد سوار شه؟_ 

:کاوه در حالی که کاله و سرش می گذاشت گفت  

اين دختره  شوماخره_  

:دختر نگاه  کاوه  کرد و با صدای نازک ظريفش خيلی  لوس گفت 

اين دختر شوماخره من فکر کردم شوماخر پسره که  ازش حرف  ميزنن_  
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]16:54 29.10.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٩پارت#

همگی سوار ماشين ها شدن 

:و ممد  سفارشای الزم و داد و گفت 

ن معلومه هر کی بخواد مارو  دور بزنه يا بخواد زيرآبی  بره اينجا تو جی پی اس م_  
پس حواستون باشه کسی نميتونه ما  رو دودره  کنه

:نفسمو بيرون دادم نگاهم به  پويا بود، گفت 

طال من بهت ايمان دارم _  

:جوادی  لبخندی زد و گفت   

آبجی جونم  رو سفيدمون کن _ 

کاله کاسکت مخصوص رو  از  دست کاوه گرفتم    

:روی سرم گذاشتم  سريع و گفتم

به من ميگن شوماخر بی خود نيس_  

:دوست کاوه گفت  

من ميرم ببينم اين شوماخر که می گين چکار می کنه _ 

:رفت سوار ماشين شد   پشت  چشمی نازک کرد و گفت 

می خوام ببينم دست فرمونش چه جوريه_  

:روبه کاوه  گفتم  

ببين  اون پسره  اگه بخواد بگه اينجوری کن اونجوری کن فالن کن_ 

همون اول  راه بهت بگم من نيستا 

:کاوه رو به پسره گفت 
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 حواست باشه شنيدی که شوماخر با کسی شوخی نداره همون وسط را پرتت ميکنه_  
بيرون

هيچی نگفت سکوت کرد  منم رفتم 

ماشين سرعتی بود

:دست فرمون گرفتم نرم ِنرم عالی بود معرکه،   گفتم 

قشنگه خوشم اومد_  

:پسر رو گرفت و هيچی نگفت، لبخندی زدم و گفتم 

هديه تولدته ددی جوونيت بهت داده ؟_ 

:پسره با اکراه گفت

بابام نمايشگاه اتومبيل داره همينو بدونی بسه _  

:نگاهم  به روبرو بود به تاريکی مطلق گفتم 

خوبه خوش به حالت  کاشکی ما هم از اين ددی جوونا داشتيم_  

: فتپسره نمی دونم چه هيزم تری بش فروخته بودم که بد باهم چپ افتاده بود،  گ

بعضيارو اگه برعکس کنی  بتکونی_

..ادعا ازشون سرازير ميشه 

:اين من بودم نگاش کردم و  با پوزخند گفتم  

تو نئشگی رو با ماشين بابات رفتی؛_ 

.. من خماری رو پای پياده 

:نگاه تندوتيزش بهم بود و  ادامه دادم   

..! ختممنو تو مث هم نيستيم ، تو يه تيکه از کيک رو می خوای من دنبال دستور پ_  
به پول بابات نناز جيگر  ببين من  به خاطر کاوه اومدم 

:پوزخندی زد و گفت

به خاطر کاوه نيومدی تو بخاطر    اون   همه پول  که   نميشه ازش گذشت _  
اومدی 

:پوزخندی زدم و گفتم
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تو که  اين همه داری  شرط بندی کردی  ميخوای کجا باهاش بری خوش _  
بگذرونی ؟  

:با پوزخند ادامه دادم  

ليته؟ ميفهمی زخم چيه حا...من می خوام بيارم بزنم به زخمای زندگيم ...نميگذرم _ 
 خوشی نزده زير دلم بيام شرط بندی کنم خودم پول بزارم؟  فوقش حتی اگه تهش

ضرر کنم  اين پول برام حياتيه می فهمی

:سکوت کرد با حرص گفتم  

!انقدر ادعات ميشه خودت بشين پشت فرمون اينقد َفک نزن َعمل کن_ 

پوزخندزد    

: گفتم  

ينجان کاوه ميدونه   همه ی اينايی که ا... من به احترام کاوه هيچی بهت نميگم  _  
منو ميشناسن 

 از مزايای دوستی با من اينه که صاف ميرينم بهت ولی پشتت حرف نمی زنم  پس
مراقب حرف زدنت باش 

:پسر با عصبانيت گفت 

ياد خيلی پررويی معلومه ديگه کسی که از اون محل پا بگيره چی چی از آب در م_  

:با لبخند زدم رو نوک دماغم و گفتم  

.ما خودمون که خوب بويم ولی محلمون بد جاييه  جون تو   منکر نمی شيم _  

خالصه که مام می تونستيم بد باشيم 

...ولی ذاتمون اجازه نداد  جيگر  قيافمون غلط اندازه جون تو 

جون خودت    پرر رو _  

:با خنده گفتم  

بذار يه چيزی يادت بدم از ما بمونه يادگاری  دو چيز  خيلی مهمه _ 

يکی صبرتونه  وقتى هيچی نداری    

دومی َمِنش  رفتاره  وقتى همه چيز داری   
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:با خنده ادامه دادم  

... و تو از دوتاش بی نياز  داااش من _ 

:با عصبانيت گفت  

حالتو جاميارم بذار تموم بشه مسابقه _ 

فقط لبخند زدم و کمربندو بستم... صدای ممد بود  اعالم شروع داد  

]10:34 31.10.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠پارت#

:عصبانی بودم  ماشين رو روشن می کردم گفتم 

حواست به رفتارت باشه وگرنه دوتامون می فرستم  اون دنيا  _ 

:پسره  عصبانی  نگام کرد و گفت

واسه من زبون بازی نکن حالم از  دخترای مث تو بهم می خوره_  

همون لحظه  صدای شليک گلوله و  بود و پرچمی  که به احتزاز  در اومد  

من بودم و ماشين و اين پسره 

شروع شد 

اين  مسابقه برای من امشب خيلی حياتی بود

من بودم و سرعت و جاده و تاريکی و    هدف  

با پشت اين ماشين نشستن ياد بابا افتادم 

يادت ضربات  کمربند 

جيغای  مامان ياد التماسای پويا 

انگار چشمامو بسته بودم هيچی نمی ديدم جز جاده روبروم

ن پول و هدفم و  فرمانی که دستم بودو  حسرت هايی که می کشيدم من بايد امشب اي 
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رو به دست بيارم خيلی برام حياتی بود

يکی از پسرا   رانندگيش خيلی  خوب بود  

نم امروز تو مسابقه بود  دل نگرونی به خودم را ندادم من به هدفم فکر می ک  

اما کنار اين پسر نشستن برام يکم استرس داشت  

ماشين پشت سرم داشت بهم می رسيد   

:پسره رو مخم بود  يه  نگاهش به جاده يه نگاهی پشت سرش که با عصبانيت گفت

رسيد رسيد شوماخر داره  مياد_  

:با عصبانيت داد  زدم و گفتم 

هيچی نگو من کارمو بلدم _  

اده با سرعت  پيچيدم اينجا رو می شناختم اين جاده برام مثل آب خوردن بود ج  
خاکی بود اما خاکی تر از زندگيم نبود 

پسره  برگشت نگاه کرد

دقيقا پشت سرم بود 

:پسر با فرياد گفت 

لعنتی رسيد !!  شوماخر که  ميگن تويی؟_  

:انگار داشتم پرواز می کردم  اينو  گفت دادم رفت هوا  و گفتم 

فقط خفه شو  _  

نفهميدم کجام  

ف  دستم  می دونستم بايد برم بايد اين مسابقه رو ببرم نشستم پشت اين يعنی   جونم ک
و بايد ببرم 

متاسفانه از کنارم رد شد  

:پسره با عصبانيت هيجان و ترس  گفت

لعنت بهت افتاد جلو _  

:با عصبانيت گفتم

30



هيچی نگو هيچی نگو می دونم من کارمو بلدم_  

با عصبانيت گاز دادم 

نميدونستم چيکار کنم چشمام و بستم  

 فقط يک لحظه چشمامو بستم و فقط ياد فحش های بابام و افتادم هرزه  گفتناش

:من هرزه نيستم و با فرياد گفتم 

نيستممممممم_  

شين داشت افتادم جلو  نفسم  هم داشت بند می اومد و  سرعتم مث باد بود  انگار ما  
از جاش کنده می شد با هر گاز دادن به هوا می پريديم 

:پسر با فرياد  انگار ترسيده بودو گفت 

چه کار می کنی احمق ؟_ 

:با عصبانيت  و با فرياد گفتم  

ببند دهنتو  بذار من کارمو بکنم_ 

جاده خاکی و پستی و بلنديش زياد بود 

ولی همه را می شناختم  

سرعتم زياد بود  ماشين پريد باال  

:سرش خورد به سقف ماشين باداد گفت  

دختره ی احمق چيکار می کنی   به کشتمون ميدی _ 

:با فرياد گفتم 

ببند دهنتوووو _ 

پشت فرمون بودم با هدف 

امشب  به خاطر هدفم می برم  

من به اين پول احتياج مبرم دارم 

فقط ياد مادرم افتادم ياد نفرين های گلپری 

ياد پول خواستن هاش ياد موادی که بابا می کشيد  
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من بايد ببرم بايد ببرم و اين بود ملکه ذهن من

من شوماخرم من شوماخرممم 

ه مدتی اين مسابقات خيلی برام مهم بود اين پول برای من زندگی دوباره ی مادرمه ي 
ميتونه با خيال راحت زندگی کنه

:رسيدم من جلو بودم با سرعت چنان ترمز گرفتم،  پسره با فرياد گفت

چرا توقف کردی ؟_  

پريدم بيرون با سرعت  پرچم رو  از جا کندم   

نفس نفس می زدم  

و دوباره سريع نشستم پشت فرمون 

اونا هنوز به من نرسيده بودن

شد  نفس نفس می زدم دوباره سريع کمربندمو بستم روشن کردم ماشين  از جا کنده 

من می تونم  پشت همه رو به خاک می زنم 

به من ميگن شوماخر  

پرچم رو  به دست آوردم يعنی برد با منه   

پرچم سفيدو انداختم تو بغل پسر و حرکت کردم

]10:38 31.10.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١١پارت#

ماشين پشت سرم  رسيد،  وقتی پرچم رو تو دستام ديد 

صدای فريادش و صدای هورا   گفتن اين پسره  که  بغل دستم  نشسته بود 

:از ذوق نمی دونست چکار ميکنه، نفس نفس می زدم وگفتم 

به من ميگن شوماخر _  
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ته  خط رسيدم...  

اين يک ساعت چنان گذشت که انگار کل دنيا رو بهم دادن وقتی نفر اول شدم  

درسته من بردم من امروز با دست پر برمی گردم 

هيچ وقت شکست  در کار من نيست 

من داشتم سر بلند  بر می گشتم  

خيلی ها هنوز مسيررو طی نکرده بودن

توقف  وقتی پسره  پرچم و  تو دستش تکون می داد و بقيه ماشينا  ميديدن  همونجا 
می کردن و مسير و برمی گشتن

ولی چند تايی برای دوم و سوم بودن هنوز دست برنداشته بودن 

وقتی برمی گشتن   يعنی ترجيح دادن شکست رو  بپذيرن 

رسيدم   همه جمع شدن 

صدای جيغ دخترا و صدای خنده های پويا از ذوق  

نفس نفس ميزدم از ماشين پياده شدم 

پويا  جلو  اومد نگام  کرد 

ادیپسره پرچم سفيد رو داشت با افتخار تکون می داد باال پايين می پريد از ش 

رچم کاوه  با جيغ نمی دونست چيکار کنه   دور خودش  می چرخيد و می رقصيد  و پ 
رو از پسره گرفت و به همه نشون می داد 

پويا با افتخار بهم نگاه می کرد پريدم روی کاپوت ماشين نشستم

.دخترا منو بهم نشون می دادن 

ممد منتظر بود بقيه ماشينا برسن      

:ممد  سرشو تکون داد ميون اون شلوغی  و هياهو گفت  

اومدن تو يعنی برد حتمی _ 

:با خنده و نفس نفس گفتم  

تسليم نشی بردی حتی اگه آسفالتت کنن باخت تو کار من نيس هرکی  رو من _ 
که اين شرط بندی کنه يعنی برده، باخت ترس نداره زنده باشی زندگی نکنی اين ترسنا
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باخت اين برد هيچ معنی نداره بايد تو زندگيت برنده باشی

:خنديدم از ذوق و گفتم  

ينم سر خط  نه ته خط   البته ا... ولی تَه سگ دوزدنای ما هميشه  نقطه سر َخِط  _ 
..بگم   ممدجون ادمها شبيه هم عمر نمی کنن يکی زندگی می کنه يکی تحمل 

.همه يه جوری نگام می کردن خيليا تازه به اون جمع اومده بودن 

:چشمکی زدم رو به ممد،  گفت  

اشته شوماخر زندگی خيلی کوتاهه که با جنگيدن با خودت بگذرونيش برد امشبو  د_  
باش همه تو کفتن 

با  لبخند سرمو به اطراف چرخوندم صدای ترمز وحشتانک يه سری بود که تازه 
:می رسيدن و گفتم 

بَعضيا جوری زوَمن رومون اِنگار عکاسن  بابا چتونه چشارو درويش کنين _ 

م دخترا  يه سری حسودی بود تو نگاهشون يه سری مات و متحير،  خنگ که نيستي 
حاليمونه طرز نگاهشونو   

يت وقت اين بود  پولمو بگيرم با اون پسره ی دماغ عملی دعوام شد، با عصبان... 
:گفتم 

از اول هم قرار ما اين نبود    گفتم که هفتاد سی  _ 

:پسره با لحنی حق به جانب گفت  

ما که قبول نکرديم _   

:با عصبانيت و اخم رو به کاوه گفتم  

بفرما گفتی دبه در نمياره ؟_  

:کاوه نگاه من کرد و و يه نگاه به ممد و گفت  

پنج مليونش رو بايد بديم به ممد _ 

:با پوزخند گفتم   

س ما رو اگه براتون زحمتی ني به ما چه  از خودت بده چرا از ما مايه ميذاری ؟ _   
از خوب بودن پشيمون نکنين کاوه 

:رو به کاوه ،گفتم  
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منو بده ما رو بخير تو رو به سالمت  ١۵_ 

ممد شروع کرد پوال رو  بشماره بده   

:همشم نقدنقد بود که پسره رو به کاوه گفت  

اين دختره ی عوضی ديگه کيه   واقعا که _ 

:با عصبانيت  تمام و گفتم  

اومدی در خونه داشتی موس موس می کردی  يادت رفت؟  تو منو چی فرض _  
کردی ؟

:پوزخندی زد  اما  با عصبانيت ادامه دادم  

.. بعضيام احتياج به عينک دارن، آخه گوشامونو خيلی ِدراز ميبينن _ 

:نگاه ممد کردم و ادامه دادم  

ی واال جون شما  آدما وقتی نميتونن  ازت سوءاستفاده کنن ، ميگن خيلی عوض_  
... هستی 

:کاوه  با اخم  و گفت  

سخت نگير ديگه پولتو بگير خداتو شکر کن_ 

]09:18 02.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٢پارت#

:ممد چند بسته پول سمتم گرفت  من عصبی رو به کاوه گفتم  

چيه منت پوالی خودمو  سر خودم ميذاری ؟ _ 

:عصبی ادامه دادم 

ی اهميت برای کارايی که برای ديگران انجام ميدی بايد منت  بذاری  تا  اونو  ب_   
 واسه  نکنن و اجر کارت ضايع نشه واال باس منم  همون اول  دس باال می گرفتم حاال

.... من  دور بر نمی داشتين 
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:با عصبانيت و پوزخند گفت 

نميشه باهات  بحث  کرد بس که   زبون درازی   دختره ی وحشی _   

يقه  تا اين حرف  رو زد يه دفه سمتش حمله کردم نفهميدم چطور شد باهاش دست به 
... شدم يه سرو گردن از من بلند تر بود 

تر حرف زور تو کتم نمی رفت، با هم دعوامون شد پسر بود بل اخره     زوردار  
بود  

همه  ريختن دورمون، ممد و کاوه  ميخواستن از هم جدامون کنن  

م نامردی اما اينقد عصبی بودم، دست خودم نبود، با خشم يقه ی پسره گرفته بودم اون 
..نکرد و  باهام دست به يقه شده بود 

:با خشم غريدم  

زه درسته يه زنم   اما اجا.. ...   وحشی که نه اما نميزارم کسی رام فرضم کنه _ 
نميدم کسی  منو  اذيت کنه 

:به زور از هم جدا مون کردن،  با عصبانيت رو به کاوه گفتم  

دفه ديگه  بخوای با اين   رو من شرط بندی کنی  من می دونم تو  فهميدی ؟_ 

:خيلی عصبی بودم  دست خودم نبود، پسره با عصبانيت گفت  

حيف که زنی  دختره ی نکبت وگرنه همينجا حسابتو می رسيدم _   

:با عصبانيت  تمام گفتم  

فکر نکن  اگه باهات تاب می خوريم  و هيچی بهت نمی گيم خبريه   _  

..ما خر سواری تفريحمونه 

ن يه دفه عصبی شد خواست سمتم بياد که ممد  ناگهانی جلوشو گرفت دستش سمت م 
:دراز بود با خشم و عصبی گفت 

ممد ببين چقد بی ادبه    اين دختره ی هرزه ی بی شعور _ 

:ممد  با جديت تمام گفت 

شاهين درست حرف بزن _ 

:با عصبانيت زدم رو نوک دماغمو و عصبی گفتم  

م تو ه! ؟..فلسفه زندگی يه سری از آدما هم اينه که دهن دارم چرا گوه نخورم_ 
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.... داری زياد زر  ميزنی  دماغ عملی 

:با پوزخند ادامه دادم  

خدايا چرا آشغاالتو رو  زمين ريختی گند ورداشته همه جا _ 

:رومو بر گردوندم که پسره با عصبانيت گفت  

هرزگی افتخار نيست شوماخر   اول خودتو ببين بد حرف مفت بزن _  

:پشت کردم بهش ، عصبی بودم  سمت پويا اونم نگران بود  رفتم و گفتم  

پسره ی نکبت ! دوزار نمی ارزن بعد حرف از دالر ميزنن_ 

:برگشتم و با پوزخند گفتم  

..! خوبيامونم باشه يادگاری_ 

:رسيدم به پويا که با نگرانی گفت   

چرا با اينا دهن به دهن ميشی آخه _ 

:با عصبانيت  تمام و گفتم  

به  هيچ کس  بيشتر از ظرفيتش    بها نمی دم،   ساکت بشم  _ 

ه  فک می کنه حرف  بزنه منم ساکت می شم کور خوند.. شاخ  ميشه،  شاخت  ميزنه 
هايه .... جواب  هوی

:جوادی گفت  

ول کن آبجی  برد امشبو عشقه _  

:با ذوق گفتم  

حال کردی ؟_ 

:با ذوق گفت  

تا رفتی اومدی قلبم اومد تو دهنم ... چجورم _ 

:زدم رو شونه اش  و با لبخند گفتم  

يه تمن  واسه دااش گلم  _ 

:با ذوق گفت  
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شوخی ميکنی  ؟_ 

:با لبخند گفتم

نه واسه چی شوخی می کنم حقته پولو بگير حالشو ببر حالل حالل _  

:نفسش رو  بيرون داد خيلی خوشحال بود با ذوق گفت 

نوکرتم آبجی _  

پوال رو بگير برو حالشو ببر بابات سرت غر نزنه _ 

بابام که غر ميزنه ولی وقتی با توام خيلی گير نميده_ 

:با لبخندی گفتم 

خوب پس باالخره يکی پيدا شد به ما اعتماد کنه _  

چرا همچين ميگی آبجی تو گلی گل، گل روزگار طال خانم خودمونی_ 

:با پوزخند گفتم_  

آره  طالی بی عيار_  

]09:18 02.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٣پارت#

از پشت موتور پياده شدم  

نصفه شب بود ٣تا رسيديم خونه ساعت . کوچه خلوت و تاريک، ديروقت بود

پوِل جوادی رو که داده بودم بهش 

:نگاهم به ته کوچه و گفتم 

جواتی می خوای بيام  ؟_  

:با خنده گفت 

کی برت  گردونه؟ _  
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:با خنده گفتم

تو دوباره برمی گردی_  

:پويا با خنده گفت 

تون ول   تا صبح   که گربه شاخ.خ.با هم هی  برين و  برگردين   عين دوتا کس_   
ميزنه

:جوادی موتور رو روشن کرد پدال زد و گفت 

سم عزت   زياد آبجی دست گلت درد نکنه صفايی بهمون دادی خدا بهت صفا بده نف_
:رو بيرون دادم و گفتم

خدا که دور ما رو خيط  کشيده نمی دونم چه هيزم تری بهش فروختيم_  

دلگير نشو  خدا هميشه هست روزای خوب هميشه هستن خورشيد پشت ابر _ 
نمی مونه يه روزی همه چی تغيير می کنه 

:با خنده گفتم  

ش يه آفتاب خدا ماِل همه اس، بارونم که به کسی رحم نمی کنه زرنگ باشی  نهايت_ 
چتر داری 

..اما ساحل به کسی می رسه که لياقت داشته باشه 

:با خنده گفت  

روزای  خدا هميشه خوبن چه بارونيش چه  آفتابيش _  

:با پوزخند گفتم 

فردا هم روِز خداست نه ما _ 

هم  متاسفانه اين روزهای تکراری که داره می گذره  روزای مزخرف عمرمونه    ما
که کلوهوم طوفانيه

:با حسرت  ادامه دادم    

بقيه رو نمی دونم،_ 

 المصب چشاتو واکن!  ولی من اون دنيا از خدا می پرسم چطور ديدی و دم نزدی؟
؟....چرا دست گذاشتی زير چونت فيلم کمدی نيس زندگيون داری حال ميکنی 

:جواد موتورشو روشن کرد روی زين موتور نشست و با لبخند گفت
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عزت زياد _  

بش پويا خيلی خسته بود نفسش رو بيرون داد خميازه ای  کشيد، کليد را از جي....
:درآورد گفت 

بابا امشب خونه نيس_ 

نگاهی به کوچه انداختم پيکان بابا نبود 

با حسرت کاله لبه دار مو  از سرم کشيدم  

:پويا در رو باز کرد جلوتر از من داخل شدو گفتم

معلوم نيس االن تو کدوم دخمه داره می زنه_  

:پويا داشت می رفت گفت 

بهتر  که امشب خونه نيست _  

حداقل حساب کتاب کنيم 

پوالرو  از تو لباسم درآوردم 

:مد و گفت دکمه  های پيراهنمو  باز می کردم  مامان با سرعت   پله ها رو پايين او  

کجا بودين تا اين وقت شب ؟_  

:با ذوق  سمت مامانم می رفتم، گفتم

مامان  بيا که خبرای خوبی برات دارم_  

:پويا لبه ی اولين پله نشست، لبخند رو لباش و گفت

بيا ببين چه کرده دخترت_  

مامان با ذوق به دوتامون  نگاه می کرد 

:دهنش هاج واج  باز مونده بود گفت  

چه خبره دوتاتون کبکتون خروس می خونه_ 

:دست پويارو گرفتم که بلندش کنم و گفتم 

بيا بريم تو، االن گلپری  گوش  تيز کرده،  بريم تو _  

مامان با ذوق و متعجب جلو افتاد
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پويا دستش رو  گرفته   بود  

داخل شديم  در  رو می بستم 

مامان هم اينجوری نگام می کرد  

نداختم و رو به  روی مامان ايستادم،  بسته های  پول رو هم درمی آوردم روی زمين ا 
:گفتم

ببين، مامان تو يه سال ديگه اين اجاره گلپری رو بده خيالت راحت شه_  

:مامان   مات و متحير   نفسش رو بيرون داد و گفت 

چيکار کردی؟_  

:نشست رو  زمين، بسته هارو می شماردو گفت 

اين همه پول از کجا اخه ؟_ 

مامان امشب  حال کن با  اين همه پول _  

:مامان   هنوز روی زمين نشسته بود ، گريه اش گرفته بود با گريه گفت

تو آخرش خودت را به کشتن ميدی يا منو_  

:تم تازه دقت کردم   نگاهم   به صورت  مامان  بود، چشمش کبود بود با حرص گف 

بميرم الهی دستش  بشکنه_ 

:سرش رو  برداشت گفت    

از سرشب  که رفتی من دق کردم تا  االن اومدی _ 

:با لبخند  گفتم 

نگران نباش چيزی نميشه_  

:اما نگاهی به  پويا کرد و گفت 

تا وقتی داداشت باشه خيالم راحته_  

]08:27 03.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

41



مسيحه زادخو  #

١۴پارت#

حساب کتاب کرديم پول کرايه خونه 

خرجی خونه حتی  پول برای طناز هم کنار گذاشتيم 

مامانم تمام  مدت ساکت  بود هيچی نمی گفت  

:متعجب سرمو  برداشتم نگاش کردم و گفتم 

مامان  چرا ساکتی چرا هيچی نمی گی چرا خوشحال نيستی؟ _ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت  

بابات زده به سرش_ 

:پوزخندی زدم و گفتم 

نه واسه بابا کی نزده به سرش که االن بزنه  عجيبه مگه  ؟ هميشه ی خدا وقتی ميز_  
ما شاخ و شونه می کشه

:تکيه به پشتی دادو گفت  

ديوونه شده  ازم  می خواد برم خونه مردم    کار کنم_ 

:پويا عصبانی گفت 

من اجازه نمی دم_  

:مامان نگاهی به من کرد و گفت 

نمی دونم مصيب  به بابا چی گفته که بابات ازم ميخواد برم _  

:با عصبانيت زياد گفتم 

مصيبت گوه خورده با هفت جد و آبادش _  

:مادر با گريه ناليد

زن  نمی دونم چه خاکی تو سرم کنم؟ ميگه يا ميری تو خونه کار می کنی يا طال_  
مصيب  بشه

:پوزخندی زدم و گفتم 

رم د بگو جريان چيه؟ مصيبت حتماً يه نقشه های تو سرش داره من زير بار نمی _  

42



من زن مصيب نمی شم عوضی حالم ازش بهم می خوره

ا طال   نمی دونم چه خاکی تو سرم بريزم بابات  پاشو کرده تو يه کفش ميگه ي_ مامان
ندم زن مصيب ميشه يا ميری تو خونه کار می کنی من واال نمی دونم چيکار کنم مو

:پويا عصبانی بود گفت

من اجازه نميدم تو بری خونه مردم کار کنی مگه من ُمردم ؟_  

:با عصبانيت پوال رو پاش زدم و گفتم 

بيا اين همه پول می خوای بری اونجا چيکار کنی ؟_ 

:متفکرانه سرمو تکون دادم و گفتم

ی به حتما اين مصيبت يه کاسه زير نيم کاسه داره اين مردک حتما يه وعده وعيد_  
بابا داده و گرنه بابا اين حرفا رو از خودش در نمياره 

:مامان با گوشه روسری چشمش را پاک کردو گفت

من به بابات گفتم تو حاضر نيستی زن مصيب  بشی_  

:با عصبانيت و حق به جانب گفتم 

 خوب معلومه من زن  اون کثافت آشغال نمی شم حاضرم برم بميرم ولی تو تخت_  
اون مردک چاقال نرم

:مامان سکوت کرد و پويا با عصبانيت رو به مامان گفت 

تو هم راضی به رفتن نميشی هيچ غلطی نمی تونه بکنه_  

:نگاهم به پويا و گفتم  

نه آخرش مامان و مجبور می کنه اينقدر  مامانو  کتک ميزنه که مامانو راضی ک_ 
:مامان يه دفعه به گريه  افتاد و گفت 

دلم رضا نيست چيکار کنم می ترسم  مجبورت کنن  زن مصيب بی پدر بشی _ 

:پويا با عصبانيت گفت  

يعنی چی يعنی تو حاضری بری خونه مردم کار کنی؟_  

:نگاهم به پويا و گفتم 

کار منو  من فکر می کنم اين حروم لقمه  کالً  نقشه داره، مصيبت  می خواد  با اين_  
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مجبور کنه زن خودش کنه

:پويا نگاه من کرد و گفت

خوب تو ميگی چکار کنيم  دس رودس بذاريم ؟_  

:دستی به موهای پريشونم بردم و گفتم 

فردا  خودم  می رم با مصيبت حرف می زنم_ 

:مامان  يه دفعه با گريه گفت 

نه اين کارو نکن نمی خوام با مصيب روبرو بشی_ 

ی کنن که اما ما تا کی بايد ازش بترسيم؟ اونا نمی تونن منو به زور وادار به کار_  
دوست ندارم 

:با گريه گفت

اما بابات ديوونه بشه  هيچکی  جلو دارش نيس  تو که بابا تو می شناسی _  

:با عصبانيت گفتم

 بابا هم نمی تونه منو مجبور کنه  خودت ميگدونی يه باليی سر خودم ميارم_  

:با هقگهق گفت  

ديوونم نکن فوقش من می رم خونه مردم کار می کنم_ 

با عصبانيت بلند شدم 

:ت گفتم سمت  اتاقی  که من و مامان با هم مشترک می خوابيديم  رفتم  و با عصباني 

. فردا صبح می رم سراغ مصيبت _ 

:با خشم ادامه دادم  

ِزندگيمون    شده  مارپله   و مام   فقط نيش خورديم از مرد و نامردش_ 

]08:27 03.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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١۵پارت#

مقابل آژانس مسکن مصيب بودم

ساله زنش فوت کرده ۴مردی حدود چهل  و خورده ای ساله که   

بهم  دو سال پيله کرده که من زنش بشم اما من هيچ وقت زير بار نرفتم حالم ازش 
می خوره

 امروز هم مجبور شدم بيام وگرنه هيچ وقت حاضر نيستم با اين مردک ايکبيری 

دهن به دهن بشم

مقابل آژانس ايستاده بودم خيلی بزرگ بود نفسم رو بيرون دادم  

يکی از کارمندای آژانس با ديدنم سريع بلند شد 

:هنوز  آستانه ی  در ايستاده بودم  نفس نفس می زد  با هيحان و لبخند گفت

خيلی خوش اومدين تشريف بياريد  داخل_   

:آبدارچی  آژانس بود تا منو ديد سريع داد زد 

آقا  چشمتون روشن تشريف بياريد ببين کی اومدن _  

کارمندای  آژانس چهار نفر بودن منو خوب  می شناختن  

:نگاهم به داخل آژانس بودو گفتم 

مصيب هس؟_ 

:آبدارچی با منو من رو  به کارمندا کرد و گفت  

و آقا هستن  تشريف بيارين داخل خيلی خوش اومدين   آقا خوشحال ميشن شما ر_  
ببين

نگاهم به اطراف بود خيلی شلوغ بود  

:نفسم رو بيرون دادم و تو دلم گفتم

خوش به حال مردم  دنبال خونه می گردن بخرن و ما تا   تهش  وبال گردن  _   
گلپری شديم 

يمماماِن بدبختم که چند سال اسير گلپری شده و نمی تونيم حتی اجاره درست بد 

يا  از اين  محله ی خراب شده بريم  
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نفسمو به سينه دادم  

مل بازم خوبه که ما رو تحمل می کنه هميشه ميگه فقط به خاطر لطيفه شما را تح
می کنم

م فضولياش حقم داره  کسی غير گلپری بود تا  حاال ما رو  انداخته بود بيرون با تمو 
و داره و رو مخ بودنش و نفريناش بد دهنياش   منت سرمون گذاشتناش   بازم    ما ر

تحمل می کنه  

 با صدای مصيب  بود نگاهمو از آژانس شيک و پيکش گرفتم. نگاهم به اطراف بود
و   بهش دادم

:نيشش تا بناگوش باز بود و  مثال  خوش رويی  که دلمو برره  و گفت 

به به طال خانوم منور کردی از اين ورا ؟_  

:انگشت دستم بی اراده خورد نوک  دماغم   و گفتم 

را گم کردم وگرنه ما که دلمون براتون تنگ نشده _ 

منو سمت  اتاق خصوصی خودش هدايت کرد

کاش هميشه از اين ورا را گم کنی طالخانوم انصاف نيست که در اين شهِر _   
از بابات سراغتو می گيرم .. َدَرنَدشت ضرب المثِل سوزن تو  کاه تو باشی 

اهل تعارف نبودم جلوتر از مصيبت داخل اتاق شدم  

پشت سرم  وارد شد و بعد برگشتم نگاهش کردم 

:نفسم رو بيرون دادم با فاصله ازم ايستادگفت 

چی ميشه  هميشه از اين کارا کنی و بهم سر بزنی و دلمون رو روشن کنی_  

خدا اون روزو نياره ما دلمون واسه کسی تنگ بشه تو کار ما نيس_ 

:اشاره به مبل  کرد 

بيا بشين_  

ما  نيومديم اينجا اختالط کنيم از دلتنگيمون بگيم _  

:لبخندی زد جلو رفت  پشت می زنشست همزمان اشاره کرد و گفت 

بيا بشين   با توپ پر مث اينکه  اومدی _  
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:برگشتم نگاهم بهش بود دستم تو جيب شلوار جين بردم و گفتم 

خودت خوب می دونی واسه چی اومدم _ 

:رو صندلی چرخ دار بزرگش نشست و گفت  

ميدونم بيا بشين با هم حرف می زنيم _ 

مجبورن رفتم جلو روی مبل نشستم تمام نگاهش به من بود هميشه نگاهش هيز و 
برنده  بود، حالم از اين طرز نگاهش به هم می خورد 

مرتيکه پفيوز با حرفی که زد مجبور شدم سرم رو بردارم و نگاهش کنم 

وپت چرا من بايد تورو تو اين وضعيت ببينم يعنی پاشی بيای   اونم وقتی که ت_ 
پره ؟

:فقط نگاهش کردم،  نفسش رو بيرون داد و گفت  

ی طال خانم چرا من به چشمت نميام  بايد کاری کنم که خودت  مجبور بشی پاش_  
بيايی اينجا ؟

تقصير شما نيس چشم ما ليزه می افتين  اين ديگه تقصير شما نيس_ 

:نفسش رو بيرون داد هنوز تمام نگاه هيزش بهم بود و گفت 

تو بشم؟...چرا شما؟ من کی  قراره برای تو _ 

]08:27 03.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۶پارت#

رو  نگاهم بهش بود، لبخندی بی اراده گوشه ی  لبم نشست و گره ای  محکمی به اب
:دادم ،  نفسی بيرون دادم  و گفتم 

خرج هر کسی نمی کنيم.. شما کلمه ی محترميه،ولی تو شدن لياقت می خواد _  

قصد  چرا اينقد اذيتم می کنی؟  طال خانوم می دونی من که نيت بدی ندارم   من_  
ازدواج دارم   می دونی که زنم چهار ساله مرده  

47



:تکيه به  صندلی زد  و ادامه داد  

سرگرمی تو شده بازی با اين دل من دختر جون ؟_ 

:با لبخند گفتم 

اخه  من كسی نيستم که  بخواين عاشقش بشين_  

:خنديد و گفت  

کار من از عشق وعاشقی گذشته من زن زندگی  می خوام _  

منم  اون زنی که شوما ميخواين نيستم _  

:کمی سمت جلو خم شدم و گفتم  

ميدونی  واسه چی بهم ميگن  شوماخر ؟_ 

واسه اينکه  تو ماشين سواری کسی بهت نمی رسه _    

:ابروی باال انداختم و گفتم    

ه بدون قانون نه اشتباه کردين   معقوالنه ترين راه برای زندگی تو  اين دنيا، اينه ک_ 
ونی شوماخر يعنی کسی که قانون رو زير پا می ذاره  من قان... و قاعده زندگی کنی

رو پيروی نمی کنم خودم هستم و اصول خودم  قانونمو واسه کسی نمی شکنم 

:لبخندی زد و گفت   

من تو زندگيم به  يه  دختر شاد و سرزنده ای مث تو احتياج دارم _  

:با لبخند و تک  ابرويی که باال رفت و زدم رو نوک دماغم و گفتم  

نشون  اما درد هميشه با اشک نيست گاهی با لبخند خودشو...  بازم اشتباه کردين  _ 
ما می خنديم کسی نفهمه چه جهنمی تو دلمون به پاست .. ميده 

ف دلته  اما من  اينو نمی بينم  تو اينی نيستی که نشون ميدی   حرفات دقيقا خال_  
مث لبخندات 

:با پوزخند گفتم  

ين   بايد چشم بصيرت داشته باش! بعضی َوقتا تو لبخنِد ادم صد تا فُحش پيدا ميشه_ 
اهی وقتا اين هميشه يادتون  باشه لبخند زدن لزوما به اين معنا نيست که خوشحالی، گ

!به اين معنيه که قوی هستی

.. درسته تو دخترقوی هستی  طال واسه همين من می خوامت _ 

48



د کنی بعضی  از آدما ميان به زندگيت تا يادت بندازن هنوز نبايد به کسی  اعتما_

:متعجب تر از قبل گفت  

چرا هنوز قبولم نداری   بايد چکار کنم ؟ چی ميخوای ؟_ 

پول ؟ خونه ؟ ماشين ؟  بگو فقط لب تر کن  

حاضرم با کسی که دوستش دارم بدبخت شم،_  

وما بابا با چه زبونی بهتون بگم منو ش.. تا با کسی که دوستش ندارم خوشبخت شم 
هيچ وقت ابمون تو يه جوب نمی ره 

چرا ؟ ايراد من چيه ؟_  

:اينبار لبخندی زدم و گفتم  

اگه ما آبمون با بعضيا تو يه جوب نميره،_ 

..تقصير جوِب اونا  نی   آب  ما  يه  نمه  مشکل  داره قاطی نمی شه    

وره ببين طال من هر چه بخوای برات انجام ميدم نمی ذارم  اب تو دلت تکون بخ_  

:با خنده ادامه داد  

از  شنيدی که ميگن زن مرده وقتی ازدواج می کنه    عاشق زن دومش ميشه بيشتر_ 
قبل چون نگرانه حساسه دلواپسه  ديگه دست خودش نيست 

:نفسمو بيرون دادم و گفتم  

 يه حرف رو بيشتر از دو بار تکرار کنی هم حرف ارزشش رو از دست می ده _     
     چرا شوما حاليتون نی ما به درد شوما نمی خوريم... هم خودتو بی ارزش می کنه

بين منو شوما يه دنيا فاصله است 

درسته ...  اينا دليل نيست    با هم  کنار ميايم من آدمی نيستم که نتونم درکت کنم_  
..جونی و کلت داغ اما 

:نذاشتم حرف بزنه  و کمی جدی گفتم  

فهم و شعور نعمت نيس، مکافاته؛چون مجبوری با کسانی که ندارنش سروکله _ 
شق و بابا من دختر بد من   چرا پيله کردی به من اين همه دختر  برو پی ع.. بزنی 

حالت خيليا هستن با کله راضی ميشن 

:خنديد و گفت  
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من تو رو خوب می شناسم اين قيافه ات  نيست که نشون  ميده _ 

:تکيه  به صندلی داد  و گفت  

اين دوره زمونه نميشه به دختری اعتماد کرد دختر پاک   کجا بوده _ 

نميشه همه هرزگيات رو بکنی و دنبال يه آدم پاک باشی_  

اشين  دنبال دختر از رنگ وقماش خودتون ب..  اگه َدر باشی، خدا تخته اتم جور ميکنه 
من   شايد ندونم کی باشين اما می تونم بفهم  چکاره  اين

]08:28 03.11.20[, فرمول يک

مسيحه زادخو  #

شوماخر #

 ١٧پارت#

:لحنش کمی عصبی شد و  سعی در کنترل کردن داشت و گفت 

ن دختر جون من همينم که هستم ظاهروباطن همه منو می شناسن چيزی واسه پنهو_ 
کردن ندارم

! ...  َمرُدم َهموَنن که ميَگن نيستَن_ 

:باز کمی عصبی بود و گفت 

؟   هرچی دوست داری ميگی ... دختر جون چرا   افسار زبونت  بريده _ 

:با لبخند گفتم  

ط ما که حرف نامربو..من آدم واقع بينی هستم، اما به اَمثال َمن ميگن بدبين _ 
همه آدما مثل ماه هستن قسمت تاريکی دارن که هيچ وخ به کسی نشون ... نزديم 

نمی دن  مث خودم  

:نگاهش کردم زل زده بود بهم با اون نگاه هيزش و گفتم 

نده آره  داشتم می گفتم من خيلی آدم افتضاحَيم، همه رو رنجوندم، هيچ کس نمو_  
!واسم، حتی خودمم خودمو دوست ندارم ديگه

:با خنده گفت  
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؛..بهتر، اين طوری فقط خودم دوِست دارم_  

:پوزخندی زدم و گفتم  

ولی واقع بينم که هيچ کی رو  تحويل نمی گيرم _ 

:نفسش رو بيرون داد  و گفت  

...واقع بين نيستی اگه بودی اطرافتو   می ديدی اون از بابات اون از ننت  _ 

:تکيه به  صندلی داد و گفت  

ه نداره بابات که وضعش معلومه ننت که بيچاره هم بايد االن بره کلفتی   بابات  ک_  
نکه چقدر می تونه دووم بياره داداشت بيچاره درسش رو ول  کرد االن به جايی اي

چه  دانشگاه باشه  داره روغن سوخته می خوره خودتم  که معلوم نيس تکليف آيندت
جوريه 

:فقط نگاهش کردم ادامه داد

ره بعد يه دختر جون من به فکر توام هم بابات از  بالتکليفی در مياد هم ننت  بيچا_  
عمری سرشو با حسرت رو بالش نمی ذاره هرچی می خوای به نامت می زنم هرچی 

بخوای مهرت می کنم

کت تو اين شرايطی که تو داری نگاه خودت کردی يه دختر تک وتنها توی اين ممل 
چيکار  می تونه بکنه ؟

:نفسم رو بيرون دادم باز  ادامه داد  

اگه دستتو بريدی، کسی رو داری بيشتر دردش بگيره؟_   

:منم کمی عصبی شدم گفتم

ين اين شوما دارين از موقعيت من سواستفاده  می کنين  به نظر خودتون فکر می کن_  
جوری می تونين منو به دست  بيارين ؟ 

:عصبی ادامه دادم  

ال اهل من ک"نميدونم راجبم چی شنيدی پيله کردين به ما  اما نه اشتباه می کنين_  
ه يعنی حتی  من اگه  اهل رابطه   ک..   اينو که   به عرضت رسوندن"  رابطه نيستم

.خدايی نکرده باشم   ولی از شوما خوشم نيومده 

:خنديد و گفت  

ی دخترجون دارم ميگم ازدواج  کی حرف از رابطه زد من تو رو واسه ازدواج م_ 
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می خوام سايه سرت باشم، شوهرت باشم؛ فکر کردی  من بچه بيست سالم ؟...خوام 

سالشه، با  من مگه چقد اختالف  ١٨من نمی خوام شوهررر کنم با تو پسرت _  
ی شم دارن؟  منو بچه هات ابمون تو يه جوب نمی ره  فکر کردی من زن بابای خوبی م

نه جونم من اعصاب مصاب خودمو ندارم چه برسه به دو تا پسر شيطون و پرور  
:خنديد  گفت 

ارن خونه دو طبقه می گيرم بچه ها برن باال   زندگی می کنن کاری به کارت ند_ 

ار براشون  کلفت ميارم خانومم   تو  که نيومدی  کلفتی  واسه تو هم خدمتک   
کون می گيرم تو فقط لب ترکن هرچی بخوای نه نمی گم من هيچ وقت واسه  کسی دم ت

خالصم کن  .... ندادم ، طال اما تو فرق داری 

:سمت  جلو خم شد و گفت 

ته اما  طال من بهت دل دادم حاليته   می فهمی ؟  شايد تو ديد تو سنی  ازم  گذش_  
ونه اونقدر پير نشدم که نفهمم عاشقی يعنی چی ؟ يه دختر چی می خواد پول طال خ

ماشين حساب بانکی هر چی می خوای در اختيارت  ميزارم

:با خنده گفتم  

پولدار  درسته   خونه ی  بابام چيزی نداشتم  اما  هيچ وقت دنبال آدمی نبودم که_  
باشه

.... چون چيزايی که من می خوام رايگانه

..  وقت، توجه، ارزش، دوست داشتن، وفاداری 

:با ذوق گفت  

لوارم باور کن من  می تونم دوستت داشته باشم تو اين محل همه منو می شناسن  ش_ 
دوتا نشد  مگه يه دختر چی می خواد که من نتونم ؟

:خنديدمو گفتم  

خوبی هاتون واسه خودتون نگه دارين _  

..اينو می دونم اين دوره   هيچ مردی  دوِست نداره همه الزمت دارن  

]08:28 03.11.20[, فرمول يک

مسيحه زادخو  #
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شوماخر #

١٨پارت#

:با لحنی حق به جانب گفتم 

نبال تقصير تو نيست   آخه اين روزا سبك رابطه ها جوری  شده كه پسرا بيشتر د_ 
   يه مدتی باهاش حال می کنن و شوتش می کنن.. دختر دم تخت ميگردن تا دم بخت 

بره  

:عصبی ادامه داد  

من  دختر جون مگه من بچه بيست سالم که اين جوری راجع به فکر می کنی  البته_ 
لب تر کنم  کلی دختر  می ريزه  برام يکی از يکی خوشگل تر 

:نفسش رو بيرون داد عصبی ادامه داد  

تختمو   اين دل المروتِ من  امونمو بريده  من زن زندگی می خوام  نه  يکی که فقط_ 
پر کنه 

:با پوزخند گفتم  

رای عاشقانه رو باور .ش.کاش يه قرصی چيزی وجود داشت باعث ميگشد کس_ 
..نکنی 

:خنده نشست کنج لباش اما جمع کرد خودشو و گفت  

دختر چرا اينقد تو بدبينی چرا  چيزی تو کتت نميره ؟ _ 

:با  لحنی جدی گفتم  

اصال  حرف شوما ...  شوما فک کن خودمونو  زديم به  کوچه ی علی چپ  _ 
درست 

!  حقيقت کلفته نمی ره تو ُمخای تنگ 

:با عصبانيت ادامه دادم  

ال من   از شوما خوشم نمياد  بابا دست از سرم بردار من مجرد بمونم بيشتر ح_ 
شق، من حالم از عشق وعاشقی   بهم می خوره   شوما  بگو ع...   می کنم  با خودم 

... من می گم اختالل هورمونی 

تفاقی ببين دختر جون داری اشتباه می کنی تو نسبت به من بدبينی نمی دونم چه ا_  
يت بدی يا ن... افتاده و از  مردا بيزاری اما بدون من آدمی نيستم بخوام اذيتت کنم 
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رتم  اين حاال اگه دل بهت دادم  افسارش از دستم در رفته دوساله منتظ.. داشته باشم 
نشون از حال خرابم داره که عاشقت شده 

حاال گناهم چيه که چهل سالمه ؟! چشم ودل سيری هيچ ربطی به سن و سال نداره 

:نفسمو بيرون دادم نگاهم به گلدون رو ميز بود و  گفتم 

هر تَبی، تب عشق نيس_ 

..بعضی تبها از عفـونِت َهوسه 

،      مگه دختر چرا تو اينقد نيشو کنايه می زنی ؟    جون طال خانوم مام دل داريم_  
فقط بيست سالش حق عشق وعاشقی داره ؟

 ..وقتی  يه  جماعتی  از عشق حرف می زنن، منظورشون دو حرف آخرشه _

:خنديد قه قه ای سر داد بر خالف  انتظارم و گفت  

نه واقعا با تو  از ته دلم عشق می کنم _ 

:اخمی به ابرو دادم و گفتم  

دو حرف آخرش ؟_ 

:سمت جلو خم شد هنوز می خنديد و گفت  

خيلی گستاخ و جسوری _ 

:فقط نگاهش کردم که ادامه داد  

تو قلبی تو سينه نداری  شک دارم واقعا به  زن بودن و احساست _ 

ارد ما از قلبمون تقاضا داريم که فقط به کار خودش، پمپاژ خون ادامه بده و و_  
ن  ما رو چی به عشق وعاشقی ما  احساسو کشتيم شده اين حالو رزمو.. حاشيه نشه 

وای به حال روزی  که خدای نکرده عاشق شيم 

ببين طال  من بچه و خام نيستم که نتونی  بهم اعتماد  کنی _ 

! فقط به خودت اعتماد کن _ 

يس ولی اينو يادتون باشه می دونی واسه چی از نظر شوما شادم که در واقع اين  ن_  
 تا االن بابا بيخيال ما شو واال..چون  می دونم هر چی بی خيال تر باشی خوشحال  تری 

... زن داشتين و  زندگی 

ی کنم من هنوز  هم  پا پی تم  من درکت م...    ببين طال بهتره رو حرفام فک کنی _  
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طال  تو شرايط سختی داری حقته شاد و خوشبخت زندگی کنی 

ا بين باب...  شوما  حتی نمی تونين  دنيای منو تصور کنين  چه برسه درکش کنين _  
منو شوما هزاری فاصله اس 

ِچرا داری اَز َقصد راهو کج ميری ؟ تو عمدا خودتو زدی به اون راه  منو _ 
نمی بينی ؟

که با  ببين چی ميگم  با تموم اين مشکالت  که هست من چيزی تو زندگيم کم ندارم_ 
اومدن کسی بخواد جبران بشه،بودناتون باعث خوشحالی،نبودناتون آرزوی 

راه  منو شوما از هم سواست  در ضمن نمی تونين منو مجبور کنين .. خوشبختی 

:يه دفه لحنم جدی و عصبی تر شدم و گفتم  

ا که اينقد از عشق وعاشقی و اين مزخرفات گفتين يادمون رفت واسه چی  اومديم م_ 
... دلمون واسه جمالتون  تنگ نشده بود 

:اخمی به ابرو دادمو عصبی  ادامه دادم  

...جون جدتون دست ازسر بابام بردار _ 

]08:29 03.11.20[, فرمول يک

مسيحه زادخو  #

شوماخر #

١٩پارت#

:هنوز   نگاهش به من و گفت 

من به بابات گفتم    به صالح  شماست _ 

:با عصبانيت گفتم   

ننم بره خونه از ما بهترون کلفتی به صالح ماست ؟  _ 

:فقط نگام  کرد که عصبی تر ادامه دادم     

اين چی چيش به صالح ماست  شوما با اين کارت ميخواين منومجبور کنی ؟_ 

:خيلی خون سرد و جدی بود و گفت  
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من دو ساله عالف توام دختر جون _ 

:عصبی نگاش کردم و گفتم   

بن بست زندگی  که  ميگن اينه  _ 

؟ ..نه حق خواستن داری  نه توانايی  مخالفت  کردن 

:فقط نگام کرد عصبی دادم  

هتون به چه زبونی ب...  شوما حق ندارين اين جوری ما رو تو  منگنه قرار بدين  _ 
نو واراد بگم آقا ما و شوما هيج وجه مشترکی نداريم با   اين کارتونم  نمی تونين م

کنی 

:نفسش بيرون داد  و گفت   

 اين جايی هم مادرت قراره بره موقتيه هر وقت..  من به بابات حرفامو زدم _  
 رضايتتو اعالم کردی مادرت مث يه خانوم  تو خونه ای که براش در نظر گرفتم

زندگيشو ميکنه 

:هنوز  عصبی بودم و گفتم 

شونو ما فقط يه بار زندگی می کنيم، اونم با کسايی باشيم که حاضر نيسم ريخت _ 
! ..ببينم ؟

 فکراتو..    نه پشيمون شو نه حسرت بخور  يا لذتتو بردی يا  حسرتتو خريدی _
ين ا...  بکن من آدم امروز و  به قول نسل خودتون سوسول نيستم   کمی صبر زياده 

موهارو تو آسايبا سفيد نکردم من خوب می دونم زن رو با چی ميشه نگه داشت 

:عصبی بودم  و گفتم  

قلب  با چی با پول  هديه  کادوی گرون  قيمت ؟  نه جونم اشتباه کردين احساس و_ 
وآدم  قيمت داره ولی فروشی  نيست  

:با عصبانيت ادامه دادم  

د  مردم مام داريم تاوان خوبيامونو ميديم  مام اگه هرزه بوديم اين مسيرمون نبو_  
کلی پشت سرم حرف ميزنن  حاليته ؟

:خيلی خون سرد بود و گفت   

 من جنس زنو خوب! به حرفای مردم اهميتی نده ، اونا پشت خدا هم حرف ميزنن_ 
هم ميشناسم لب تر کنه حاليمه چی ميخواد بگه   درسته ازت بزرگترم ولی خيلی م
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نيست   

خونه رو تير نگه ميداره، زن  رو نوازش های ممتد    

:عصبی بودم دست خودم نبود که عصبی گفتم 

...ره من   مخم تاب داره اين چيزا تو مخم نمي! اگه َدسِتت ِبه َدَهنت ميرسه بِبَنِدش _ 

ا طال زندگيتو هيچ وقت صرف  کارای بيهوده نکن  داری جونيتو از دست ميدی ت_  
چشم رو هم بذاری    تمومه 

:پوز خندی زدم و گفتم  

جونی پيش کشش ...  با جمله اين نيز بگذرد از کل زندگيمون گذشتيم _ 

:نفسمو به سينه دادم و گفتم   

از خودم می گذرم از ننم نه _ 

:نيشش باز شد و گفت   

يعنی  قبوله _   

:پوزخندی زدم  و گفتم  

ونش بميرم زن  شوما بشم اما اجازه هم نميدم به ننم زور بگين و بابامو به ج_  
بندازی 

تو سرت  به زندگی و شوهر گرم بشه درست ميشی کمی حوصله ميخواد _ 

:لبخندی زدم  از سر حرص  و گفتم  

 من تغير نمی کنم  تازه محبتی که شوما..   گرگ رو از هر طرف که بخونی گرگِ _ 
...دم ازش ميزنين منو هار ميکنه 

ه اين طال تو دوره ای زندگی ميکنيم که اگه زمين بخوری دستتو نمی گيرن  کيه ک_  
طوری مث من ميخوادت ؟

پوزخندی زدم  

بلند شد اومد روبه روم ايستاد  

من ميخوامت دختر جون  ... شرايط رو برای خودت سخت نکن _ 

... شکی درش نيست که اين  دورا بنی آدم ابزار يک ديگرن  نه اعضا _ 

57



طال  بهت .. زندگى هميشه بهت شانس مجدد نميده،از همون اولى استفاده كن _ 
فرصت ميدم  چند روز 

:عصبی گفتم   

داری تهديدم ميکنی ؟_ 

من به بابات حرفامو زدم_ 

]08:29 03.11.20[, فرمول يک

مسيحه زادخو  #

شوماخر #

٢٠پارت#

:هنوز عصبی بودم و گفتم 

يعنی چی ؟ به بابام چی گفتين ؟_ 

:نفسش رو بيرون داد خيلی خون سرد گفت  

اداين خونه ای که قراره  مادرت بره   آدم مطمنيه  هر کسی رو نمی شه فرست_ 

:چشم  تنگ کردم و گفتم 

حاال چرا مادر من ؟_  

خوب می دونم هشتتون گروه نهتونه _    

:عصبی گفتم  

نمی خواد شوما به ما لطف کنين _ 

:لبخندی زد و گفت  

 اين لطف من نيست  تو اگه جواب بله بدی من   از همه چی بی نيازت می کنم_ 

:عصبی گفتم  

تموم کنين لطفا اين قصه رو  چند بار بگم _ 

بابات خيلی بدهکار منه .. . من با بابات حرف زدم  _    

58



:پوفی کشيدم و گره ای اخمم بيشتر شد،  ادامه داد   

 شه مادرت ميره اونجا کار ميونه ماهيانه هر چه حقوقشه از بدهی بابات کم می_ 

:آب دهنمو قورت دادم و عصبی گفتم  

.. فقط يه عوضی از نقطه ضعفت واسه اذيت کردنت استفاده ميکنه _ 

:عصبی گفت 

با بابات گفتم  کاری نکنين  که بدبودن رو به طور کامل بهتون نشون بدم،_ 

برم طال  اما من همچين کاری نمی کنم من ص.. پاش بيوفته من از همتون عوضی ترم 
زياده  

:پوزخندی   زدم و گفتم  

شوما منو چی فرض کردين يه ..  بعضيا کعبه هم برن، واسه دور زدن خداست _ 
احمق ؟ دم از عشق و عاشقی ميزنين بعد  عين آفتاب پرست رنگ عوض ميکنين 

:نفسش رو بيرون  داد و گفت  

طال راه چاره برام نذاشتی  وقتی سن آدم از يه حدی گذشت،ديگه خودش از _  
ا تو اون شخص هم تويی  ،دلم منم ب..  چيزی لذت نمی بره،بلکه به خوشی بقيه خوشه 

خوشه    تو هنوز بچه ای اينا رو حاليت نی 

فکر  شايد يه درصد اشتباه ميکنم  کارمون تو زندگی شده نگاه کردن به گذشته و_ 
ن زن تو کردن به آينده، اين وسط االنمون هم تلف ميشه  اما گند بزنه کل زندگيمو م

نميشم

ت عصبی قدمی به جلو برداشتم خواستم  اتاق رو ترک کنم  که يهو بازومو گرف  

:منو سر جام متوقف کرد و گفت  

طال به حرفام فکر کن  _ 

    من.. من با دستای خودم آرزوهامو گذاشتم تو قبر، منو از   چيزی  نترسون _ 
رام شوما   نميشم   

البته هر آن ممکنه صبرم سر بياد ...  طال عزيزم  من منتظرم _  

:با عصبانيت  تما  و گفتم  

بهتره وقتتو هدر ندی   بيخودی  منتظر نباشين مث اينکه  منتظر معجزه _ 
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...  باشی   

ديگه خود دانی طال خانوم ... اما من از حرفم بر نمی گردم  _ 

حکايت ال اکراه فی الدين که ميگن_   

نی کنم ؟ دقيقا مثل همينه ديگه آره  اق مصيب ؟  فکرامو بکنم اما تهش   ننمو  قربو
يا خودمو ؟

]07:15 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢١پارت#

از آژانس زدم بيرون 

 حوصله ی درست حسابی نداشتم، حرف زدن  با اين مرد ياسين تو گوش خر خوندنه

ره کلی راه تا خونه بود، بايد می رفتم؛ با اتوبوس برم با خودم خلوت کنم بهت

حال خوشی نبود روزای  بدم  سپری نمی شد 

روزای تلخيه که   با اين روزا نمی شه کنار اومد 

اما ازشون گذشتن شده بود عادت 

چرا  يه ساعتی طول کشيد تا رسيدم خونه دلم مثل سير و سرکه می جوشيد نمی دونم 
همش فکر می کردم نکنه االن بابا بياد و  پوالی   مامانم رو ازش بگيره

بهش گفتم اصالً به بابا نگه، خودم اجاره يک سال گلپری رو دادم  

به  قبل از رفتن به آژانس مصيب بردمش محضر و ازش  امضاگرفتم که فردا سرم  د 
.در نياره 

ن الزم دست خودم نبود ديگه به  هيچ کس  اعتماد نداشتم کار از محکم کاری برای اي
بود

در زدم، يه  لحظه منتظر پشت در ايستاده بودم 

صدای گلپری رو امروز مث هميشه  نشنيدم   
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. انگار زنگ خونه عمل می کرد خبر در زدن رو می داد  اما امروز نبود  

تندتند پشت سرهم در زدم    

 گلپری  عادت داشت  هميشه  صبح  همين که از خواب بلند می شد و  نه زمستون
حاليشه نه تابستون  تو تراس خونه می نشست و  حيات رو ديد می زد 

:صدای مادرم  ، گفت 

اومدم اومدم _  

نفسم رو بيرون دادم و منتظر شدم

ود نفسم رو مادرم درو باز کرد نفسم رو بيرون دادم،  وقتی درباز  شد ،  نگاهش بهم ب 
بيرون دادم سرمو انداختم مادر همچنان خيره بهم بود 

آروم و با ترديد پله هارو   عقب عقب پاين  رفت 

.هنوز نگاه ماتش بهم بود

:منم پله هارو پايين رفتم ، در و بستم آروم زمزمه کرد 

رفتی پيش مصيب؟_ 

:مچادرش رو روی سرش تکون داد، نمی دونستم چی بگم، ابرويی باال دادم و گفت 

!هرچی الشيه گير من می اوفته احساس می کنم دارم خودمو از دست می دم_ 

:مامان با نگرانی لب زد

خدا نکنه دخترم _  

:عصبی رفتم جلو، همين طور جلو می رفتم و گفتم

مرتيکه عوضی حرف تو کتش  نمی ره_  

مامان پشت سرم اومد نگران بود از  راه رفتنش معلوم بود  

:چادر از سرش کشيد ايستاد منم ايستادم و گفتم

مرغش يه  پا داره نمی دونم چيکار کنم  نه راه پس دارم نه راه پيش_   

:عصبی کالهم رو از سرم کشيدم و گفتم 

به زور می خواد زنش بشم_   
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:مامان مثالً می خواست منو دلداری بده گفت 

کسی که به زور نمی تونه  مجبورت کنه مگه شهر هرته؟_  

نفسم رو بيرون دادم 

:ياد بدهی  بابا افتادم چشم تيز کردم و گفتم 

مامان بابا چقدر به مصيبت بدهکاره؟_  

:مامان  منومن کرد، اين دست  اون  پا کرد و گفت 

نمی دونم هر چه بود خرج خودش کرده ما که چيزی نديديم _ 

:عصبی و کالفه  گفتم 

ن خدايا ما هنگ کرديم، لطفا مارو حذف کن دوباره نصب کن، آخه شکر کرمت اي_ 
زندگيه ما داريم ؟

:مامان دلخور بود و اما توبيخانه گفت 

طال   خدارو شکر   خيليا بدتر از ما هستن _ 

:پوزخندی زدم و گفتم  

..زندگيمون فقط شده برو خدارو شکر کن  که سالمی  _ 

ی مادر با اه نفسش رو بيرون داد و چادرشو از حرص تو دستش مچاله کرد و چيز 
:نگفت که عصبی تر ادامه دادم 

قط قد و مگه سالم بودن چه شکليه مامان ؟ بابا  ما از همه مريض تر و بدبختريم ف_  
قوارمون  قد علم کرده وايساده 

:عصبی رو سينم زدم و گفتم  

اينجام مريضه مامان   ديگه نمی کشم _ 

:مامان لب گزيد نم اشک رو تو چشاش ديدم و آروم با بغض زمزمه کرد     

می دادم اگه می دونستم اين زندگيه منو بچه هامه هيچ وقت تن به خفت شوور کردن ن_ 

:با عصبانيت گفتم  

پيری ؟ از کی توقع کنم از بابام که منو می خواد  مفت مفت بده به اون مرتيکه ی_ 

:مامان فقط هق هق کرد، عصبی گفتم  
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ز ترِس ترسناک ترين آدمای زندگيم االن می دونی کيان ؟ کسايی بودن که يه زمان ا_ 
ره منو با بابا دا... می فهمی حالمو مامان ؟ می فهمی  ...! بقيه، بهشون پناه برده بودم

...دستای خودش می کشه 

]07:15 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر#

مسيحه زادخو   #

 ٢٢پارت#

:مامان با همون گريه روی اولين پله مشرف به طبقه باالتر نشست و گفت

طال  منم دلم خونه ولی چيکار کنم هيچ کاری از دستم بر نمياد_  

عصبی رومو چرخوندم يه عقده کهنه تو دلم بود، امروز سر باز کرده بود  

نه حقش نفسمو با حرص بيرون دادم،  ديدم اگه باز حرف بزنم دل مامانم بيشتر می شک
نيست تو اين زندگی اينقدر زجر بکشه

ه نگاهم به سمت حياط کشيده شد، چند قابلمه بزرگ ديدم  توشون سبزی خيس کرد 
بود

:سمت قابلمه ها رفتم و گفتم 

باز که سبزی خريدی برای  کيه ؟_  

مامان سعی کرد اشکاشو پاک کنه

:بلند شد و سمت قابلمه ها رفت و گفت 

ديشب خانوم امانی زنگ زد سفارش سبزی داد _  

:نگاهم بهش بود و با عصبانيت گفتم 

يه چند روزی حداقل استراحت می کردی الزم نبود _ 

:سمت حوض آب می رفت و شير آب رو باز می کردو گفت 

نتونستم روشو زمين بندازم_  

نفسم رو بيرون دادم واقعا نمی دونستم چه کار کنم  
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لبه ی   منم شلنگ آب رو برداشتم و سمت قابلمه ها رفتم، صافی بزرگی رو برداشتم و 
:حوض گذاشتم گفتم

بعد اين يه چند روزی استراحت کن _  

:مادرم مشغول شستن سبزی شد منم کمکش می کردم با غرولند و حرص گفتم

دور  از جونت  آخرش يا روماتيسم ميگيری  يا يه  باليی سرت مياد_  

:مشغول شستن سبزی  گفت

خوب چه کار کنم بايد خرج خونه در بياد _  

:با عصبانيت يک مشت سبزی که دستم بود و داخل صافی ريختم و گفتم

من که ديشب بهت پول دادم حداقل يه چند روزی استراحت می کردی _  

توجهی به حرص و عصبانيت  من نکرد

ال مشغول شستن بود من ايستاده بودم و با حرص  به اون نگاه می کردم و بی خي 
:عصبانيت من  گفت

من عادت دارم به اين کارا اگه کار نکنم مريض می شم _  

:با عصبانيت گفتم

فردا چله زمستون يخ ميزنی تو حياط _  

خم شد که صافی پر از سبزی رو برداره

:سريع رفتم و يک طرفه صافی ی پر از سبزی رو برمی داشتم گفتم

چه کار می کنی می خوای خودتو ناقص کنی؟_  

با کمک هم ديگه صافی رو برداشتيم  

ی و روی پله آهنی گوشه ی ديوار که روی زمين بود ، و مامان هميشه  صافی سبز
روش می گذاشت تا ابشون بره ،    قرارداديم  

نفس نفس زد  منم داشتم کمکش می کردم هنوز چند دقيقه نگذشته بود  

صدای ترمز پيکان بابا رو شناختيم  

 تا صدای ماشين رو شنيديم بی اختيار دوتامون انگار برق گرفته ها سر جامون
ميخکوب شديم
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:مادر گوشه ی لبش گزيد  و زير لب گفت 

خدايا خودت رحم کن_ 

نفسم رو بيرون دادم، در باز شد 

بابا کليد داشت، داخل شد 

ار با ديدن پله ی اول رو هنوز پايين نيومده بود در باز بود، نگاهم بهش رفت بی اختي 
چهره اش قدمی عقب رفتم

:د از شدت ترس نفسم تو سينه حبس شده بود، آخه يک دفعه  با عصبانيت فرياد ز 

دختره ی آشغال امروز چه گوهی خوردی ؟_ 

:مامان با ترس روی گونه اش زد و با منو من گفت

خدا مرگم بده چی شده مرد؟_  

]07:16 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٣پارت#

نفسی به سينه دادم  ترس  بدی تو دلم نشسته بود 

بابا  با اين حالی که داخل شد مطمئن شدم  پيش مصيب رفته 

ن از حال و روزش معلوم بود حسابی خود ش و ساخته بود با عصبانيت اشاره به م 
:کرد و رو  به مادر گفت

از اين دختر ور پريدت بپرس_ 

:و با عصبانيت جلو می اومد 

:با فرياد و خشم  تمام گفت  

با چه حقی رفتی پيش  مصيب؟_  

د من از همون بچگی از بابا و کتک هاش می ترسيدم اين يک ترس ناخودآگاه تو وجو 
بود 
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:با ترس قدمی عقب رفتم اما به خودم جرات دادم و گفتم  

بايد زودتر از اينها پيش اون مرتيکه می رفتم_ 

تا اين حرف رو زدم نمی دونم چه جوری يهو سيلی تو گوشم زد 

:و با فرياد گفت 

تو غلط کردی دختره ی آشغال اين چرتوپرتا چی بود تحويل مصيب دادی _  

دستم روی گونه ام نشست،خيلی بد جای سيلی اش درد می کرد 

يدمنفسی به سينه دادم نم اشک رو تو چشمای مادرم و بغضی که پنهان کرده بود د

ی که وقتی سيلی خوردم جيغ مادرم رو شنيدم اما جرأت نمی کرد بياد جلو  با بغض 
:خيلی سعی در پنهان کردنش داشتم گفتم 

اهاش اون مرتيکه پيری حالم ازش بهم می خوره بايد زودتر از اينها می رفتم و ب_ 
سنگامو وا می کندم

:بابا با عصبانيت تمام فرياد زد 

تو گوه خوردی  دختره ی چشم سفيد واسه من دم در آوردی _ 

:با عصبانيت گفتم 

مصيب حق نداره واسه من تعيين تکليف کنه _ 

:بابا باعصبانيت تمام گفت

بزرگترت منم من برات تصميم می گيرم چه کار کنی_  

:منم عصبانی شدم و با خشم گفتم 

ا کار من زير بار حرف زور نمی رم اجازه  نمی دم مادرم بره تو خونه ی غريبه ه_ 
:کنه و با عصبانيت اشاره به سبزی ها کردم و گفتم

تو خونه کار ميکنه بسشه_  

:با عصبانيت بيشتر ادامه دادم  

م بده بابا مثل زنای مردم االن بايد بشينه جلوی تلويزيون و فيلم ترکی نگاه کنه و ل_ 
 يک دفعه چنان با عصبانيت سمت سبزی ها حمله کرد و با داد  فحش ميداد تمام

سبزی هارو روی زمين ريخت 
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:مادرم جيغ می زد سمتش رفت و اجازه نمی داد با داد و فرياد گفت

چيکار می کنی اينا مال مردمه پول دادن ....چه کار می کنی ديوونه _  

يزدبا عصبانيت يه دفعه به جون مادرم افتاد ،  اولين ضربه لگد زد مادرم جيغ م

ز الی يه دفعه سمت بابا حمله کردم و از پشت گرفتم اما نمی تونستم و با فرياد ا 
:دندونام گفتم

به تو هم ميگن بابا .. به تو هم ميگن بابا_  

يه دفعه  منو چنان هل داد که روی زمين افتادم

:اما به روی خودم نياوردم و با عصبانيت تمام گفتم 

نميتونی منو مجبور کنی زن مصيب بشم _  

:بابا با عصبانيت تمام فرياد زد

من به اون مرد بدهکارم تا خرخره   تو  بدهيم_  

:مادر با جيغ و گريه گفت 

چرا ميخوای دختر تو بدبخت کنی مرررد_  

:بابا عصبانيت گفت

چرا   ناز ميکنه زن مصيب بشه   دستش به دهنش می رسه دخترت لب تر کنه _  
همه چی داره چرا حاليتون نيس  از اين بدبختی نجاتش ميده 

:مادر با جيغ وگريه گفت 

ترتو داره کدوم بدبختی؟ از چاله در مياد می افته توی چاه اون مرد دو برابر سن دخ_ 
حاليته دوتا پسر بزرگ داره فردا جيگر طالرو خون می کنن

:بابا با عصبانيت تمام گفت

 گو ميخوره دخترت حرف بزنه اون بايد زن  مصيب  بشه وگرنه تورو می فرستم_  
کلفتی، فکر کردی من  پول مصيب رو دارم بدم از کجا بيارم؟

:با دادو با عصبانيت سمت من نگاه کرد و با فرياد گفت 

تو باس زنش بشی_  

:مادر با گريه روی گونه اش زد و گفت  
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خدا مرگم بده اين چه زندگی من دارم خداااااا_ 

]07:16 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

٢۴پارت#

مادر با گريه ايستاده بود

نگاهم به سبزی های کف حياط افتاده بود 

:نفس نفس زدم و با عصبانيت گفتم   

بابا من حالم از اون مرتيکه به هم ميخوره_ 

:بابا عصبی گفت

تو غلط کردی اون  مرد همه چی داره هر چی بخوای بهت ميده_  

تازه از خدات باشه توی دختره ی هرزه رو بخواد بگيره و آدم حسابت کنه 

:با عصبانيت پوزخندی زد  و ادامه داد  

نمی دونم مصيب  از تو چی ديده  واال تو رو می خواد  _ 

:با پوزخند با اکراه تف رو زمين انداخت گفت  

جای مصيب بودم توف توروت نمی نداختم  تو کفاراتی المصب_ 

حرفای بابا که نزديک ترين کسم  بود اين جوری منو آتيش می زد   

چه برسه به حرفای بقيه 

)من کاری نکردم من بی گناهم ( توی دلم فرياد بود و گفتم 

:با خشم اشاره به سرتاپام   کرد و گفت  

ينه اون مصيب   چشه  نمی دونم عقل تو کلش نی  چش نداره  قيافه ی خرابتو بب_ 

نفسمو با حرص بيرون دادم  

:که با تمسخر ادامه داد  

ونده اون از توی هرزه چی ديده؟  نگاه  قيافت بکن با پسرا مو نمی زنی فقط م_    
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موهاتو کوتاه کنی دختره ی آشغال  

:نفسم رو بيرون دادم و با عصبانيت ادامه داد و گفت

هرچه زودتر فکراتو بکن بهتره زياد هم لفتش ندی و جواب مصيب رو بدی_  

کسی  هم جز مصيب نمی تونه تورو آدمت کنه 

:با عصبانيت  گفتم  

هيشکی نمی تونه منو مجبور کنه _ 

يه دفعه بابا سمتم حمله کرد 

باز به جونم افتاده  

با مشت و لگد با فرياد فحش می داد

سعی می کردم از خودم دفاع کنم، واقعاً هميشه در مقابل بابام کم می آوردم 

نمی دونستم چرا از همون بچگی ازش وحشت داشتم  

وقتی کتک زدنای مامان يادم مياد

وقتی جيغای پويا يادم مياد 

اد سالش بود از خونه فرار می کرد و دل به دل اون پسر د ١۵وقتی طناز يادم مياد که  
و باهاش ازدواج کرد 

وقتی اينا يادم می اومد می مردم و زنده می شدم

زير دست و پای بابا فقط مشت و لگد می خوردم 

به زور از زير دست بابا بلند شدم

:و با گريه و عصبانيت تمام گفتم 

حالم از اين زندگی بهم می خوره _  

:بابا با عصبانيت پوزخندی زد و گفت

با مصيبت ازدواج کن اون همه چی داره_  

مچ دستم خيلی درد می کرد  

:دستمو ماساژ دادم و با عصبانيت و بغض گفتم
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حاضرم برم تو خونه مردم کلفتی کنم ولی زن اون نمی شم_  

نداخت و بابا با عصبانيت نگاه مامان  که لبه ی  حوض نشسته بود و گريه می کرد  ا 
:گفت

ن لطيفه به دخترت بگو من به مصيب خيلی بدهکارم يا ميری کلفتی می کنی يا ز_  
مصيب می شه 

:همزمان که سمت در خروجی می رفت با عصبانيت گفت 

فردا خودتو آماده کن بری خونه ی مردم_  

:همون جور که جلو می رفت با عصبانيت گفت  

لطيفه  من به زور مصيب رو ساکت کردم اون زياد آدم صبوری نيست _

:فتمنفسم پر حسرت و آه بود به زور  نفس به سينه دادم و جوری که بابا بشنوه گ 

هتر که بابا  چرا  يجوری  شدين  خيلی غريبه که   وقتی خونه نيستين بگيم چه ب_   
..نيست 

:بابا پوزخندی زد و با عصبانيت گفت

گنده تر از دهنت حرف می زنی اون زبون تو فقط مصيب برات کوتاه می کنه_  

]07:16 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢۵پارت#

:با رفتن بابا مامان روی گونه اش کوبيد و با هق هق گريه گفت

خاک تو سرم شده اين چه مصيبتيه اخه_  

من هم فقط   حرص می خوردم انگار نفسم داشت بند می اومد   

نگاهم به در بسته بود که بابام کوبيد بهم  

:اشک گوشه ی چشمم رو با عصبانيت پاک کردم و گفتم

..متاسفانه حق با اون کسی بود که می گفت هيچ چيزی از هيچ کس بعيد نيست _
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اينم از بابا   هيچی براش مهم نی  

:نگاه گريون مامان به من بود و گفت 

يوونه خدا منو بکش اين روزا رو نبينم هر روز که می گذره بيشتر از قبل دارم د_  
ميشم مصيب خيلی  از تو بزرگتره

:با عصبانيت  گفتم 

بابا به فکر پوله _  

اون فقط پول   باشه بسازه خودشه   از کجا هم باشه براش مهم نی  

خدا می دونه چقدر  به مصيبت  بدهکاره 

:با عصبانيت و حرص بيشتر ادامه دادم

کار ندارم منو فروخت ، حاال که فروخت چرا اين طوری منو بدبخت می کنه_ 

:مادر با گريه سريع بلند شد و گفت 

ه نه من نمی زارم تو زن اون مرد بشی خودم ميرم کار می کنم همونجا که ميگ_  
سمت مامانم رفتم، خيلی عصبانی بود 

با گريه تندتند مشغول جمع کردن سبزيها بود 

:معلوم بود داره خيلی حرص می خوره با گريه و عصبی گفت 

نمی زارم  بری خودم کلفتی مصيب رو می کنم دست از سرت برداره_ 

سمت مامان رفتم  

ستادخم شده بود، داشت سبزيا رو جمع کرد که دستش رو گرفتم بلندش کردم راست اي

گريه پر نگاهش بود سعی کردم خون سرد باشم  

درسته امکان نداشت

:از داخل داغون بودم نفسی به سينه دادم گفتم 

مگه من مردم تو بری کلفتی مصيب  رو بکنی؟_  

:با گريه  گفت  

فسمو چه کار کنم از کجا پول بيارم بهش بديم اين مرد دست از سرت برنمی داره ن_ 
:بيرون دادم سعی کردم لبخند بزنم به تلخيه اين روزام و گفتم 
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خودم می رم خونه ای که مصيب ازش حرف می زنه _ 

خودم ميرم 

:يه دفعه مامان عصبی شد و با عصبانيت گفت 

مردم . ..نه نه  يعنی چی دخترجونمو  کجا بفرستم  خونه غريبه ها مگه من مردم  _  
چی ميگن آخه؟

:سعی کردم مادر و آروم کنم گفتم 

تونی مادر تو نمی تونی داغون ميشی پاهات درد می کنه دستت درد می کنه کجا مي_ 
خونه های درندشت مردم رو تميز کنی 

:با گريه و هق هق گفت  

من می تونم تا وقتی که بتونم ميرم کار می کنم دهن مصيب رو می بندم_ 

مامان  کل حرفاشو با   گريه گفت  

فک کردی مصيب می ذاره  راحت باشی بابات اجازه بده    تو جای من بری  _ 
مطمئنم اونا قصد دارن اذيت  کنن که خسته  بشی  که تو رو راضی کنن

با اين کار نه تنها راضی نمی شه بلکه جری تر ميشه  

:عصبانی شد و گفتم

ه خودم پس ديگه چی کار کنم من که نمی تونم ببينم تو بری خدمتکاری کنی يا اينک_  
تن به اين ازدواج مزخرف بدم؟

:مامان با گريه گفت 

خدا بابات رو از زمين برداره که يه روز خوش نديدم _ 

امو نفرين قلبم به درد می اومد خدا می دونه مامانم چقدر سختی کشيده که اينجوری باب
می کنه

:نفسی به  سينه دادم و گفتم 

ير دست تو نگران نباش من خودم ميرم اگه بابام بخواد حرف بزنه ميگم  پولتو  بگ_ 
از سرم بردار

:نگاه مادر به چشم هام بود و با گريه گفت 

مصيب راضی نمی شه اون دنبال بهونه می گرده!.... فکر کردی؟_ 
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]07:16 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢۶پارت#

:دست مادرم که هنوز تو دستم بود رو محکم فشار دادم و گفتم 

خوب چه کار کنم چه خاکی تو سرم بريزم؟_ 

نمی تونم با مصيبت ازدواج کنم 

نه دلم مياد تو جور منو بکشی 

:مادر با هق هق و گريه گفت  

ت تو عزيز دلمی دخترمی من تو جون دارم نمی ذارم اشک تو چشمت بياد و بابا_ 
بهت زور  بگه 

از مادر جدا شدم لبه ی  حوض نشستم 

:دست به پيشونيم زدم و گفتم

تم نمی دونم نمی دونم نه  راه پس دارم نه راه پيش نمی تونم تو رو بفرس.... نمی دونم_  
خودم و  از زندگی خالص کنم؟

:مامان سمتم  چرخيد  گفت 

ه اين اوضاع تموم ميش... زبونتو گاز بگير دختر اين حرفا چيه؟ استغفرهللا _  
روزای خوب هم هست و روز خوشی برای ما هم هست

:لبی تر کردم و با پوزخند گفتم 

ناف  ما را از  ازل با بدبختی بريدن اين سرنوشت ماس_  

:مامان با گريه گفت  

توی دلم هزارتا غصه دارم ولی دلم  روشنه روزای خوب هم بالخره ميان _  

: با پوزخند گفتم

!!چه خوش باوری  مامان من   خوشی تو راه رسيدن به ما تصادف کرد ُمرد_ 
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:مامان با گريه و بغض گفت  

دلت روشن باشه دختر قشنگم   اقبال ِ پيشونيت بلنده    من می دونم _ 

:اينبار خنديدم به تمسخر و گفتم  

توهم زدی مامان ؟_   

:با پوزخند ادامه دادم  

درجا می زنه ..چرخ خوش شانسی ما هميشه پنچر بوده _

:اشک تو چشمای مامان حلقه زده بود به خودم  اومدم اشکاشو پاک کردم و گفتم

از فردا خودم می رم تو بشين تو خونه کسی نمی تونه مجبورت کنه_  

:با گريه گفت   

نه تنها نمی ری منم باهات بيام حداقل خيالم راحته_ 

اصال نمی دونم چرا دلشوره افتاده به جونم 

:برای دل داری دادن مامان گفتم 

اصالً نگران نباش هيچ اتفاقی برام نمی افته_  

:اينبار برای دل خوشی مامان  باخنده گفتم  

م منو از بادمجون بم آفت نداره من دسته اتفاق رو گرفتم هميشه با هم همبازی هستي_ 
....هيچ اتفاقی نترسون 

:با اطمينان گفتم  

هيچ اتفاقی نمی افته برام  _ 

:مادر با گريه گفت

به اين حرفا چيه ميزنی تو دختری جوونی می ترسم بالی سرت بياد تو خونه غري_  
ها، من به  مصيب هيچ اعتمادی ندارم

:با خنده  گفتم 

می دونی چيه خيلی چيزا تو اين سن کم ياد گرفتم برام شده تجربه_ 

يه جا هست كه تو بايد وايسی يه جا هم هست كه باس  دربری 
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..اما خدا نكنه جای اين دوتا باهم عوض شه  ديگه تا آخر عمر بدهكار خودتی 

مر هم االن هم از اون موقع هاست که بايد روبه روی مصيب وايسيم وگرنه تا آخر ع 
من پشيمون ميشم هم تو خودتو سرزنش می کنی

:مامان هق هق کرد و گفت

که مصيب دست  روت گذاشته خدا کنه بهونه ديگه دستش نياد و بتونيم پول مرتي_  
رو بديم 

:با عصبانيت تمام  گفتم

باهاش حرف زدم_  

:سرش رو برداشت نگام کرد و گفت 

نميشه بازم بری باهاش حرف بزنی شايد از خر شيطون کوتاه اومد_  

:با پوزخند گفتم 

بگی " هوش"منطقی بحث کردن با بعضيا مثل اين ميمونه که به خر به جای _ 
" ..عزيزم وايسا"

:عصبی تر شدم  و ادامه دادم

مرتيکه حرف تو کتش نميره عشق و عاشقی بخوره تو سرش   حاليش نی کورش _  
کرده

می ترسم باز باباتو بندازه به جونمون_ 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

اون پولش رو می خواد   و درعوض پولش منو_  

يم و قدرت اگه ما پولشو بهش بديم کاری نمی تونه بکنه اين مايم  که بايد صبور باش  
تحمل داشته باشيم

]07:16 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

75



٢٧پارت#

برای رهايی از اين وضعيت بوجود اومده

:خودم رو سرگرم کار کردم که مادر هم يادش بره و گفتم 

فردا يه اتفاقی به هر حال می افته خدا بزرگه_  

نفسم رو بيرون دادم مشغول کار شدم  

مادرم هم با من با اينکه دل خوشی نداشت مشغول شد

:بعد از چند لحظه کوتاه گفتم 

امروز گلپری رو نديدم کجاست عجيبه خونه نيس؟_  

:مادر صافی رو لب حوض گذاشت و گفت 

از صبح بعد اينکه پولشو بهش دادی رفت قم_  

:پوزخندی زدم و گفتم 

چه عجب اين ور پريده بالخره دل از اين خونه کند_  

:مادر آهی از سينه بيرون داد و گفت 

وندهبهم گفت باهاش برم ولی من کلی کار داشتم سفارشای خانم امانی رو دستم م_  

:نفسش رو  بيرون داد با حسرت  سبزی های خراب شده رو جا رو ميزد  گفت  

بايد برم دوباره سبزی بگيرم_   

جا رو لبه ی حوض تکيه داد  

:مادر چادرش رو  برداشت گفت

من برم تا اين حسن سبزی فروش بازه سبزی بگيرم بيام_  

تو اينا رو جمع کن  اينجا رو تميز کن 

معلوم  فقط نگاهم بهش  بود با پاهای خسته که از کشيده شدن دمپايی هاش روی زمين 
بود 

همين طور زل زده بودم به اين حياط 

:به سبزی های ريخته شده کف حياط زير لب زمزمه  کردم  
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وما خدا يه سری به مام بزن درسته خوب نبوديم    روا نيس دلمونو بشکنی  از ش_  
بعيده اخه حرفای خوب خوب زياد  راجبت شنيديم  واال جون شوما 

مشغول جمع کردن حياط شدم

:مامان با چادر مشکی  از پله ها پايين می اومد،  گفت  

از  پول سود سبزيا فقط خستگيش مال منه _  

:حق با مادرم بود، رو به مادرم گفتم

باشه جای دوری نمی ره_  

:لبخندی زد  بالفاصله از من ايستاده ، گفتم 

خودت هميشه از اين حرفها می زنی_  

:چادرش رو جلو کشيد و گفت 

ان شاهللا که جاش محفوظه _  

لبخندی زدم 

:گفت  

من برم زود بيام_  

مادر رفت بيرون 

در حياط رو بست تمام سبزی کف  زمين رو جمع کردم  

حسی خوبی اصال نداشتم 

لبه ی حوض نشستم سرم خيلی درد می کرد

 دقايقی طوالنی تو فکر فرو رفتم نمی دونستم چيکار کنم ياد حرفای مصيب  که
.می افتادم  ترس بدی   تو دلم  می ريخت 

هری قلبم می ريخت اون مرد دست از سرم برنمی داره 

نمی دونستم چيکار کنم که ازش خالص بشم 

بابا هم که بد جوری بهش بدهکاره  

:عصبی زير لب زمزمه کردم
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سالته عشق وعاشقی بخوره تو سرت ۴۵مرتيکه پوفيوز _  

بايد يه مدتی فعالً برم تو خونه ای که مصيب  ميگه کار کنم 

شايد اينطوری بدهی بابا رو پرداخت کنم

و مصيبت از شر نحسش  خالص بشم  

شت چشمامو لحظاتی بسته بودم دلم به حال مادرم سوخت تمام عمر خوشی نديد زير م
و لگدای باباو  منتای گلپری و حسرت هايی که تو دلش بود سوخت و دم نزد 

:نفسمو بيرون دادم با خودم زمزمه کردم 

ودت خدايا رمز خوشبختيو من  که نفهميدم ولی رمز بدبختی اينه که همه رو از خ_ 
مصيب رو کجای دل واموندمون بذاريم مصبتو شکر ..  راضی نگه داری 

:با پوزخند  بلند شدم سمت اتاق برم، گفتم

هر  اخه قربون مصبت   تاحاال بدبختی امثال منو   تجربه نکردی واسه همين من_  
قربون کرمت که نداريمش.. چقدم توضيح بدم متوجه نميشی چی ميگم 

]07:17 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٨پارت#

:پويا با عصبانيت داد زد و گفت....

کجا شال و کاله کردين می خواين برين ؟_ 

:مامان چادرش و روی سرش کشيد و گفت

چه می دونم می ريم  شايد   خاکی  پيدا شد بريزيم روی سرمون _  

خيلی کالفه و عصبانی بودم دور خودم می چرخيدم 

:پويا  باز هنوز عصبانی  گفت

يعنی چی چرا به اين راحتی کوتاه اومدين؟_  

:مامان نگاه من کرد و گفت 
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چيکار کنيم به نظرت؟_  

:پويا خيلی عصبی بود که مامان با حرص گفت  

يعنی بذارم خواهرت  بره زن اون مرد بشه _  

:پويا  از سر جاش پريد و گفت 

غلط کرده  مرتيکه ی هيز چشاشو کور  می کنم _ 

:فتمامان   تمام نگاه عصبيش رو به  من دوخته بود  اما نفسش رو بيرون داد و گ

اگه بابات نرفت و بهش  قول بی خودی نمی داد_  

اگه بدهکار ش نبود اين اتفاقا نمی افتاد  

:صدای عصبی بابا  قلبم رو به دهنم می رسوند 

لطيفه کدوم گوری هستی بجنب دير شد_  

پويا هنوز عصبانی بود و ارام نمی شد گفت  

ِد  اينجوری هم نميشه تا کی می خواين برين کلفتی؟_ 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

چه می دونم  تا وقتی بدهی  بابا صاف بشه_  

:با حرص ادامه دادم  

نمی دونم چقدر هم هست ؟_  

:صدای عصبی بابا  رو شنيدم 

زنيکه مگه کری؟_  

:مامان  دستمو گرفت کشيد و دنبال خودش و گفت 

بريم دختر بريم که تا  دق  دليشو سر من خالی نکرده_  

:صدای پويا پشت  سرمون که با عصبانيت گفت  

خدا  لعنتت کنه _ 

:مامان  منو کشون کشون دنبال خودش می کشيد و گفت 

بيا تو هم برو سر کارت ناهار تو گذاشتم اومدی دم کن بخور_  

79



بابا تو حياط ايستاده بود  

:تا نگاهش  به روبرو افتاد با عصبانيت تمام گفت  

اون  کاله رو بنداز دور_ 

:نفسم رو بيرون دادم خيلی خون سرد گفتم 

من راحتم _  

:تند حياط و طی کردم گفتم  

من همينم که هستم_ 

:بابا پشت سرم با عصبانيت گفت

دختره ی آشغال آبرو برامون نذاشتی_  

:ب گفتمتوجهی نکردم يقه پيرهنم از باال باز بود با حرص بستم با عصبانيت  زير ل 

جهنم _   

بابا و مامانم اومدن بيرون سوار پيکان شديم   

هيچ کس  حرفی برای گفتن نداشت   

بابا  فقط  سيگار می کشيد و غرغر ميکرد از عالم و آدم طلبکار بود

اينقدر غرق فکر بودم و تو حال خودم بودم 

نفهميدم مقابل آژانس مصيب توقف کرد  

:فتم تا به خودم اومدم بابا می خواست از ماشين پياده بشه که سريع و کمی عصبی گ

چرا اينجا نگه داشتی  مگه قرار نيست بريم_ 

:بابا  در ماشين رو باز می کرد پياده بشه گفت 

من که آدرس ندارم بايد برم آدرس بگيرم _  

پوفی کشيدم و عصبی رو از بابا گرفتم 

بدون حرفی سمت آژانس  رفت  

:مامان  جلو نشسته بود سمتم  چرخيد و گفت 

نميدونم چرا دلم شور می زنه_ 
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:خودم هم  آروم و قرار نداشتم، گفتم 

شور نزن مامان چيزی نيست_ 

چند دقيقه گذشت که  بوی عطر مصيب پيچيد  

بی اختيار  وقتی قامتش رو  از در که  اومد بيرون    ديدم

رومو از ازش گرفتم 

:زير لب زمزمه کردم 

ولی خدايا يادت باشه هر وقت اومدم خوشحال باشيم يه داستانی برامون  _ 
دمت گرم چرا اينقد از ريخت ما بدت می آد المصب ؟.. درآوردی 

]07:17 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٩پارت#

:صدای بابارو شنيدم  گفت   

شوما امر کنين مصيب خان _ 

ميداد  از اينکه بابا اين طوری پاچه خواری می کرد و به قول گفتنی براش دم تکون 
حالم از اين زندگی نکبتی بهم می خورد 

ود، با اينکه نگاهم بهش نبود ولی حاضرم  قسم بخورم اون نگاه هيزش به  من ب  
:گفت 

مظفر تو برو تو آژانس وردست  منوچهر خودم  می برم عيالتو _   

:نفسم رو يه دفه عصبی به سينه دادم،  بابا با دست پاچگی گفت  

...شوما چرا مصيب خان مگه من  چالغم خودم _ 

:مصيب نذاشت حرف بزنه و  گفت  

اونجا  خودم کار  دارم _ 

:مامان  با دست پاچگی گفت   
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نه آقا مصيب مظفر مارو  می ربره_ 

مصيب  نفسش رو بيرون داد به خوبی حس کردم  داشتم منفجر ميشدم از شدت  
:حرص، گفت 

... نه من اونجا کار دارم بايد خودم باشم  باهاشون صحبت کنم  _  

:مخاطبش بابا بود و ادامه داد    

مظفر تو که نمی دونی  چی به چيه _ 

اين مصيب بد رفته بود رو مخم 

:حتم دارم عين سگ دروغ می گه،  برگشتم و با حرص و جدی گفتم  

بابا   آدرس بگير بيا ديگه _   

:مصيب سريع گفت  

برو تو مظفر  خودم می برم _ 

:سمت در ماشين  خودش که کمی دور تر بود می رفت ،  گفت   

حرف گوش کن مظفر _ 

اين لحنش يعنی دستور  

:نگاه عصبيم بهش بود   در ماشين رو برای مامانم باز کرد و گفت  

تشريف بيارين با ماشين خودم می ريم _   

:مامان با منومن گفت  

نه آقامصيب شما رو زحمت نمی ديم آدرس بدين با مظفر  می ريم _ 

:مصيب سويچ رو از جيب کتش در می آورد گفت   

مظفر بپر ماشينتو تو پارکينگ بغل پارک کن تو آژانس کلی کار  هست _ 

بابا دست پاچه  و دودل بود  

:عصبی بودم واقعا حال درستی نداشتم و  گفتم  

 بابا آدرس بگير من خودم  با مامان ميرم  شوما تو آژانس خيلی کار دارين_ 

:بابا کامالً بی مالحظه و با عصبانيت گفت
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مگه نشنيدی آق مصيب گفت خودم می رسونمت_  

واقعا اعصاب امروز برام نمونده بود  

:با عصبانيت ولی تقريباً سعی کردم خودم رو کنترل گفتم 

رسيمما خودمون می تونيم بريم   نابلد که  نيستيم بابا سوئيچ بده که زودتر ب_ 

بابا دستمال گردنشو برداشت و با عصبانيت  از اين دست به اون دست جابجا  
:می کرد گفت

ا قد تو االن مگه می دونی باس کجا بری با کی حرف بزنی تو سواتت  به اين چيز_ 
نميده 

:پوفی کشيدم و گفتم

چه خبره مگه می خوايم چکار کنيم _ 

:با حرص ادامه دادم 

که سواتمون قد نمی ده  ؟_  

ه بابا با حرص نگاهم کرد، می دونستم جلو مصيب خودشو نگه داشته حرف نزنه ک 
:ادامه دادم 

حتماً يکی  هست که بريم باهاش حرف بزنيم اونقدر احمق نيستم ديگه _ 

با عصبانيت رومو برگردوندم 

:بابا عصبانی گفت 

دين لطيفه زود بيا پايين سوارشو با آق مصيب  برين چرا اينقو الکی لفتش می _  

:عصبی سمت مامان چرخيدم و گفتم 

ياد؟حتما بايد مصيب ب....  مامان خودم می برمت مگه چه خبره که ما بلد نيستيم _ 

آق مصيب رو عمدا  با لحن تندی گفتم 

مصيب نفهميدم کی سمت ما برگشته بود   

:باز سمت ماشينش  ميرفت گفت 

تشريف بيارين_  

:بابا با  عصبانيت بازوی مامان رو گرفت  از ماشين کشيد بيرون و گفت 
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زود منو عصبی نکن لطيفه   ...  زود باش_  

:مامان با حرص از الی دندوناش گفت   

ول کن  دستمو مرد داغونش کردی _  

:دستمو بيرون دادم با عصبانيت به بابا گفتم

من  بميرم حاضر نيستم  سوار ماشينش بشم_  

شيشه ی ماشين پايين بود  

:تبابا با عصبانيت يک دفعه نفهميدم چطور با  پشت  دست زد رو دهنم  زد و گف

تو غلط می کنی زود باش برو تا همين جا خونتو نريختم_  

تا بابا اين کار کرد 

:مامان  يه دفعه  زد رو گونه اش و گفت   

خدا مرگم بده مرد چيکار می کنی تو خيابونيم  واسمون  آبرو نميزاری _ 

دستم کنار دهنم   قرار گرفت احساس کردم قلبم به درد اومد نه  دهنم

بابا  با عصبانيت در ماشين رو باز کرد  

نفسی به سينه دادم

با خشم منو از ماشين کشيد بيرون  

اد می کنه با اينکه نمی خواستم مقاومت کنم اما تو خيابون بود نمی شد واقعاً دادوبيد

مامان هم   از ترس دادوبيداد بابا  پياده شد 

]07:17 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٣٠پارت#

سمت ماشين  مصيبت  رفتيم 

مامانم دستمو گرفته بود دنبال خودش می کشيد 
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:بابا با عصبانيت پشت سرم حرف می زد

يمت دختره ی نمک نشناس اگه ببينم لجبازی کردی  يا چيزی گفتی يا پاتو از گل_  
درازتر کردی من می دونم و تو شب ميای خونه حسابتو می رسم

مامان همچنان منو  به دنبال خودش می کشيد  

:گفت  

هر چی گفت محل نده  جوابشو نده _   

:با حرص   و عصبانيت گفتم 

ونی تف به اين زندگيه لعنتی،  زندگی واقعی يعنی اونجوری که دوس  داری بگذر_  
اينم از زنگی ما که همش جبر و بدبختی .. نه اونطور که  مجبوری 

اين حرف ها رو زير لبم زدم با اينکه داشتم  با خودم  حرف می زدم  

:مامان با عصبانيت و گفت 

هيچی نگو دختر مگه نمی بينی  از دنده چپ بلند شده_ 

سمت  ماشين مصيب ، چند قدم دور تر بود ايستاديم 

فقط سکوت کردم  

ی مامان با اينکه   مثال خون سرديشوحفظ می کرد اما حرص می خورد   ولی  هيچ
:نمی گفت  که بابا بشنوه ولی رو به من   آروم گفت 

زرگ آروم باش دندون رو جيگر بذار  حاال يه چند روزی ببينيم چی ميشه خدا ب_   
شايد از خر شيطون پياده شد

ن يک قدم مونده بود که  به ماشين مصيب برسيم ديدم از پشت فرمون اومد بيرو 
:سمت  ديگر  ماشين  می رفت و   از مقابل ماشين چرخی زد گفت

طال خانم شما خودت بشين پشت فرمون_ 

اصال نفهميدم چی گفت که ديدم جلو کنار دست راننده نشست 

:مامانم نگاهم کرد و گفت  

...طال_ 

:به خودم اومدم يه دفعه با لحنی عصبی گفتم 
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مگه من راننده تونم؟_  

لبخندی زد  

تمام نگاه عصبانيم بهش بود

:با لبخند گفت 

افيه لب تر نه راننده  که  نيستی ولی ان شاW خودم برات يه راننده می گيرم فقط ک_  
کنی

:با  عصبانيت   دستمو از تو دست مادرم جدا  کردم و عصبی  گفتم

ی همين حاال بهتون بگم با من درست  برخورد کن من حوصله اين عشق و عاشق_    
رو ندارم رودل می کنم 

:خيلی خون سرد لبخندی زد و گفت

يف و طال خانوم چرا اينقدر خشنی  يکم لطافت به خرج بدی بد نيس  زن بايد لط_   
ناز باشه   هر چند تو کم ناز نيستی 

:با پوزخند گفتم

ش بگما من از اين ادا اطفارا بلد نيستم خيلی ناخوشی خوشت نمياد برو دنبال اهل_  
ما  اهلش نيستم 

و با عصبانيت در عقب ماشين رو باز کردم و تا خواستم بشينم

ی کرديه دفعه بابا صدای پاش   نگاهمو بهش کشوند    آتش خون تو نگاهش بيداد م 

با عصبانيت ميومد  

:مامان با دل نگرانی وترس  گفت  

خدا مرگم بده بيا باباتم رسيد_ 

:مصيبت  خيلی خون سرد با لبخند که سمت ما چرخيده بود گفت  

ن بيا باال دختر بيا اذيتم  نکن سرم درد می کنه نمی تونم بشينم پشت فرمو_ 

می دونستم تمام اين ها بهانه است و فقط می خواست کنار من بشينه 

:نفسم رو بيرون دادم بابا  رسيد و با عصبانيت گفت 

بشين پشت فرمون مگه نمی بينی  مصيب خان منتظرن_ 
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:با عصبانيت رو به مصيب گفتم 

شين ميريم راننده شوما نيستم اگه نمی تونين ما رو برسونين خودمون گفتيم که با ما_  
شما اصرار داشتين که می خواين  ما رو برسونين

:لبی تر کرد نگاهش به من بود و گفت 

 درسته من گفتم با من ميای من اونجا خودم با صاحب خونه کار دارم يکی از_  
دوستانم هستن

االن هم سوار شو بشين پشت فرمون برسيم داره دير می شه

ا بابا  با يه دست بازومو گرفت و سعی کرد منو  سوار ماشين  مصيب کنه   و ب 
:عصبانيت گفت

حواست به رانندگيت باشه يه مصيب خان _  

بيشتر نداريم

تو دلم گفتم 

گور به گور شه 

منو به زور پشت فرمون نشوند   مصيب پيروزمندانه لبخند ی زد   

با عصبانيت نگاهش کردم و ايشی گفتم  

:مصيب  با لبخند گفت   

اولين باره می خوام دست فرمون طال  خانم و ببينم تعريفشو زياد شنيدم_  

:بابا با عصبانيت و پوزخند گفت 

به کشتنتون  نده خيليه _  

:مامان با عصبانيت و حرص و توبيخ  گفت

خدا مرگم بده اين حرفا چيه آقا مظفر_  

]07:17 13.11.20[, فرمول يک

مسيحه زادخو  #

شوماخر #
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٣١پارت#

مصيب خوشحال از اينکه به مقصودش رسيده بود 

:کمربندش رو می بست گفت 

الکی که بهش نميگن شوماخر اين دختر رانندگيش حرف نداره _  

بابا در ماشين سمت راننده که من نشسته بودم رو بست

:و در  عقب برای مامان رو باز می کرد گفت

تو هم سوار شو زود برو که آق مصيب خيلی کار داره مردمو  معطل نکنين _  
:کمربند رو کشيدم  و می بستم، گفتم

..زندگی مجموعه ای از بدت ميادها و سرت ميادهاست _ 

:تمام نگاهش به من بود با خنده گفت

لطيفه خانوم اين دخترت زبونش به کی رفته؟_  

نگاهم از آينه به مامان بود  

:سويچ ماشين رو چرخوندم، مامان سمتش چرخيد و  گفت 

اينجوری نگاش نکن طال دلش خيلی پاکه جواهره _  

:پوزخندی زدم  و گفتم 

آره طالی بيعيار_ 

:مصيب با لبخند نگاهش به  سمت  من و گفت  

قدر ، زر ،زرگر شناسد ، قدر ، گوهر گوهری فقط کافيه به ما رخست بدی _ 
طالخانوم 

:با پوزخند گفتم  

حکايت ما شدن من و شوما،   _

حکايت شبه وروزه،   

...حکايت جن وبسم هللا ..   دو محالِ حقيقی    

ماشين حرکت کرد، مصيبت باز تمام نگاهش به من بود به آرامی اندکی چرخيد  
:سمت مامان و گفت
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ز آره طالست ديگه بی خود که اسمش طال نيس  خودش می تونه  هميشه گليمشو ا_  
آب بکشه بيرون 

بی تفاوت  نفسم و بيرون دادم

:هنوز سر خيابون نرسيده بوديم و گفتم 

کدوم  خيابون برم آدرس ؟_  

:نفسش رو بيرون دادو هنوز لبخندی گوشه ی لبش بود و گفت 

لواسون برو _  

يه دفعه با  عصبانيت  ترمز  گرفتم  

باعث  شد مصيب ناخود آگاه    به جلو خم شد   

مامانم هم از ترس   جيغ کوتاهی زد و  مصيب نفسش رو بيرون داد  

:باعصبانيت گفتم  

لواسووون؟ يعنی ما بايد هر روز پاشيم ببريم لواسون؟_  

:نفسش رو به سينه داد لبی تر کردو گفت  

نگران نباش راننده هر روز شما رو می بره و مياره _ 

با عصبانيت تمام نگاهم بهش بود،  در صورتی که دوست نداشتم  چش تو چشش 
:باشم و گفتم 

لواسمون؟  يعنی ما بايد کله سحر بيدار شيم اين  همه راه رو بکوبيم بريم! يعنی چی؟_ 

رشهر تا بعدم   خسته و کوفته برگرديم   مگه حالی برامون می مونه  اونم از اين س 
اون سرشهر 

:خون سرد  چشمکی زد با لبخند گوشه ی لبش  گفت  

راننده دارين _  

:از اين حرکتش به شدت عصبانی شدم و با عصبانيت گفتم 

... مببين آق مصيب به روت نميارما فک نکنين خبريه  ،ولی بدجوری جبران می کن_  
... يه وخ بعد بهتون بر نخوره

:خنديد و گفت  
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باشه تو جبران کن من منتظرم_  

:با عصبانيت نگاهش کردم  اما با خنده گفت 

حرکت کن امروز خيلی اعصابم خرابه _  

:اينبار  با عصبانيت تمام  گفتم

شما    امروز بر عکس انگار   کيفتون حسابی کوکه _  

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

تو در کنارم  باشی معلومه کيفم کوکه_  

:با عصبانيت تمام گفتم  

مآق مصيب   اگه قراره  اين جوری رفتار کنين  که همين االن  پياده شم بر_ 

:مامان پريد وسط  حرفم و گفت  

عزيزم يه خورده آروم باش_ 

با    چيزی نگفتم  اما  سرمو  سمت مامان دادم نگاه تندتيزمو به مامان دادم  و 
:عصبانيت از اينکه مامان جانب  مصيب رو گرفته بود گفتم

مامان نزار همينجا پياده بشم؟_  

:مصيب لحنش رو آرام کرد و گفت 

باشه حاال تو روشن کن_  

:با عصبانيت ماشين را روشن کردم و  گفتم 

بره  مار از پونه بدش مياد المصب  تو بغلت رشد  می کنه واال به خدا آدم کجا_ 
خدايا 

مصيب  جوابی نداد 

تعجب  نکردم شايد حضور مادر برايش کمی سخت بود وگرنه صددرصد جوابمو  
می داد 

ه بودم تمام طول راه تا رسيديم  لواسون و به مقصدی که  آدرس  داده بود سکوت کرد

هر چند خيلی عصبی بودم 

مصيب با مادرم چند کالمی هم صحبت می شد  
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مادرم خيلی کوتاه و جسته گريخته جواب می داد

شدم  تو از اينکه مادرم نمی خواست با اون  حرف بزنه باز خيلی ته دلم خوشحال می  
م کنهدلم گفتم  خوبه خدارو شکر که مادر هم از تو خوشش نمياد وگرنه خدا بهم رح

]07:18 13.11.20[, فرمول يک

مسيحه زادخو  #

شوماخر #

٣٢پارت#

خونه که نبود    ويال   هم که نيست  خراب شده   

فت و دستامو تو جيب شلوارم بردم و  نگاهم به مامان ر...   لعنتی انگار کاخ سفيد 
:گفتم 

بهترون  لعنتی بايد  کل عمرمون حسرت بخوريم    و االن بيايم تو  خونه ی  از ما_ 
خفت بخوريم 

:مامان چادر سرش رو کمی جلو کشيد و گفت  

...طال  خدا رو شکر کن    که _  

: نذاشتم حرف بزنه حق به جانب وطلبکار  زدم رو نوک دماغمو  کمی عصبی گفتم 

ی بگيم  کاش اين تلخيه زندگی مام  الکل داشت الاقل به هوش که بيايم بعد يه مست_ 
خدا رو شکر که مست بوديم نفهميدم  واقعيه    

:مامان با اخم گفت

تو فقط آيه ياس باش_  

:با پوزخند گفتم  

مگه دروغ ميگم ؟_  

:نفسش رو بيرون داد و گفت  

ی شه طال دخترم خدا هر کس يه مدلی  تو تقديرش داده يکی داره يکی نداره نم_    
از خدا گله کرد بايد زندگی کرد و صبر کرد  
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:باز پوزخند زدم و گفتم 

..اين  واسه ما زندگی نيس اين فقط نُمردنه _

:تمام نگاه   شماتت بار مامان به من بود که گفتم  

 امروز خدا کنه اين يارو  رو    بشه تحملش کنم! تا ِخرِخره پُر از َبد ُخلقيم_ 

:مامان سريع انگار چيزی يادش اومد گفت  

ون وايی طال تو رو خدا بد خلقی نکنی به گوش بابات می رسه ديگه   خدا ولم_   
نمی کنه 

:نفسمو بيرون دادم نگاهم رفت به  گوشه گوشه ی حياط ويال  و گفتم  

پا رو دمم نذارن مگه هارم _  

مامان سکوت کرد پر دلهره بود، نگاهم به  باغ بود  عجب جايی بود  

:پشت به مامان داشتم و گفتم  

يعنی آدم اينجا  هم غصه داره ؟ پير هم می شه ؟_  

اهی کشيدم و ادامه دادم  در حالی که دستام جفتشون تو شلوار جينم  

:و گفتم

خوشبختی ماهم رفته پی ولگرديش، ماهم مثل مادرای  نگرون نشسيتم چشم به _
...آی خدا   ِدصبرشم بده   بی انصاف ... راهش

:مامان  منومن گفت  

طال طال _ 

:دستم رو گرفت منو سمت خودش چرخوند و بلند   گفت  

... بله آقا _ 

اصال نفهميدم چی شد که رد نگاه مامان رو گرفتم  

با فاصله بودن مصيب و صاحب ويال  

)بابک(

:با مصيب از ساختمون ويال زديم بيرون و همزمان گفتم   

92



ديگه مصيب خان  خودت بهشون بگو _ 

:مصيب پشت سر من  از  در ساختمون خارج شد و گفت  

حتما بابک خان خودم بهشون   می گم _   

می دونی که من قانون و مقررات خودمو دارم _  

...پشت سرم بود نگاهم به پاين پله ها کشيده شد يه خانم چادری و    

...چينی به ابرو دادم  

:مصيب پشت سرم گفت  

بله بابک خان     همه چيز رو  موبه مو بهشون می گم _ 

:هنوز نگاهم به اون دو نفر بود که با اخمی به ابرو گفتم  

؟...تو که گفتی مادره با دخترشه _ 

:با ترديد گفتم  

؟...اينکه _ 

ار شلوار جين پيرهن مردونه  کاله لبه د... هيکل و اندامش به پسرا نمی خورد    
کفشون کتون   ؟

ه پر ترديد  بودم  پشت به من داشت  که مادره اونو با دست پاچگی چرخوند ک   
:مصيب گفت 

نه بابک خان مادر و دخترش _    

چرخيد نفسی به سينه دادم  اين تيپ و قيافه ؟ 

:اب دهنم رو قورت دادم، مصيب گفت  

نگران نباشين بابک خان  مطمئن مطمئنن _   

:تمام نگاهم بهش و گفتم   

بهت اعتماد کردم من اينارو نمی شناسم تو رو می شناسم مصيب_ 

]07:18 13.11.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٣٣پارت#

)بابک ( 

:مصيب نگاهش به دونفره خدمتکار و گفت 

نگران نباشيد بابک خان  من می شناسم خودم تضمين می کنم _  

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم

باشه   حرف شما سند _   

مصيب با دست اشاره کرد به دونفرشون  که بيان باال  

تمام نگاهم بهش بود

د   از دختر خوش استايلی بود خيلی زيادخصوصاً با اين نوع تيپ برام جالب بود باي 
نزديک خيلی  جذاب تر به نظر  بياد 

دوست داشتم از نزديک ببينمش

از اون فاصله که دختر زيبايی بود  

پله هارو با ترديد  اومدن باال

زن ميانسال خيلی دستپاچه به نظر می اومد 

رسيدن و با فاصله يک متری ايستادن  

زن با دستپاچگی تمام سرش پايين بود  

سالم کرد   

:مصيب گفت 

و خوب لطيفه خانوم من با بابک خان صحبت کردم تمام مقررات و قانون اينجا ر_  
براتون توضيح می دم

بابک خان اصالً دوست ندارن کسی قانون شکنی کنه 

هم اصالً حواسم به حرفهای مصيب نبود  با اينکه می شنيدم چی ميگفت اما برام م 
نبود 
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فقط نگاهم به دختره بود 

با همون نگاه اول  متوجه شدم دختر گستاخی به نظر می آيد  

با اينکه  اولين بار نگاهم بهش افتاد اما خوب می فهميدم  

از همون نگاه معلوم بود چشمای گستاخی داره  

اخم بدی  هم کرده بود 

نفسم رو بيرون دادم يه دفه بی هوا  سرش رو برداشت 

نگاهش کردم لبی تر کردم وقتی نگاهم به چهره اش افتاد 

به چهره بکر و دست نخورده اش 

لبخندی گوشه ی لبم نشست   دختر اين دوره اينقد بکر و دست نخورده ؟ 

:مصيب اشاره به دختر کرد و گفت

طال خانم هستن و مادرشون لطيفه _  

:مادره خيلی دست پاچه به نظر می اومد، با دستپاچگی گفت 

ببخشيد قربان ما اميدواريم که بتونيم اينجا کارامونو درست انجام بديم_ 

از سرووضعش   صد البته معلوم بود، بچه های پايين شهر هستن 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

اينجا برای من قانون خيلی مهمه سروقت اومدن و رفتن _   

تميزيه کار برای من خيلی مهمه

قبالً اينجا خدمت کار داشتم ازدواج کرد و ديگه نيومد 

از کارش راضی بودم 

:زن با دست پاچگی  گفت 

ايشاال  که  ما هم بتونيم کارامونو  درست انجام بديم_  

:لبخندی زدم و گفتم 

ناديده  اگه کارتون رو خوب انجام بدين من هم  آدم با انصافی  هستم هيچ چيزی رو_  
نمی گيرم
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:مصيب گفت  

بابک خان حرفشون حرفه_ 

من تمام نگاهم به اين دختر بود 

:يه کالم حرف نزده بود، گفتم 

رد می کنم البته اينم بگم کسی که قانون منو ناديده می گيره  به  شدت باهاش  برخو_  
اميدوارم که بتونيم با هم کنار بيايم

:مصيب سريع گفت 

م که بابک خان نگران نباشين لطيفه خانم زن با کماالتيه من ايشون رو می شناس_  
بهتون معرفی کردم 

پوزخند دخترروديدم که روشو برگردوند 

از  دست تو جيب شلوارش گرفته بود،  عين پسرا بود حتی طرز ايستادنش  هيچ بويی
ظرافت زنانه نداشت

جز اندام و  استايلش گويا با اکراه  پاشو به اين جا گذاشته بود    

از نيش خنداش معلوم بود  

حتی يک کالم حرف نزده بود   

نگاهم بهش بود   

سيگاربرگی  از داخل جيب کتم درآوردم 

کتم  با فندک نقره ايم  می خواستم سيگار روشن کنم  و پاکت سيگارم  رو تو جيب 
گذاشتم 

:مصيب گفت 

ول طال خانوم ديگه سفارشا رو بهتون نکنم شب که  اومدين  کارتون تموم شد  ا_  
بياين آژانس بهتون همه چيزرو توضيح بدم

پک عميقی به سيگار زدم   

:دود  غليظش رو از دماغم بيرون  دادم و گفتم  

مصيب من ديگه اينارو  نمی شناسم   تو می شناسی _ 
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فقط من اميدوارم کالهمون نره تو هم 

]07:18 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو #

٣۴پارت#

نگاهم به دختر رفت از پشت اين غبار دود سيگار خيلی جذاب بود

بعد يک لحظه حسی عجيب بهم دست داد  

به منی که    به هيچ کس محل نمی دم  و کسی  برام مهم نيس  

:با لبخند گوشه ی لبم که سعی در مخفی کردنش داشتم رو به دختره گفتم  

درست می گم نظر شما چيه؟_ 

فقط دوست داشتم حرف بزنه صداشو بشنوم  

ببينم تو اين ظاهر تو اين استايل جذاب چه صدايی داره

سرش رو برداشت نگاهش به من بود و کمی تعجب در نگاهش بود و پوزخندی  
گوشه ی لبش نشوند 

: قدمی جابه جا شد و گفت 

سی از قديم گفتن  اگه پاتونو  تو  کفش کسی نکنين ، کالهتون هم  توی کاله ک_  
مام    اميدواريم که بتونيم  کارمونو درست انجام بديم ..  نمی ره 

با اين جواب دندان شکنی که داد واقعا لحظه ای مات اين دختر  شدم 

معلومه که دختر خيلی گستاخيه 

:مصيب سريع با دستپاچگی گفت 

ببخشيد بابک خان  طالخانوم قصدش توهين نبود_  

پک عميقی به  سيگار زدم  

تمام نگاه خيره ام به دختری که روبه روم ايستاد بود 
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اسم جذابی هم داشت طال 

مصيب هنوز دستپاچه بود 

اين حرف رو با دست پاچگی زد  

:نگام کرد و باز  با دستپاچگی گفت  

گی طال خانم خيلی  رک هستند يادم رفت اينو بهتون بگم اما دختر کاری و زرن_ 
هست

:پوزخند طالرو ديدم، لبخند زدم و گفتم 

باشه مصيب خان نشنيده می گيرم شوخی  و  مزاح فرمودن طال خانم _  

:مصيب کمی عصبی بود، اونو   از بازوش گرفت    و سمت خوش کشيد  گفت 

بيا ببينم _ 

: اما دختر با عصبانيت بازوش رو از دست اون کشيد و گفت 

ولم کن بابا_ 

:مصيب  کمی عصبانی  گفت  

دخترخانم يک لحظه لطفاً _ 

تمام نگاهم بهش بود  

دود  مادر بيچاره خيلی دستپاچه و کالفه به نظر می رسيد خيلی هم نگران بود که 
:سيگار رو با خون سردی از گلوم  بيرون دادم و زير لب زمزمه کردم

دختر گستاخيه  خيلی اما جذابيتش بی نظيره و من عاشق دخترای  گستاخم _  

اينو وقتی گفتم که مصيب و طال ازم فاصله گرفته بودن و نشنيدن  

از وقتی  زنم  طالق گرفته بود و رفته بود،  حوصله دختری رو نداشتم

با  چندتايی با من طرح دوستی و عشق عاشقی ريختن اما حالم ازشون بهم می خورد 
ساليق من جور نبودن

)طال(

پوزخندی زدم  حالم از اين نگاه هيزش بهم می خورد 

چنان   زل زده بود به من که انگار اولين بار دختر می بينه 
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ولی برام مهم نبود جوابی که بهش دادم برای هفت پشتش بس بود 

مصيب با دستپاچگی از جوابی که دادم  از بابک خانش عذر خواهی کرد، 

ز سمت من اومد بازومو گرفت و منو خواست گوشه ای بکشونه که عصبی بازوم ا   
:دستش کشيدم و گفتم 

ولم کن بابا_ 

:دست بردار نبود با لحنی عصبی گفت 

   _ ً دختر خانوم يک لحظه لطفا

از  چند متری به اجبار باهاش دورتر رفتم، با عصبانيت نگاهش به من بود يک قدم
:من فاصله داشت و گفت

طالخانم خواهش می کنم ايشون  به من اعتماد کردن لطفاً کاری نکن که منو _  
پيششون خراب کنی يک مدتی فقط خواهش می کنم   صبور باش 

:پوزخندی زدم و گفتم

برو بابا  مگه  من مث تو پاچه خوارم  جوابی که دادم حقش بود_  

:نگاه عصبيش بهم بود،  ادامه دادم  

توهينه ٬من اگه حرفی می زنم خدايی نکرده قصدم شوخی نيست_ 

 تا اين حرف رو زدم عصبی با انگشت اشاره اش زد رو  سرم  از رو کاله و با 
:جديت و تهديدبار  گفت 

طال  قبل از حرف زدن کلمات رو تو مغزت اََلک کن تا  کار دست خودت ندادی  _ 
نمی خوای که  بابات رو مجبور کنم عقدنامتو زورکی  امضا کنی؟

]07:18 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٣۵پارت#

ک کنمتا ته حرفش رو خوندم اما دليل اين همه عصبانيتش رو واقعاً نمی تونستم در 
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اين که مثالً از عشق وعاشقی ميگه 

:زدم و گفتم پوزخندی 

گ منو از چی می ترسونی  ؟  تو که  دم از عشق وعاشقی   می زنين چه زود رن_  
عوض می کنين ؟

:با عصبانيت از اليی دندوناش  سعی داشت  تن صداش نره باال گفت  

طال خانوم   عشقم ، من تو رو به زور اينجا  نياوروم   _   

خودت راه دومو  انتخاب کردی البته من خيلی صبورم 

:پوزخندی زدم و گفتم  

  آق مصيب معلوم نيس چی تو سرتون می گذره  که به انتخاب من  چيزی نگفتين_  
و  مطمئن باشين  اگه اينجا  کل عمرمو بمونم زن شما نمی شم حتی اينجا اگه من

شب وروز شکنجه کنين 

:چشتم تنگ کرد و با  لحنی عصبی گفت   

روت   من تو رو شکنجه نمی دم ، طالخانم بابات به من بدهکاره    من راهو  پيش_ 
راه اول  گذاشتم تو اينو انتخاب کردی   چيزی هم نگفتم فقط پولمو می خوام   اگه هم
چون   رو پيشنهاد دادم که نخواستم تو اذيت بشی ،  خواستم  بيای خونم خانمی کنی

دوست دارم اما تو نمی خوای 

قفسه سينه دادم باال با حرص نفسی که به سينه دادم    

:يه باره باز  عصبانی شدم نگاهم به چشمهای وحشيش بود و گفتم   

اصالً من می خوام بدونم بابام چقد بهت بدهکار چقدر بايد پس بديم _  

:و با عصبانيت بيشتر ادامه دادم 

من چقدر بايد تو اين خراب شده کار کنم  که بدهی بابام رو بدم_  

:نفسش رو به سينه داد و گفت 

ين راحتيا يک  کالم من طلبکارم    کم به بابات ندادم  که بخوام ازش بگذرم  به ا_   
هم جبران نميشه 

ب بله رو االن بهت ميگم تو حق  انتخاب داری اما به نفعته اگه  به خواسته من جوا  
بدی،  طال بابات خيلی به من بدهکاره بايد بدهيشو با من صاف کنه 
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:با عصبانيت گفتم 

خيلی بی انصافی مامانم چه گناهی داره ما رو مجبور به اين کار کردين _ 

شوما دارين ما رو تحت فشار قرار  ميدين 

:لبخندی اجمالی گوشه ی لبش نشوند و گفت

قبول  می تونی انتخاب کنی من مجبورت نکردم  از بابت  طلبمو می خوام بابات هم_  
کرده 

خودت  قبول کردی بيا اين ديگه تقصير من نيست  

:دستشو جلوم دارز  کرد و گفت 

بدهی باباتو بده برو به سالمت...  داری پول بده_  

:اينبار پوزخندی زدم و گفتم  

خيلی خری فکر کردين  همه مثل خودتن واقعا براتون متاسفم  آق  مصيب _ 

شوما دارين از سادگی بابام سواستفاده می کنين

:با عصبانيت گفت 

هيمو بهم چه استفاده ای دختر جون دارم بهت ميگم تا خرخره  بهم بدهکاره  بايد بد_  
بده  ، من پول يامفت  ندارم بهش بدم

:با عصبانيت گفتم 

د تو واسه بابام دون پاشيدی اينجوری کاری کردی که زير باربدهيت بره و بع_  
لی مجبورم کنی که من زنت بشم اما کور خوندی اينجا حاضرم کل عمرم جون بکنم و

زن شوما نميشم

 طال  پس االنم افسار زبونت  بگير که اين بابک خان مصيب  نيست که بخواد_ 
ر اين دل  باهات کنار بياد يا برات له له بزنه اگه می بينی باهات کنار ميام به خاط

زبون نفهمه  که  دوست دارم دلم برات می سوزه 

که مجبوری تاوان بابا تو بدی 

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

ی تو پول و طال و خونه و ماشين غرقت می کنم هرچی بخوا.. طال فکراتو بکن _   
نه نمی گم 
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:لبی ترک کرده و عصبی گفتم

..بعضيا نمی خوان حرفاتو بفهمن ،  چون سودشون تو نفهميدنه _ 

:با عصبانيت  گفت  

   کنايه ها تو به جون می خرم اما حواست باشه  با بابک خان درست حرف بزنی_  
من کلی ضمانت شمارو کردم

:پوزخندی زدم و گفتم 

ين جوری از ضمانت حرف ميزنی انگار ما التماس کرديم برامون کار پيدا کنی ا_  
حرفا را به کسی بزن که شما رو نشناسه آق مصيبت

:همون لحظه صدای بابک خان و گفت

مصيب خان من داره دير ميشه بايد برم_  

]07:18 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٣۶پارت#

)بابک (  

لتش پيدا معلوم نبود رابطه  مصيب  با  اين  دختره طال چی بود ، دختره بيشتر از حا
بود عصبيه و روی خوش نشون نمی داد 

مادرش رو پا بند  نبود آرام و قرار نداشت  

معلوم نبود رابطشون  با هم چيه   برام سوال بود ؟ 

ايد نفسم رو بيرون دادم  پر از دود سيگار،   نگاهی به ساعت مچی ام انداختم  ب 
.بيرون می رفتم

بعد از جدايی از  مهتاب حال خوش و  درستی نداشتم 

ريشو امروز بايد درخواستی که ازم داشت رو   تمام و کمال پرداخت می کردم ، مه 
داده بودم اينم دلم براش سوخت اصرار کرد که می خواد مستقل زندگی کنه 
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.  من  احمقم  قبول کردم 

قرار محضر داشتيم،  مصيب  با اون دختره اومد جلو  

:نفسم و به سينه دادم و گفتم  

خيلی ديرم شده مصيبت خان بايد برم محضر _ 

:مصيب  يه لبخندی اجمالی زد و گفت

ببخشيد بايد  گوش زدهای الزم رو به طال خانم می دادم_  

:نگاهم  به طال بود، هنوز عصبی بود و کالفه، نفس به سينه دادم و گفتم  

من ساعت دو احتمال داره برسم خونه اون لحظه می خوام ناهارم آماده باشه_ 

اين حرف رو زدم سريع پله هارو پايين رفتم   

:مصيب پشت سرم و گفت  

بابک خان اگه وقت دارين فردا مزاحمتون بشم _  

:به سمت ماشين رفتم و گفتم 

فردا بيا شرکت امروز خيلی سرم شلوغه_ 

:نگاهم به ماشين بودو  بلند گفتم 

صادق  کجايی ؟! صادق_  

عصبانی بودم دست خودم نبود  

از وقتی از مهتاب جدا شده بودم 

حساس شده بودم ، روزبه روز حساس تر 

 همون لحظه باغبون خونه از در سرايداری اومد بيرون و دوان دوان خودشو بهم
رسوند

:با نفس نفس گفت  

ببخشيد قربان صادق امروزو ازتون مرخصی گرفتن_ 

:با عصبانيت در ماشين رو باز کردم گفتم  

گندش  بزنه من گفتم امروز ؟گفتم فردا بره_ 
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:سرايدار با  منومن گفت 

اما  قربان  خودتون گفتين_  

:با عصبانيت  در ماشين رو کوبيدم به هم گفتم 

امروز که می دونه من بايد برم محضر ...  من گفتم فردا نگفتم امروز _  

:ديدم  مصيب از پله ها پايين اومد و گفت 

بابک خان مشکلی پيش اومده؟_  

:نفسم به سينه دادم و گفتم  

راننده  قرار بود  فردا بره  مرخصی امروز رفته_  

خودتون پشت فرمون  نمی شينين ؟_  مصيب 

:با عصبانيت گفتم   

ن اون نه  پول به اين پسره نمی دم که خودم با اين حال روحيم بشينم پشت فرمو_   
دفه که تصادف کردم تا االن هنوز درگيرم اعصاب نشستن پشت رل رو ندارم 

:نگاهمو از ماشين گرفتم و مخاطبم به باغبون بود  گفتم   

بهش بگو ديگه نميخواد بياد فردا بره شرکت تسويه کنه   _   

:باغبون تا اين حرف منو شنيد دست پاچه گفت  

قربان شما خودتون بهش اجازه دادين _ 

:يک باره عصبی شدم با  عصبانيت  گفتم   

ه يادم رفت بود امروز  بايد  محضر برم خودش ک...   من به گور خودم خنديدم _ 
می دونست    

:مصيب  جلو اومد گفت  

بابک خان  اگه اجازه بدين امروز  طالخانوم شمارو همراهی کنن _ 

رم نگاهم بی اراده با تعجب به دخترک رفت که داشت با مادرش پچ پچ می کرد و  آ 
:گفتم 

اين  دختره ؟ مگه گواهی نامه داره_ 

طال خانوم گواهينامه داره رانندگی اش  حرف نداره !  بابک خان_ 
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:نگاهم به دختر بود ،  مصيب  گفت

بله بابک خان ؟_   

نفسمو به سينه دادم خيلی عصبانی بودم

ردمبا اينکه يه  سيگاربرگ تازه دود کرده بودم، با عصبانيت يکی ديگه روشن ک 

مصيب سمتش رفت که باهاش حرف بزنه دلو دماغ نداشتم  

نمی دونم  شايد اصال دوست نداشتم با  مهتاب روبه رو بشم  

:يه دفعه نگاه مصيب  چرخيد  سمت من که وقتی طال با عصبانيت گفت  

نين مگه من اومدم اينجا رانندگی يا خدمتکارم نفهميديم و کارما رو   روشن ک_  
لووطفا 

:مصيب جدی ومحکم گفت

تو فقط اوامر آقا رو اجرا کن حاال ديگه خدمتکاری بود  يه هر کار ديگه _  

:با عصبانيت  گفتم 

من نمی تونم  منتظر بمونم داره دير ميشه  وقتی برام نمونده _   

در ماشين رو  باز کردم رو صندلی  کنار دست  راننده  نشستم 

همچنان منتظر داشتم سيگار و دود می کردم  

:صدای جر و بحث طال با مصيب  بود، طال با عصبانيت گفت 

چطوری برم  مادرمو ول کنم _ 

:مصيب با اطمينان  گفت   

اتفاق نمی افته  تنها نمی مونه  اينجا هم کسی نيست که بخواد اذيتش کنه_ 

کاری نداره    

خدمتکارهست کمکش می کنه 

مصيب  بازوش رو گرفت و به سمت ماشين  آورد  

فتم داشتم  عصبی می شدم کم کم  دست خودم نبود اين روزا زود از کوره در می ر 

:دختره خيلی گستاخ بود،  از ماشين روبه بيرون و با عصبانيت گفتم 
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بيا خودت منو برسون_  

]07:19 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٣٧پارت#

مصيب در سمت راننده رو باز کرد 

:طال سوار ماشين شد ، نگاه من کرد و گفت 

بدم نمياد  بشينم  پشت فرمون بهتر از کار کردن تو خونه است _  

ايی نفسمو  اما ننم اينجا تنهاس   نگرانش ميشم دلمون ميره براش    خوف  می کنه تنه 
:بيرون دادم و گفتم 

نگران نباش هيچ اتفاقی نمی افته اينجا خدمتکار هست و باغبون و زنش هستن_

هيچ اتفاقی نمی افته نگرا ن نباش  

:تمام اين حرفا رو با عصبانيت گفتم 

طال  نگاهی به مصيب کرد برگشت نگاه به من کرد هاج وواج 

:نگاه ساعتم  کردم گفتم  

عجله دارم_ 

:طال با اکراه  سوييچ رو از دستم گرفت و با اخم گفت  

م هستم بابا من نگران  نن...! بدتر اَز درد کشيَدن ايِنه ِک نتونی دردتو به کسی بگی_ 
االن چطوری من بشينم پشت فرمون با اين حال خرابم  

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم  

نگران نباش هيچ اتفاقی براش نمی افته  زود روشن کن بريم  وقت ندارم  _ 

:مصيب در کنار راننده رو بست و گفت 

لی طال حواست باشه  تو اين ماشين نشستی خيابون يا جاده خاکی نيست پيست را_  
نيست  
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 گويا هنوز   راضی نبود سويچ رو چرخوند، ماشين رو روشن کرد و هم زمان با 
:خشم کمربندش رو کشيد گفت 

فهميدم خودم حاليمه_ 

شيشه ی کنار دستمش رو پايين داد انگار بوی سيگار اذيتش کرد سرفه کرد

يگار ماشين حرکت کرد از جا کنده شد که دستمو از ماشين بيرون دادم و خاکستر س 
د بلند رو تکوندم، ديدم سرش رو از کنار ماشين بيرون داد، ماشين حرکت می کرد بلن

:گفت 

مامان  مراقب خودت باش من زود برمی گردم_ 

:صدای مادرش پشت سرمون  گفت 

برو دست خدا احتياط کن_  

باغبون  برای خروج  ما در خروجی حياط را باز کرد 

خيلی اعصابم خورد شده بود  

همون لحظه صدای زنگ تلفنم بود با عصبانيت  از جيب کتم 

درآوردم 

می دونستم کسی غير از مهتاب نيست  

نفسم  پر دود، به  سيگار پک عميق تری زدم  

هنوز زنگ می خورد موبايل، دستم موند 

ل کن حوصله   مهتاب و بحث باهاش رو  نداشتم اما مجبور بودم جواب بدم  چون و  
قضيه نيس 

نگاهم به طال رفت  که حواسش به رانندگی بود و دکمه تماس کشيدم 

:صدای مهتاب  تو گوشم پيچيد و گفت 

ميدونی االن ساعت چنده تو چرا تا حاال  نيومدی  يه ساعته منتظرم _  

:نفسم رو بيرون دادم خيلی عصبی گفتم 

تا نيم ساعت ديگه اونجام_ 

:صدای جيغش تو  گوشم پيچيد و با عصبانيت گفت 
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نکنه  منو می پيچونی؟_   

کجا  با عصبانيت   سيگار برگ رو از شيشه ماشين پرت کردم بيرون و نم يدونم به 
:افتاد تقريبا داد زدم و گفتم 

دارم ميام اعصابمو نريز به هم_ 

زير  با عصبانيت دکمه قطع تماس رو زدم و    و گوشی رو پرت کردم رو داشبورد  و
:لب گفتم 

دختره ی  آشغال _ 

:نفسی عصبی به سينه دادم  که طال نيم نگاهی بهم انداخت و گفت 

ببخشيد االن کجا برم؟_   

:پوفی کشيدم و گفتم

برو خيابون  کريمی نوری _  

:ابرويی باال انداخت نگاهم بهش بودو گفت  

کريمی نوری ؟_  

آره برو سمت شميران خيابون مازندران _ 

سکوت کرد، هيچی نگفت تمام نگاهم بهش بود 

يه دختر بود با تيپ استايل پسرونه برام جالب بود

و روسری سرش نداشت کاله لبه دار 

خيلی جذاب بود خيلی   

.دست نخورده بود

نفسی به سينه دادم  رو ازش گرفتم 

باز صدای زنگ موبايل بلند شد 

نفس به سينه دادم خم شدم گوشی رو برداشتم مهتاب بود 

]07:19 13.11.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٣٨پارت#

:باعصبانيت دکمه ی لمس رو کشيدم و گفتم  

چته ديوونم نکن گفتم دارم ميام تو راهم_ 

صدای دوستش شيوا رو به خوبی شنيدم که گفت ازش بپرس ببين سند و درست  
آورده يا نه، نه نکنه باز بخواد اذيتت کنه 

:پوزخندی زدم و گفتم

به اون دوست شيوا بگو   زر زياد نزنه  _  

:با لحنی حق به جانب و عصبی گفت

تو حق نداری راجع به دوستام اينجوری بگی_  

:پوزخندی زدم و گفتم 

مگه دروغ ميگم؟ همين شيوا بود که زندگيمو خراب کرد_  

:با عصبانيت گفت  

خودت خرابش کردی بابک خودت _ 

: مگه دست خوم بود اين زن خيلی  رو  مخم بود  که با عصبانيت داد زدم گفتم 

مگه من چی برات کم گذاشتم  هر چی خواستی برات آوردم هرجا خواستی _  
بردمت کی اندازه تو رفت خارج کشور   کی مث تو  طال و جواهر داره 

کی  اندازه تو خونه مون  مهمونی راه می اندازده ؟ 

کی  اندازه  تو پول خرج می کرد کی لعنتييی؟ 

:پوزخندی زد و  با بی قيدی تمام گفت 

اين  حرف ها به درد خودت می خوره خودت ميدونی مشکل من و تو چی بود _ 

قت منو تو مشکلی با هم نداشتيم دوستات نذاشتن مهتاب دوستات اون  دوست احم_  

:با عصبانيت داد و فرياد گفتم  
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ی فکر کردی  خبر ندارم وقتی که  هنوز زنم بودی  با اون  عوضی قرار ميزار_  

اره و فک کردی  خبر ندارم لعنتی؟  

م بهت با وجود تمام آشغال بودنت     دلم برات می سوزه که می خوام اين سند و ه  
رش   بدم و به نامت بزارم  فقط می خوام بری شر تو کم کنی بری ببينی کی آخرش   س

به سنگ می خوره

اما بدون بابک ديگه اون بابک سابق نيست  

لياقت تو   يکی مثل  امثال شيواست، فکر کردی خرم  اره ؟ 

شيوا پای اون مرتيکه رو  کشيد تو زندگيم  و باعث طالق دوتامون شد 

:با عصبانيت و حق به جانب گفت 

حق نداری راجع به داريوش اينطوری بگی _   

:با عصبانيت و حق به جانب گفت

خوب می دونم همين شيوا تورو با داريوش  آشنا کرد  حتی قبل طالقمون   _  
رابطتت باهاش صميمی بود مِن کور احمق نمی ديدم 

:حق به جانب و در  کمال پررويی  گفت 

هنت من با داريوش تازه آشنا شدم قبال درحد سالم و عيلک بود   و تو اينقدر ذ_  
منفيه  که فقط بهم شک  می کنی

االن  من با داريوش و سرمايه گذاری  می کنم فقط همين  

:خنديدم با تمسخر  گفتم

آره دوتا گوش مخملی دارم فقط عرعرم  کم مونده_ 

:پوزخندی زد به خوبی حس کردم گفت  

ن آره تو يه احمقی که منو مثل خودت فرض کردی اما اينطور نيست بابک خان م_ 
مديگه مهتابی که به حرف تو باشم نيستم من ازدست بدبينی و شکای تو خسته شد

:با عصبانيت  فرياد زدم و گفتم 

بهم حق بده مهتاب فکر کردی خرم  _ 

ه تماسای مشکوک، بيرون رفتنای غيرمتعارف، مهمونيای که روحم هم   خبر ندار_
و می رفتی بقيه بهم بگن ؟
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ودی  بعدش همين شيوا تو رو خراب کرد  خيلی وقت تر از اين حرفا  با  داريوش  ب 
بعدش بنای  طالق گذاشتی

   اگر من بدبين بودم رفتار تو باعث شد، سرد بودنت  نمی خواستی پسم ميزدی ، 
فت که  يادت ر.بيرون رفتنات دير وقت اومدنت به خونه، اينو يادت رفت جنده ه ه ه 

رزه نميذاشتی رابطه داشته باشيم با هزار تا بهونه پسم ميزدی ؟ اره يادت رفت  ه

با فرياد فحش دادم دست خوم نبود عصبی شدم  

تمام مدت عصبی بودم و حرف می زدم 

:که با داد گفت  

داد نزن فحش نده عوضی _ 

:داد زدم  

هستی هرزه اييييييی_ 

تو اين مدت  فقط اذيتم کردی_    

:عصبانی تر  از قبل  گفتم  

اگر  سند رو  می خوام  بهت بدم  و طالقت دادم    ديگه ازت خسته شدم  _  
نمی خوام يه لحظه ديگه ببينمت بری شرتو کم کنی من به آرامش احتياج دارم

اما يادت باشه مهتاب تو نخواستی بمونی زندگی کنی تو خودت کاری کردی من  
بدبين بشم

بخندات  تو مهمونيای خونوادگی من    اونو دعوت می کردی  اونو  نمی شناختم  بگو  
باهاش يادت رفت مهتاب حتی برادرم گفت زنت اين آقا رو از کجا ميشناسه

]07:19 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  # 

٣٩پارت#

ريشخند کل فاميل شدم ديگه نمی خوام  سايت رو ببينم  

:با  حرص گفت  

111



تو هم عين پسرای خاله زنک يا   حرف  و مادرت بود يا حرف برادرت من که _  
فقط بهم  شک می کردی

:با عصبانيت گفتم  

من بهت  شک  می کردم ؟  آخه هر حرفی رو ازت  می پرسيدم هر سوالی ازت _  
می پرسيدم با دروغ جواب می دادی 

چون با دروغِ ديگه قانعم می کردی و من احمق باور می کردم 

:با عصبانيت  گفت 

اريم  هر اما من بهت راستشو می گم باور کنی يا نه منو داريوش رابطه ای با هم ند_ 
چند حاال   برام مهم نيست باور کنی يا نه 

:پوزخندی زدم و گفتم 

من به دروغات عادت کردم لطفا راستشو نگو _ 

نه عصبی  تماس رو قطع کردم  گوشی رو   باز پرت کردم رو داشبورد نفسی به سي 
دادم  و زمزمه کردم 

...!   دختره ی عوضی   االن واسم  ادم شديی اونم تقصير منه بهت خيلی بها دادم_ 
وگرنه هيچ  لياقتی  نداشتی مهتاب هيچ 

همون بهتر که  گورتو از زندگيم گم کردی 

م خيلی داشتم حرص می خوردم با عصبانيت نگاهمو از روبه رو به کنار دستم داد
لحظه ای در سکوت بود ، دخترک با حرفش باعث شد سمتش بچرخم

»پشتش گرمه«مطمئن باش _ 

!!اونی که راحت می ذاره و می ره

کالمه پوزخندی زدم حق با طال بود دختری که تازه در کنارم نشسته بود و با همين م
تمام اسرار زندگی منو فهميد 

:نفسی به سينه دادم و گفتم

نداشت،  براش کم نذاشتم... لياقت نداشت_  

ت نفسش رو بيرون داد نگاهش به روبه  رو چقد ريلکس بود تو رانندگی حرف نداش
:واقعا از صادق يه سرو گرون  بهتر، گفت 

ون  اما از ببخشيد اينو می گم  ما کاره ای نيسيم  دخالت کنيم تو اومور زندگی ديگر_ 
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.. قديم گفتن از محبت خارها، فکر ميک نن خبريه ميرن تو قيافه 

:بی اراده خنديدم و گفتم  

از قديم گفتن    يا جديده ؟_ 

: لحن حرف زدنش داد می زد پاين شهريه، گفت...   خيلی خون سرد و ظاهرا جدی   

ا وقتی زيادی توی چايی شکر بريزی حل نميشه، آدما هم همين طورن نمی تونی ب_ 
يفته اين يه واقعيته فک می کنن وظ..  محبت زيادی اونارو به خودت عالقه مند کنی 

:نفسی بيرون دادم حق با اين دختر بود،  ادامه داد  

تراز من به شوما يه  نصيحت  البته جسارت نباشه  قربان ما از شوما کوچيک _ 

کم تجربه تر اما   هرچی کمتر محبت کنی،

..آدما بيشتر دوست دارن 

ينکه  واال اين دوره زمونه همين شده خودم زنم که می گمآ جديدا محبت کنی بجا ا 
خوشحال بشه هار ميشه  يارو 

:با لبخند گفتم  

درسته واقعا  _   

هرچی برای .. محبت کردن به بعضيا مثل  نشون دادِن پارچه قرمز جلو گاوه _ 
اصلش   ارزش داره کسی که قدرشو بدونه  

:نگاهم بهش بودو گفتم   

چند سالته ؟_ 

:خيلی خون سردو جدی گفت  

ما حتی َنفهميديم َجوونی يعنی چی، ما يه راست از کودکی به سن ُکهوَلت _ 
..رسيديم 

چرا همچين حرفی می زنی  ؟_ 

ی شدم  خودم هم نمی دونم چه مرگم بود منی که هيچ وقت با زير دستمام هم کالم نم 
نه حتی کارمندای شرکت و کارخونه،   صادق که رانندم بود جرات نمی کرد سالم ک

:نم، گفتم جوابش نمی دادم االن نسشتم جلو دارم با اين دختر  حرف می زنم لبخند می ز

چرا اينقد نا اميد  تو که هنوز سنی نداری  _ 
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:نفسش رو با حالت اه بيرون وداد و گفت  

..ما که نداشتيم اما داشتنش بايد چيز خيلی قشنگی باشه _ 

:با چينی به ابرو گفتم 

چيو ؟_ 

البته بد هم نيست ...  جونی رو _ 

:بازم پرسيدم  

چی ؟_ 

باال رفتن سن _ 

:برگشت نيم نگاهی بهم انداخت  و ادامه داد  

باال رفتن سن مزايا و معايبی داره_ 

:سکوت کردم و گفت  

خوبيای خودشو داره بديايی هم داره البته _ 

  مثال کلمات روزنامه رو از نزديک نمی بينی ولی احمقارو از دور هم به خوبی
تشخيص ميدی با تجربه می شی

]07:19 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۴٠پارت#

:خنديدم و گفتم  

به اينجاش فکر نکرده  بودم   _   

واقعا اين دختر برام جالب بود   

:که االن به راحتی باهاش هم کالم شدم،  منی که  به کسی محل نميدم، گفتم  

حاال به نظرت من يه احمقم ؟_ 
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:خيلی باهوش بود، با   لحن سرزنش آميزی گفت  

اين سوال شوما يعنی من  اينقد پير و زشتم ؟_ 

:خنديدمو  گفتم  

گفتی ... نه فقط بر خالف سنت انگار تجربت زياده بيشتر ازسنت حرف ميزنی _ 
چند سالته ؟

من نگفتم  واسه همين يادتون   نمونده _  

:واقعا نيش زبونم داره،  گفتم  

حاال اگه بگی يادم  می مونه _ 

واجبه ؟_ 

:نفسمو به سينه دادم و گفتم   

هر طور مايلی  _  

:واقعا اين همه انعطاف  در مقابل اين دختر برام عجيب بود،  گفت   

..مغرور بودن خوبه  ولی  شوما همون هـَـول باشی بيشتر بهتون  مياد _ 

:با خنده گفتم  

منظورت چيه ؟_  

شوما هميشه اينقد با زير دستاتون  انعطاف به خرج می دين _  

:لحظه ای سکوت کردم،  ادامه داد  

واسه همين زندگيتونو باختين _  

:چينی به ابرو دادم و گفت  

غرور اون نيست  که وقتی اشتباه  کردی _ 

عذر خواهی نکنی و  ابرو باال بندازی و پشت دماغی حرف بزنی 

غرور اونه که اجازه ندی کسی هر 

.. جوری که می خواد بهت توهين کنه و بازيت بده 

:سکوت کردم     حرفی برای گفتن نداشتم،  ادامه داد   
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اينم خيابون کريمی _ 

:نفسه به سينه دادم و گفتم   

....برو جلو محضر _ 

چيزی نگفت  

:چند دقيقه کوتاه،  جای پارک به سختی پيدا کرد،   پياده شدم و گفتم  

...منتظر باش _ 

:نفسی به سينه داد و گفت    

ببخشيد قربان اينو می گم _   

:نگاهم بهش بود و  گفت  

ه برای موندن هيچ کس التماس نکنين چون ي.. هرکسی که  می خواد بره بذار بره_  
!يشه روز همون التماس کردنا ميشه نقطه ضعفه شوما  و بر عليه خودتون  استفاده م

:چنگی به موهام زدم،  گفت    

از ما نشنيده بگيرين _     

:پوزخندی زدم و گفتم  

حرفتو زدی ديگه _    

سرشو انداخت با انگشت زد رونوک دماغش اين چندمين بار بود اين کار رو   
:می کرد و  گفت 

بديه زبون تند اينه که همه رو از خودت دور مي كنی_ 

..  خوبيش هم اينه که همه رو از خودت دور ميكنی  

:پوزخندی زدم و گفتم  

خوبه اتفاقا   نگهش دار _ 

:سمت ساختمون محضر ميرفتم و گفتم 

...منتظر باش _    

حال ديدن مهتاب رو بعد اون چند سال زندگی  مزخرف ... با عصبانيت رفتم    
... نداشتم 
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از آسانسور اومدم بيرون، زنگ موبايلم بلند شد  

تند تند قدم بر می داشتم تماس رو رد کردم     

هتاب خود مهتاب بود ، داخل محضر شدم  شلوغ بود تا حدودی،  نگاهم به  دنبال م 
... بود، تو اون شلوغی ديدمش 

و اون شيوای آشغال     

 ...مهتاب  با ديدنم سمتم  اومد،    منم جلو رفتم و  اما هنوز عصبی بودم  

نفسم رو بيرون دادم  وقتی بهم رسيد    

:در دو قدمی من ايستاد و گفت  

چرا اينقد دير اومدی ؟ يه ساعت ما رو اينجا عالف کردی_ 

]07:19 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

 ۴١پارت#

نگاهم بهش بود

:با عصبانيت پوزخندی زدم و گفتم 

حاال يه ساعت  ديرتر  چه فرقی به حالت  داره _  

:نفسش رو بيرون داد و گفت

من خيلی کار دارم _  

قدمی رفتم عقب نگاهم رفت به پشت سرش،  شيوا  داشت می اومد    

:با پوزخند گفتم  

م می اگه االن  طالق نمی گرفتيم  سرت تو  زندگيت  بود،  من وقتی کارت داشت_   
خواستم ازت بيای  شرکت هزارتا  بهونه می آوردی اما واسه وقت گذروندن با 
ا دوستات وقت داشتی  و ناز نمی کردی،  حالِ ندارت و خستگيت مال من بود   ام

ير برای طالق گرفتن از من و گرفتن مهريت هميشه تو جلوتر بودی و يه لحظه تاخ
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نداشتی 

:پشت چشمی نازک کرد و گفت 

ت اين دو تا هيچ ربطی به هم ندارن خودت می دونی  اين ازدواج من و تو خود_  
باعث خرابيش شدی

:پوزخندی زدم و گفتم  

چرت نگو مهتاب تو نمی خواستی بمونی  وگرنه می ساختيش_

:با عصبانيت گفت 

چيزی که از اساس خرابه درست شدنی نيست_  

:پوزخند کش داری زدم وگفتم   

 و آره اينو بهت بگم تو با وجودی که من شوهرت بودم و می دونستی چقدر حساس_  
غيرتيم  دست رو نقطه ضعفم  نميذاشتی

:باز پشت چشمی نازک کرد و حق به جانب گفت  

تو يه آدم  خيلی شکاک و بدبينی هستی   _ 

:شيوا کنار مهتاب  آروم گفت  

ا مهتاب عزيزم االن وقت جروبحث نيست شما ديگه از هم جدا شدين بعد از اين_ 
نوبت ماست

تازه يادم اومد سند  تو داشبورد ماشينه  يادم رفت با خودم  بيارم  

:کالفه دستی به موهام زدم و گفتم 

پرونده   تو ماشينه _  

تا  من اين حرف  رو  زدم ، انگار جرقه  بود  

:يه دفعه باعصبانيت   گفت

باز می خوای منو بپيچونی؟_  

محل ندادم نفسی  بيرون دادم 

به سمت در خروجی قدم  برداشتم 

عصبی دوتاشون دنبالم اومدن  
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:مهتاب  از کوره در رفت  و با عصبانيت گفت 

دروغ ميگی داری منو اذيت می کنی   سر کارم گذاشتی   بهونه می کنی _     

عصبی  از  محضر زدم بيرون   

:سمت آسانسور  می رفتم گفتم 

چه بهونه ای خانوم اون دفعه که واقعاً يادم رفته بود_  

االن آوردم توی داشبورد ماشينه يادم رفت بيارم باال 

در  آسانسور هنوز بسته بود    

:مهتاب با اندک فاصله ای  کنارم  ايستاده بود و گفت 

دروغ ميگی  می دونم می خوای  سند و بهم ندی_  

:نگاهم بهش بود با عصبانيت قدمی  جلو رفتم و گفتم  

من چطوری بهت بگم  که می خوام بدم چون واقعاً از شرت می خوام خالص بشم _ 
االنم يادم رفته گفتم که پايينه حاليته؟

در آسانسور باز شد من جلوتر گام برداشتم که داخل آسانسور بشم پشت سرم 
دوتاشون داخل شدن در آسانسور و بسته شد

:زن داخل آسانسور گفت ٢با عصبانيت بدون توجه به حضور   

 خيلی عوضی هستی بابک می دونم می خوای امروز هم اذيتم کنی و اون سند رو_  
به نامم نزنی

:پوزخندی زدم و سعی کردم  صدام  باال نره گفتم 

واسه چی   نکنم همه کاراشو کردم  خوبه خودت شاهدی  دنبال کاراش بودم _  

دارم بهت  می گم  پايين االن می رم ميارم  

:با عصبانيت برام  خط و نشان کشيد و گفت

....اگه بخوای باز اذيتم کنی    _  

:پوزخندی زدم حرفشو خورد وقتی عصبی گفتم  

چه غلطی می تونی بکنی ؟_ 

به  سکوت کرد دست پاچه بود نگاهمو از شيوا که تمام   مدت ساکت بود  و گرفتم 
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روبه رو دادم حالم از اين دختر به هم می خوره

]07:19 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۴٢پارت#

رد اون چند لحظه که  داخل آسانسور بوديم خيلی عصبی بودم سعی کردم مثال خون س
باشم  

به  مهتاب و شيوا هم که  فکر می کردم بيشتر  رو مخم رفته بودن 

از ديدن شيوا واقعاً حالم به هم می خورد 

از ساختمون محضر رفتيم بيرون   

عصبانی بودم بلندبلند گام بر می داشتم 

:دنبالم ميومدن ، با عصبانيت گفتم  

مهتاب  مثل اينکه  خيلی ترسيدی سندرو بهت ندم  داری حرص می خوری ؟_  

:حق به جانب و عصبی گفت

به توی ديونه هيچ اعتمادی ندارم_  

:با عصبانيت  گفتم 

اگه برای زندگيمون يکم حرص می خوردی و دلهره می زدی _  

االن من و تو از هم طالق نمی گرفتيم 

پشت سرم ميومد عصبانی بود صدای پاشنه های کفشای  دوتاشون رو مخم بودن،  
:گفت 

يگه زندگی من تو ديگه تموم شده اين قصه ديگه  قصه خوبی  نيست بابک بهتره د_ 
زير و رو روش کنی

:با عصبانيت سمت انتهای خيابون می رفتم،که سمت ماشين برم گفتم

آره مهتاب معلومه برای تو هيچی مهم نيست يه زندگيه خيلی راحت تموم شد  _  
عين اب خوردن برات مهم نيست
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:پشت سرم راه می رفت و گفت 

ببين بابک توروخدا اذيتم نکن من وتو ديگه از هم جدا شديم_  

خودت  قبول کردی طالقم بدی  

:نفسم رو بيرون دادم بدون اينکه برگردم  نگاهش کنم گفتم 

م بله قبول کردم اما هيچ وقت يادم نمی ره در حق من چيکار کردی مهتاب ياد_  
نمی ره تو زن من بودی با  اون  مرتيکه جلو چشم من  الس می زدی

:يه دفعه با عصبانيت با خشم  و گفت  

صر حرف دهنتو بفهم بابک هرچه از دهنت در مياد ميگی    هر اتفاقی افتاد مق_ 
خودت بودی و باعث خراب شدنش شدی 

:با عصبانيت چرخيدم و گفتم 

شماگه تو راست می گفتی اگه من برات مهم بودم کاری نمی کردی که من بدبين ب_  

من هيچ اشتباهی مرتکب نشدم بابک تو ذهنت مسمومه اينو خودت نميدونی با _ 
:پوزخند و عصبی گفتم 

قد حساسيت من  از دوست داشتن زياد بود تو اينو درک نکردی  اگه می فهميدی چ_ 
حساسم  می موندی

:يه دفه با عصبانيت تقريبا داد زدم و گفتم 

نيای من نه اينکه با طالق  گرفتن  ادامه رابطتت با داريوش   مهر تايد با بدبب_   
بزنی  

:باز هم با عصبانيت با کيفش زد به سينه ام   گفت

بيخود کردی تو حق نداری راجع به من اين جوری فکر کنی منو داريوش _  
رابطه ای با هم نداريم ما فقط دو تا دوست  هستيم 

االنم فقط می خوام  باهاش  سرمايه گذاری کنم  

:پوزخندی زدم تقريباً به ماشين رسيده بودم و گفتم 

آره هنوز فکر می کنی دوتاگوش  مخملی  دارم _  

:در چند قدمی من با فاصله  ايستاد  و گفت

بابک بهتره  اون مغز مريضتو به  دکتر نشون بدی _    
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...پوزخندی زدم  

همون لحظه در کنار راننده باز شد و  طال از ماشين اومد بيرون  

:با بيرون اومدن طال از ماشين نگاه  اون دوتا سمت طال رفت،  طال گفت   

تشريف می بريد قربان _    

:يه دفه   پوزخند شيوا رو ديدم،  و    مهتاب با  پوزخند گفت    

به به تبريک می گم بابک خان   هنوز دوماه نشده  دست بکار شدی _  

:عصبی در ماشين رو باز می کردم و خم شدم  در  داشبوردرو باز کنم  گفتم  

رانندمه .... چرت نگو مهتاب _  

:پرونده رو از داخل داشبورد در آوردم که گفت   

تا ديروز که اون پسره  صادق  بود  اين دختر  ديگه کيه _  

:با تمسخر و تحقير سر تا پاشو   اشاره کرد و گفت 

بابک واقعا ازت توقع نداشتم  _    

:يه دفه چينی به ابرو  دادم، با  ناراحتی گفت  

ال اقل  با يکی می ريختی رو هم که سرش به تنش بی ارزه _ 

:يه دفه عصبی شدم وگفتم  

مهتاب چی داری برای خودت می بری و می دوزی اصال روابط من به تو ديگه _  
ارتباطی  نداره   تعهدی بهت ندارم 

:با پوزخند گفت  

فک نمی کردم  تا اين حد    بی سليقه باشی _  

)طال (   

حسابی داشتم حرص می خوردم  اين  طور که معلوم بود  به اصطالح همون زنش  
...بود 

:بابک خان عصبی و حق به جانب گفت  

مهتاب  چرت و پرت نگو گفتم رانندمه _ 
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:پوزخندی زد و نگاهی به  سرتاپام کرد با تحقير و گفت  

اره تو گفتی  باور کردم _  

:بابک با عصبانيت گفت  

اصال   نمی دونم برای چی بايد  برات توضيح بدم ؟_ 

]07:20 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۴٣پارت#

ی داشتم اساسی منفجر می شدم  شيطونه می گفت بزنم دکورشو بهم بزنم دختره   
پروتزی 

:آب دهنم رو قورت دادم، ترجيح دادم ساکت باشم که  زنش گفت  

همون قدر که تو حق داری قانع نشی،_ 

.منم حق دارم که برام مهم نباشه  

:بابک گفت  

داره معلومه که نبايدم برات مهم باشه چون  زندگی شخصيم هيچ ارتباطی به تو ن_ 

ا دختره با پوزخند نگاهی به من کرد که سرمو انداختم  داشتم حرص می خوردم ب 
:نوک  انگشت زدم رو دماغم ، گفت 

وب البته لياقت تو همين دخترای  دم دستی پاپتيه  که واسه يه شب خودشونو چ_  
حراج ميزنن

:يه  دفه عصبی شدم تا قدمی جلو رفتم ، بابک با خشم گفت   

مهتاب تو حق نداری به کسی توهين کنی در صورتی  که تو اين دختر و اصال _  
نمی شناسی

:با پوزخند گفت  

تو  اين دختر رو برای چند شب اجاره کردی ؟_ 
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عصبانی شدم يه باره سمتش رفتم

بابک نفهميدم از کجا يهو جلوم سد  شد دستشو جلوم گرفت  

به  عقب هلم داد  

:اما باعصبانيت گفت 

مهتاب درست حرف بزن _  

:منم  هنوز خيلی عصبانی  بودم و  گفتم  

وز هووی خانم نزار بزنم دکورتو تغيير بدم حواست به حرف زدنت  باشه من امر_  
استخدام شدم 

:مهتاب با عصبانيت گفت 

خفه شو دختره ی خود فروش_ 

:با عصبانيت  اشاره  به بابک کرد و گفت  

هيچ آبی واست  از اين آقا گرم نميشه بهتره پولتو  بگيری بری رد  کارت_ 

:يه دفه با عصبانيت گفتم  

...   مردم رد دادن   هار شدن دستشون به مچت نرسه پاچه تو می گيرن _   

ع با عصبانيت يه دفه سمتم حمله کرد،  بابک و  دختر همراهش جلوشو گرفتن شرو
:کرد جيغ جيغ کردن  حرف نامربوط زدن،  منم عصبی گفتم 

شوما حرف بزنين خيالی نی ما حرف بزنيم می شيم هرزه؟ _  

مهتاب خيلی عصبی بود نمی دونم چه مرگش بود که  حرف زشت ميزد و هی  
می خواست بهم حمله کنه 

بابک به زور جلوشو گرفته بود  

:مهتاب 

دختره ی هرزه ی آشغال _ 

:بابک با عصبانيت گفت  

مهتاب درست حرف بزن لعنتی  _ 

:مهتاب حق به جانب گفت  
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اشی ازت توقع نداشتم  که با همچين دخترای دم دستی و بی ارزشی رابطه داشته ب_ 

:با عصبانيت   گفتم  

ما   هويی خانوم هيچی بهت نمی گم   حرف دهنتو بفهم  هرچه  اليق خودتونه بار_  
کردی ؟

:يه دفه با جيغ و عصبی گفت  

بابک خفش کن _ 

:عصبی گفتم   

ه اصال ما هرزه تو رو سننه  اگه  حسوديت گرفته خواستی شوورتو نگه داری ن_  
اينکه االن  غيرتی شدی حقته االن برو بسوز 

شم واقعا گفتن اين حرفا در حد من نبود اما اينقد حرص خوردم  نتونستم ساکت ب 

که باز دختره شروع  کرد فحش دادن و حمله کردن طرفم  

ت اونو نمی دونم چطو شد يهو ديدم  يه آقايی  جوون سمتون می دويد، سمت مهتاب رف 
:ه گفت از من جدا کنه  و هر چند بابک و  اون دختره مثال جلوشو  گرفته بودن  پسر

مهتاب عزيزم   چخبره .. مهتاب _ 

تا اين حرف رو زد  و می خواست مهتاب رو بگيره همه سمتش نگاه کردن  

:مهتاب با دست پاچگی گفت  

داريوش    واسه چی اومدی ؟_ 

بود با  يه دفه بابک  که  بين منو مهتاب  ايستاده بود  و جلوی مهتاب رو گرفته   
:خشم  اونو  هل داد و با عصبانيت گفت 

اين مرتيکه اينجا چکار می کنه _ 

:اون دختره دست  پسره رو گرفت ، اونو دنبال خودش می کشيد گفت  

اه داريوش کی گفت بيای اخه _ 

:نگاه داريوش   به پشت سرش بود، مهتاب  دست و پاچه و عصبی بود،  گفت  

مهتاب اينجا چه خبره اين دختره کيه ؟_ 

:پوزخندی زدم،  بابک عصبی و  با پوزخند گفت  
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به گور خودت خنديدی مهتاب_ 

]07:20 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۴۴پارت#

:عصبانيت بيشتر ادامه داد

ز مهتاب   خرخودتی،   با اون پسره عوضی الس می زنی و پول عشق و حال تو ا_ 
من می گيری ؟

:سمت ماشين می رفت پرونده دستش رو توی ماشين پرت کرد و با فرياد گفت

به همين خيال باش  _   

:عصبی ادامه داد  

بريم_ 

:مهتاب سمتش حمله کرد و با داد و بيداد گفت    

کجا ميری؟ بيا  سندو  به نامم بزن_ 

اما بابک دست بردار نبود سوار ماشين شد  

مهتاب  با عصبانيت می خواست بابک رو از ماشين بکشه  بيرون و با خشم و  
:عصبی گفت 

بيا ببينم کدوم گوری ميری ؟_ 

:بابک با فرياد  و عصبی که اونو هل می داد گفت 

برو گمشو دختره ی آشغال من تو رو ديگه  نمی شناسم_  

تو مهريتو تمام و کمال گرفتی 

منم سريع پشت فرمون نشستم تا به خودم اومدم ديدم 

دختره يه دفعه سمت من حمله کرد  
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:می خواست منو از ماشين بکشه  پايين با داد و فرياد گفت  

بيا بيرون ببينم کجا می خوای بری ؟_  

اما من يه دفعه نفهميدم چطور شد با عصبانيت هلش  دادم

:بابک با فرياد گفت

برو گم شو_  

نفهميدم چطور همون  پسر که اسمش داريوش بود با اين دختر سمتمون در حال  
دويدن بودن

بابک از ماشين اومد بيرون خيلی عصبانی بود  

مهتاب  به جونم افتاده بود و نمی گذاشت که ماشين رو روشن کنم  

با هم دست  به يقه  و گالويز شدن 

داد اون وسط هاگير واگير نفهميدم  چی شد  بود به همديگه فحش ميدادن داد و بي
می کردن 

خيلی عصبانی بودم من اينجاچه غلطی می کردم اخه اينم از روز ما  

اين وسط  مهتاب رو گرفته بودن که سمت بابک  حمله  می کرد  

مهتاب هرچی از دهنش در ميومد نثار  بابک می کرد 

بابک با  عصبانيت منو هل داد که سوار ماشين بشم  

:شيوا با عصبانيت به بابک گفت  

قرار شد و به نامش بزنی کجا می خوای بری؟_ 

ن  بابک سوار ماشين شد،  در ماشين رو محکم می بست و با  خشم که فريادش ميو 
:فحشای  مهتاب گم شده بود گفت 

مهريه اش رو تمام وکمال دادم هيچی به اين زن آشغال بدهکار نيستم _  

:با عصبانيت  رو  به من  با فرياد  گفت 

روشن کن بريم _ 

نفهميدم چجوری در و بستم و با سرعت ماشينو روشن کردم  

چنان گاز دادم و عقب رفتم  ماشين  از جا کنده شد 
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رم با سرعت رانندگی کردم بابک خيلی عصبانی بود کمی وحشت کردم اما من به کا 
مسلط بودم 

:چند بار  چنگی به موهاش زد و گفت  

دختره ی  لعنتی زندگيمو نابود کرده  آشغال_ 

:نفسم رو بيرون دادم سرعتم زياد بود که سريع کمربند و بستم و گفتم  

ميشه لطف کنين  کمربندتو ببندين _ 

ت همون لحظه صدای زنگ موبايلش بلند شر  اينبار    بيشتراز قبل  با عصباني 
:گفت

دست بر نمی داره _  

:پوزخندی زد و ادامه داد   

هر غلطی دلت  می خواد بکن_ 

:زير لب  با حرص  گفتم  

زنيکه ی  روانی _ 

:بابک عصبی بود نيم نگاهی بهم کرد کمی از سرعتم کم کردم، گفت  

تو هم برات دردسر شد _   

:نفسم رو بيرون  دادم و گفتم  

هرچه دلش اومد بارمون کرد ..  تو طبقات اجتماعيم مام  شديم پارکينگ _ 

سکوت کرد هيچی نگفت،   واقعا صدای موبايل رو مخم  بود   

....دست بردار نبود زنيکه  

:بابک يه دفه عصبی خم شد گوشی رو برداشت به محض وصل کردن تلفن گفت  

...چته چه مرگته  دست از سر من بردار _ 

رص صدای اون نکبت رو نمی شنيدم اما هر چه بود معلوم بود  که داره بابک رو ح 
:ميده،  بابک با فرياد گفت 

گه هم برو گم شو با همون عوضی،  ديگه بابک مرد،  ديگه من تو  رو نمی شناسم ا_ 
 ديگه... می خواستم اين سند رو بهت بدم دلم برات سوخت اما کور خوندی مهتاب 

شناختمت چه زن هرزه و ناپاکی هستی پولتو از من می گيری عشق و حال و زير 
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خواب  اون عوضی هستی

]07:20 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۴۵پارت#

داخل خونه ی بابک، يعنی عمارت شديم

...ماشين رو داخل پارکينگ بردم  

دبه سرعت پله هارو باال  رفتم،   مامانم همون لحظه از  در ساختمون خارج ش

.خنده به لب گرفتم 

مامانم پيشبند بسته بود 

با لبخند جلو رفتم   

:خم شدم گونه اش رو بوسيدم و گفتم   

الهی قربونت برم  اذيت که نشدی ؟_ 

:مامانم نفسش رو بيرون داد و گفت 

خدا رو شکر که اينجا همه چی عاليه _ 

همون لحظه بابک خان با بی حوصلگی تمام داشت

پله هارو  باال می رفت 

:از جلومون که  رد ميشد گفت  

لطفاً يه قهوه تلخ بيار اتاقم_  

از کنارم رد شد نفسم رو بيرون دادم  

:و به آرامی گفتم 

قهوه ی تلخ ؟ من که بلد نيستم درست کنم _  

:مامان هم نفسش رو بيرون داد و گفت 
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اين پول دارا چی چی  می خورن  اخه _ 

بعد داخل شدن بابک  ما هم داخل  شديم

:مامانم گفت  

کجا رفته بودين ؟_ 

با هم داخل خونه می شديم  

:مامان سمت آشپزخانه رفت و من هم همراهش گفتم  

چه می دونم چش  بود ؟_ 

محضر پيش زنش با هم دعواشون شد 

نگاهم به خونه بود   خيلی شيک بود  

:مامانم سمت اجاق گاز رفت و گفت 

مگه زن داره ؟_  

خيلی به آرومی باهم  پچ پچ می کرديم 

:کابينتارو باز کردم و گفتم

حاال قهوه کجاس؟_  

همون لحظه يکی از خدمتکارا که يکی هم  بيشتر نبود  

:داخل آشپزخانه  شد و گفت    

آقا دستور دادن که قهوشو  براش ببری_  

:نگاهم به مامانم بود و گفتم 

ببخشيد ميشه قهوه رو بدين_  

:گفتم بوی  عالی و خوش طعم قوره سبزی پيچيده بود  نفسی به سينه دادم گشنم بود 

به به چه بويی ؟_  

:خدمتکاررو  به مامان  گفت    

بابک خان خيلی قورمه سبزی دوست دارن_ 

:خدمتکار ظرف  قهوه رو روی ميز گذاشت گفت 
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من برم  سرويس اتاقای باال رو بشورم _   

:همون  لحظه به مامانم که مشغول دم دادن برنج بود گفتم  

خسته نباشی_ 

:مامانم پشتش به من و  گفت  

دختر خوبيه خيلی کمکم کرد ... اتفاقاً اين دختره_ 

ميخواد بره چند روز ديگه فقط هستش  

:تکيه به  ميز آشپزخانه دادم و گفتم 

اينم از شانس ما_ 

:مامان هنوز پشت به من داشت و مشغول کارش بود و گفت  

يکی دو روز باشه خوبه با اين جاها  آشنا بشم می تونم خودم کارامو بکنم_  

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم  

فکر کنم کار اينجا خيلی زياده_ 

:مامان برگشت نيم نگاهی بهم کرد و گفت  

فکر کنم آقای اين عمارت وسواسيه_ 

فسمو نفسم رو بيرون دادم و ظرف حاوی قهوه رو برداشتم و به سمت اجاق گاز رفتم ن
:به سينه دادم و گفتم

حاال چه جوری درست کنم؟_  

:مامان   گفت 

چه ميدونم واال _  

سمت  کابينتا رفتم ظرفی کوچيک دسته دار بود   

:برداشتم نفسمو بيرون دادم   اخمی به ابرو دادم و گفتم  

خراب نشه تا حاال درست نکردم_ 

دو سه تا قاشق ريختم تو ظرف از اب کتری روش خالی کردم زيرشو روشن کردم  
همين طور همش می زدم   دقايقی طول کشيد که قهوه به اصطالح آماده  بشه
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با قاشق کوچک چيزی اندازه سر  ناخن روی زبونم ريختمو چشيدم   

اون قدر تلخ بود حالم بد شد   

:و با اکراه گفتم

اين چيه جوری می خورن اخه _  

:مامان فنجون رو داخل سينی گذاشت  گفت 

طبقه باال  در دوم اتاقشه،   ببر براش_  

:لبخندی زدم و گفتم 

ای شيطون همه جارو  ياد گرفتی_  

:مامان پشت ميز نشست سبد سبزيجات رو  مقابلش قرار داد و گفت 

اين خدمتکار همه جا رو نشونم داد_  

]07:20 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۴۶پارت#

قهوه رو برداشتم  سمت طبقه باال رفتم 

تمام نگاهم به اين عمارت بود  

خيلی قشنگ بود

:با  پوزخندی ، باال می رفتم و زير لب زمزمه کردم 

بودن اينجا لياقت می خواد و  زنش مهتاب  نداشت_   

.. چه بخوای چه نخوای چه دير چه زود آدما به سمت لياقتاشون ميرن   

نفسمو بيرون دادم 

طبقه دوم 

نگاهم به دو طرف   
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چپ يا راست؟  دوم ؟

کدوم؟ 

نفسمو به سينه  دادم 

و سمت چپ  رفتم  در دوم 

تقه ای به در زدم 

اما صدايی نشنيدم  

:پوفی کشيدمو گفتم  

عمارت به اين دراندشتی يه نفر آدم می خواد چيکار آخه _  

نگاه کردم سمت راست در  دووم کسی هم  نبود   

سمت در رفتم 

هنوز چندگام به در  نمونده بود 

در باز شد خود آقای عمارت بوده نگاهش به من ،   

سر جاش ايستاد  

:کاله لبه دار رو عقب داده بودم با دستپاچگی گفتم  

ببخشيد قهوه تونو آوردم_ 

نفسش بيرون داد  

معلومه  خيلی کالفه و عصبانی بود 

:گفت  

بذار  روی ميز کارم االن ميام _  

سعی کردم  يه لبخند اجباری بزنم

خيلی دستپاچه بودم از ديدنش يه جوری ميشه آدم،    دست خودش نی  حساب  
می برد

نگاهش  وقتی  ابرو باال مينداخت  خيلی وحشتناک به نظر می رسيد  

چون عصبانی بود؟   اينجوری به نظرم می اومد ؟
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:گامی به جلو برداشته و گفت

منتظر باش االن برمی گردم _  

بدون اينکه حرفی بزنم،  نگاهم بهش بود از مقابلم رد شد 

و به ته راه رو  رفت

نفسمو به سينه دادم،  داخل اتاق شدم  

اتاق   کار بود خيلی بزرگ بود 

سيستم کامپيوتر، ميزکار 

گاوصندوق، يک دست مبل چرم مشکی 

که وسط اتاق بود 

جلو رفتنم مقابل  ميزکارش ايستادم  و سينی قهوه رو روی ميز گذاشتم 

نگاهم به اطراف می چرخيد 

به مانيتورای وصل شده روی ديوار  

صدای پاشو شنيدم کمی عقب .  همينطور نگاهم به اطراف بود چند دقيقه گذشت 
رفتم، داخل اتاق شد 

:در با لبخند بست و گفت

بوی قورمه سبزی مامانت همه جا پيچيده خيلی وقت بود اينجا غذای خونگی _ 
نخورده بودم 

:سمت ميز کار می رفت ادامه داد 

داد  اگه خوب کار کنين  پول  خوبی بهتون ميدم اينجا اين خونه بوی زندگی نمی_  
....بعد  رفتن 

:اسمشو نياورد سکوت کرد و گفت  

اين مدت خيلی بهم سخت گذشت_ 

:نفسی به سينه دادم و آروم زمزمه کردم 

مام که عرضه نداشتيم نه .. به دست آوردن ُعرضه ميخاد، نگه داشتن لياقت _ 
داشتن خودمون نه ننه بابامون اما اونايی که عرضه داشتن و بدست آوردن    لياقت ن
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:نفسش رو بيرون داد و با لبخند تلخی گفت  

منظورت مهتابه ؟_ 

م هم کالفه نفسم رو بيرون دادم با دستپاچگی  از اينکه اينقدر باهاش   راحت بودم خود
:بودم با دست پاچگی  گفتم

ببخشيد  آقا  چيزه يعنی قربان اين حرف رو می زنم_  

اما شايد اون لياقت اين خوشبختی رو نداشت  

چيزی نگفت سينی رو سمت خودش کشيد نفسش رو بيرون داد  

فنجون رو برداشت  مزه مزه کرد  

:يه دفه به سرفه افتاد  فنجون رو داخل سينی گذاشت و گفت   

اين چی بود خيلی تلخه _    

ان با لکنت دستپاچه شدم،    تا خواستم سينی  رو بردارم،   اجازه نداد و  اما همزم  
:گفتم 

اال      ببخشيد من تا حاال خدمتکار نبودم بلد نيسم قهوه درست کنيم،  نديدم تا ح_  

:سرش رو برداشت نگاهم کرد و گفت   

رانندگيت  خيلی خوبه از کجا ياد گرفتی؟_  

]07:21 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۴٧پارت#

نگشت روی دستپاچه شدم بی اراده کاله لبه دارمو کمی روی سرم جابه جا کردم با نوک ا
:دماغم  زدم و گفتم 

بابام از بچگی از وقتی يادمه يه پيکان قراضه داشت_ 

خيلی خيلی دوست داشتم      پشت فرمون  بشينم ياد بگيرم 

ق که همين طور هم شد بزرگتر  شدم دوست داداشم يه برادر داشت،  که اونم عش 
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ماشين بود  با هم ديگه ياد گرفتيم    مسابقه می داديم

:تکيه به صندلی داد و گفت 

واسه همين قيافت شبيه پسراست پس رفيقات فقط پسرن_  

:دست پاچه شدم و  گفتم  

نه نه اشتباه نکنين  من از دور دنيا دوتا رفيق دارم  _  

:اونم  با خنده  ميون حرفم اومد و گفت 

دوتاشون پسرن _   

:با لبخند گفتم  

جواتی و برادر بزرگترش که رفته سربازی_ 

نفسش رو بيرون داد 

اشاره به فنجون قهوه کرد   

:نگاهم  به جهت اشاره ی نگاهش رفت،  گفت  

اين چيه لعنتی چقد تلخه؟_ 

:باز دست پاچه شدمو گفتم

ببخشيد قربان شما خودتون گفتين تلخ _  

ک نفسش رو  بيرون داد، نفسی عميق پشت بندش به سيته داد و  صداشو صاف کرد ت
:سرفهگای کرد و گفت

نفره    ۴اين حجم قهوه ای برای _   

:دستپاچه شدم و گفتم 

ببخشيد من تا حاال  قهوه درست نکردم _  

:چشماش رو ريز کرد و گفت 

يعنی چی؟ پس  مصيب چی می گفت ؟_ 

مطمئنيد و فالن و کارتونو خوب بلدين؟ 

:ايتبار  عصبانی بود، از پشت ميز بلند شد و گفت 
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تو به درد خدمتکاری نمی خوری _  

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

چيکار کنم ؟_  

ت و پشت پنجره ايستاده پرده رو کنار زد، چند لحظه نگاهش به بيرون  بود، برگش
:گفت

ا تو فک کنم مامانت کارشو بلده،  من يکی می خوام عذای خونگی برام بپزه  ام_   
نه، تو برای خونه داری ساخته نشدی 

:دست پاچه شدم و گفتم 

ببخشيد قربان اگه ايرادی هست که من ديگه نيام_ 

:نگاهش به من و گفت   

اتفاقاً به درد می  خوری من راننده می خوام يه راننده خوب_ 

:سکوت کرده بودم،  ادامه  

گفتی گواهينامه داری ؟_ 

خيلی دلم می خواست پشت ماشين بشينم

پشت ماشين نشستن برای من يه آرزو بود 

:گفتم  هرچند به عنوان يک راننده،  سعی کردم  آروم  باشم و اشتياقمو پنهون کنم 

بله  گواهينامه دارم_  

:نفسش رو  بيرون داد سر تا پامو نگاه کردو  گفت 

اين قيافه خيلی جلب توجه می کنه _    

:دست پاچه سريع گفتم

نه من اين لباس پوشيدن رو دوست دارم_  

:نفسش رو بيرون داد و گفت  

آره خوبه اما  نه برای همراهی من  می تونی  شلوار بپوشی و يک روسری_ 

:قدمی  عقب رفتم، با  انگشت  دستم  بازی می کردم گفتم  
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من با روسری عادت ندارم هيچ وقت روسری سرم نکردم  خفه می شم _ 

:لبخندی گوشه ی لبش نشست و گفت 

اين کاله لبه دار  خيلی جلب توجه می کنه تو يک زنی با ظرافت زنانه_  

:دستپاچه بودم اصال نميدونم چه مرگم بود، گفتم

نه ببخشيد من اينجوری راحتم اگه اجازه بدين هم اينجوری باشم _  

:برگشت دوباره پشت ميز نشست و گفت 

ی می دونی اگه راننده من بشی يعنی چی؟  يعنی همه جا کنار منی شرکت مهمون_ 
اداره کارخونه جلسات و خيلی جاهای ديگه اينجوری زياد جالب نيست

]07:21 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر#

مسيحه زادخو  #

۴٨پارت#

:دست پاچه بودم با اينکه رانندگی رو بيشتر از خدمتکاری دوست داشتم گفتم

ببخشيد قربان ما  پشيمون شديم _  

:متعجب شد  گفت  

چرا ؟_   

:با اخم وغيض گفتم  

اينطور که پيداست شما به يک راننده مرد بيشتر احتياج دارين تا من_ 

من يک دخترم و همين بودن من با شوما برای شوما دردسر ميشه 

:نفسش رو بيرون داد، نگاهش به من بود  تکيه به صندليش دادو گفت  

اگه منظورت حرفای مهتابه اصالً نگران نباش  از روی حسادته_ 

:کمی کالفه و عصبانی بودم و گفتم 

ست مگه حواستون نبود  هزار تا حرف    بار ما کرد  ما تو عمرمون هيچ وقت د_  
رديم  و از پا خطا نکرديم  اگه کارمون هرزگی بود االن تو خونه مردم خرمالی نمی ک
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هزارتا حرف  جوروناجور بشنويم 

اگر فقط نصف حساسيتی که برای حفظ غرورمون داشتيم برای داشتن شعور خرج  
واال اون زن يه ذره شعور نداشت .. می کرديم دنيا جای قشنگ تری می شد 

:خنديد  وگفت 

حرفهای قشنگ می زنی خوشم مياد معلومه تو سختی بزرگ شدی _  

:لبخندی زدم که از نگاهش دور نموند و گفتم  

زندگی سخته_ 

ولی ما  که سخت نمی گيرم 

:متعجب نگاه کرد  که ادامه دادم  

ما عادت کرديم آدمه ديگه؛_  

آروم آروم به هر دردی عادت می کنه 

..و اين دردآورترين درِد دنياست 

:با تعجب گفت  

!عجب _ 

:با لبخند گفتم  

يد ديگه به جای درست ميشه با!متاسفانه کال عادت کرديم به همه چی عادت کنيم_ 
..بگيم عادت می کنی 

!عجب فلسفه ای _  

:نگاهم بهش بود، گفت  

اگه يه بار تسليم شی  به يه عادت_ 

.. تبديل می شه   به درد    ، هيچ وقت تسليم نشو 

:نگاهم بهش بود که ادامه  داد 

 تو به نظرم دختر قوی هستی  خودتو نباز هرگز، جوری زندگی کن  که انگار_   
... بار اخره  

:نفسمو بيرون دادم که ادامه داد  
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ميفهمی چی ميگم ؟_ 

:تم لبخندی زدم خيلی تلخه، اين مرد تو دنيای من نيست نمی دونه  دردمو که گف 

زندگی سادس،_ 

.. اما زندگی کردن خيلی کار آسونی نيست 

درسته حق با توعه اما سخت نگير اين روزها می گذره    شاد زندگی کن _  

:پوزخندی زدم نا محسوس و گفتم 

ر هيچ کس نميتونه زندگی تو رو قضاوت کنه هيچ کس نمی تونه بهت بگه که چطو_ 
هرکس با روش خودش زندگی ميکنه که !   زندگی کنی  چون هيچ کس جای  تو نيست

ممکنه از ديد يکی ديگه اشتباه باشه 

:از پشت ميز بلند شد و گفت  

هر چی من می گم تو يه چيزی  تو آستينت داری _ 

سرم و انداختم  نبايد اين همه صحبت کنم، بايد سکوت می کردم 

اومد تقريباً در مقابلم ايستاد 

سرم پايين بود اصال حواسم نبود که کاله لبه دار و از روی سرم کشيد 

تا  کاله رو يک باره کشيد  

تمام موهام ريخت دورم  که يه دفه منم و دست پاچه شدم 

نمی دونستم چکار کنم  

يادم رفت  چکار  کنم   که به خودم اومدم و دستپاچه بودم 

:کاله لبه دار از دستش کشيدم و گفتم  

ببخشيد کارتون درست نبود _ 

نگاهمو ازش می دزديم 

از نگاهش  می ترسيدم   

:خيلی خونسرد گفت

 بعد از ناهار آدرس بهت ميدم برو شلوار لباس هرچی که اونجا هست می تونی_ 
انتخاب کنی برای کار رانندگی بايد در کنار من آراسته و منظم باشی
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:خيلی دستپاچه بودم عصبی هم بودم   موهامو جمع کردم و گفتم 

من نمی تونم لباسايی که ميگين رو بپوشم_  

پ اونجا همه مدل لباس هست هر کدوم که دوست داری ميتونی انتخاب کنی هر تي_ 
و قيافه ای،  فقط  دوست دارم  و می خوام منظم و با شخصيت باشی

:کمی دست پاچه و عصبی گفتم 

شخصيت به لباس نيس بشعوره به نجابت _ 

:سکوت کرده بود تمام سنگينی نگاهش رو حس می کردم و گفت

می تونی بری فردا راس ساعت هشت صبح اينجا باش _  

سکوت کردم بدون حرفی سريع اتاق رو ترک کردم  

من  به اين  مرد حس عجيبی داشتم 

]07:21 13.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۴٩پارت#

تازه از عمارت بابک اومده بوديم خونه هنوز توی حياط بوديم 

مامانم خسته بود با بی حوصلگی  پله ها رو باال می رفتيم 

صدای در بود، برگشتم سمت در نگاه کردم  

همون لحظه صدای گريه طناز  رو به  خوبی شنيدم 

با صدای بچه هاش ، مريم با گريه و جيغ بود  

با شنيدن صدای بچه ها و گريه طناز،  مادر ناگهان چادر از دستش افتاد  

و به سمت در  دويد  به خودم اومدم سمت در رفتم  با حالت دو 

صدای داد و بيداد شوهرش بود و گريه های طناز و  گريه های  بچه هاش 

نمی دونم چه اتفاقی افتاده ؟
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نفهميدم با چه حالی در رو باز کرديم

تا در رو باز کرديم با شوهرش روبرو  شديم  

نفس توسينه برام نمونده بود 

مامان با  حالی خسته و تعجب و نگرانی زياد بهشون نگاه ميکرد  

با ديدنشون تو اون وضعيت  انگار زبونمون بند اومده بود 

اد نگاهمون به طناز بچه ها  و شوهرش بود،  دستشو گرفته بود و عصبی با فري  
:گفت

بيا برو خونه پدرت ديگه ازت  خسته شدم_  

نفسم و به سينه دادم 

دستم رو دستگيری در خشک شده بود 

:مادرم با نگرانی و  تته پته بريده بريده گفت  

خدا مرگم بده چی شده ؟_  

بچه ها  همين جوری  گريه می کردن

فرهاد   طناز رو  از دستش می کشيد 

سعی ميکرد اونو به داخل خونه بياره  

:و عصبانيت  گفت 

بيا برو خونت_  

:يه دفعه عصبانی شدم و با عصبانيت گفتم 

چی شده چه اتفاقی افتاده اين چه رفتاريه؟_  

شوهرش خيلی عصبانی بود، نمی دونم چه مرگش بود  چادر و کيف طنازو داخل  
:خونه پرت کردو گفت

بيا بگير اين دختر ديوونتون و _  

اصال نمی دونستم منظورش چيه   

:مامانم با گريه افتادو گفت
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خدا مرگم بده  _  

بچه ها جيغ ميزدن طناز با  التماس 

روبروی شوهرش ايستاده بود 

و برای داخل نشدن به داخل خونه تقال می کرد  

:با جيغ و گريه گفت

فرهاد توروخدا من حالم خوبه من چيزيم نيست _  

فرهاد عصبانی بود بيشتر از قبل  اونو  از بازوش گرفته  بود 

:و  سمت خونه  هل داد و گفت

بيا برو خونتون،  خونه باباتگ  ديوونم کردی بچه ها رو ديوونه کردی_  

:مامانم با گريه گفت 

ميشه بگی چی شده چه اتفاقی افتاده _ 

:طناز به گريه روی پاهاش  افتاد و با گريه گفت 

فرهاد من حالم خوبه من چيزی نيست_ 

:فرهاد با عصبانيت  رو به بچه ها کرد و گفت 

بيا اينم از بچه ها از خودشون بپرسين چه باليی سرشون آورده_  

دوتا بچه اش داشتن گريه می کردن  

حالشون  نفس نفس می زدم حفشتون  گريه  می کردن،    بندبند دلم پاره می،شد با اين
:که گفتم

قربونتون برم خاله چی شده چی شده ؟ چه اتفاقی افتاده _ 

:فرهاد دست دوتا بچه هاشو گرفت، کشيد و گفت

دخترتون  ميخواست بچه ها رو بکشه_  

:مامان با گريه،  در حالی که سعی ميکرد طنازرو بلند کنه گفت 

رهاد از اخه مرد چی شده چه اتفاقی افتاده اين کارا چيه اين حرفا چيه ميزنی ؟ ف_   
چی حرف می زنی  
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:فرهاد عصبانی و با فرياد گفت 

ون ديگه نميتونم دختر ديوونتونو  تحمل کنم  می خواست بچه هامو بکشه دخترت_  
ديوونه شده چند روزه   روانی شده 

طناز يه دفه  به  دست وپای فرهاد افتاده بود 

فرهاد با بی رحمی اونو هل داد،  و بچه ها رو تو  ماشين پرايدش 

:ميبرد  و گفت 

دخترتونو خودتون تحويل بگيرين  من ديگه از پسش برنميام_ 

مادر به زورطنازو بلند کرد 

:با جيغ و گريه  گفت  

فرهاد تو رو خدا ولم نکن فرهاد بمون پيشم بمون، می خوام برگردم خونه_  

گريه می کرد زجه ها  می زد   با ديدنش تو اون وضعيت  دلم داغون می شد 

:فرهاد بچه هارو داخل ماشين گذاشت و عصبانی در رو کوبيد و گفت 

نتو حالت خوب نيست تو مريضی ديوونه ای ديوونه، بچه هام امنيت جانی ندار_  

]08:43 14.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۵٠پارت#

مامانم به سختی  طنازرو گرفته بود که دنبال شون نره 

جيغ می زد و گريه می کرد 

مامانم هم پابه پاش گريه می کرد  

با عصبانيت سمت ماشين فرهاد که هنوز حرکت نکرده بود رفتم

:م شيشه رو پاين  داده بود، با  عصبانيت  شيشه رو  با دودستم گرفتم و  گفت 

از چی حرف ميزنی چه اتفاقی افتاده؟_  
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بچه هاش  همين طوری  گريه می کردن 

 هنوز از سکوت فرهاد  عصبی بودم  ، اونم همين طور عصبی بود ، معلوم نی چه
:مرگشه،  با خشم گفتم 

الاله االهللا چرا حرف نمی زنی ؟_  

عصبانی روشو ازم گرفت 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

مرد  زبون وا کن ببينم چی شده؟_  

نفسش رو بيرون داد خيلی عصبانی بود 

:دهانم خشک خشک  بود که با کمی لحنی عصبی گفتم  

تو چرا حرف نميزنی د بگو چی شده _  

تو   تاريکی به سمت بچه ها رفتم 

:فرهاد با عصبانيت  درماشين  کوبيد و با عصبانيت گفت   

امروز می خواست مريم رو خفه کنه _ 

نفسی به سينه دادم

:متعجب گفتم  

فرهاد؟_ 

:فرهاد عصبانی نگاهش به من  و  گفت

مدتيه حالش بده ديوونه شده هزيون ميگه چرت وپرت ميگه _   

ريه می کرد برگشتم به  طناز نگاه کردم،  در آستانه در ايستاده بود و مثل ابر بهار گ
مامانم اونو گرفته بود و گريه می کرد 

:نفسمو به سينه دادم و گفتم 

  آخه چی شده از چی حرف ميزنی يعنی چی می خواست بچه ها رو بکشه اين حرفا_  
چيه که می زنی اونم جلو بچه ها ؟

:فرهاد با عصبانيت گفت

طال خبر نداری خواهرت مدتيه ديوونه شده حرف های عجيب غريب می زنه _   

145



کارای عجيب غريبی می کنه

:آب دهنمو قورت دادم واقعا نمی دونستم  ازچی حرف ميزنه، گفتم 

....فرهاد  لطفا داری راجب مامانشون  _  

:فرهاد با عصبانيت گفت 

بهونه  نمی تونم ديگه نمی کشم، طناز ديگه اون  طناز سابق نيست ايرادگير شده و_  
 کنه گير شده کارای خونه رو ديگه نمی کنه بچه هارو توی  خونه  تو اتاق حبس می
ميکنه   می زنتشون با خودش حرف می ز نه می بينی گوشه ی اتاق می شينه زارزار گريه

هرچيم بگم چته جواب نمی ده، من نمی تونم با طناز کنار بيام 

:با عصبانيت ادامه داد  

اون  اين کارارو  می کنه   عجيب شده  باهاش حرف بزن ببين من  دروغ  ميگم يا_ 
:با عصبانيت اشاره به بچه ها کرد و گفت 

همين امروز اگه  خونه  نمی رسيدم،  مريم زير دستش مرده بود_ 

مامان  آب دهنمو قورت دادم برگشتم نگاه مامان و طناز کردم که تنها ايستاده بود و
طناز رو گرفته بود و همين جور گريه  می کرد 

:که با لحنی ناباور گفتم

آخه يعنی چی شده؟_  

:با عصبانيت   ادامه دادم   

خواهرم چيزيش نبود اين حرفا چيه می زنی  حتما مشکلی داره مادره ديگه _ 
عصبانی ميشه  خسته می شه بچه ها رو ميزنه  البد اذيتش می کنن 

:با عصبانيت  حق به جانب گفت 

يتش چند ماهه اين جوری شده من هيچی نگفتم،  گفتم کار می کنه خسته می شه اذ_ 
می کنن اما اين اواخر ديگه  يه جوری شده بود

ون باشهطال من ديگه نمی تونم تحمل کنم دخترتون  ديوونه شده بهتره که پيش  خودت 

:با عصبانيت گفتم  

يعنی چی   تو  شوهرشی تو بايد حواست  بهش باشه  _ 

:ماشين رو روشن کرد ، حرکت کنه  با عصبانيت گفت   
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نه من نمی تونم من از پسش برنميام_ 

نذاشت حرف بزنم،  با سرعت چنان گاز داد و رفت عصبی پشت سرش با  
:عصبانيت از الی دندون گفتم

عوضی اين زنته زنتتتتتت_  

]08:55 14.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۵١پارت#

نفسم و بيرون دادم،  صدای گريه های طناز دلم رو داغون کرد  

:با گريه گفت  

مامان بچه هامو می خوام منو ببر  من حالم خوبه من چيزيم نيس_  

مامان اونو دلداری می داد  بغلش کرده بود   

بام بود  می بوسيد، تا پامو برداشتم، گام بردارم  برم جلو صدای ماشين قراضه ی  با

خوب شناختم  

برگشتم نگاه کردم سرعتش زياد بود، توقف کرد

نفسی  به سينه دادم خيلی خسته بودم آب دهنمو قورت دادم 

:و داشت و گفتبابام با ديدن من ،  هنوز از ماشين پياده نشد، با اينکه اخمی و به ابر  

چی  شده اينجا چه خبره؟ _ 

نفسی با حرص  کشيدم  

دوتا  دستم تو جيبم  بردم  سکوت کردم چيزی نگفتم  

:مامان  با گريه گفت  

چه می دونم شوهرش آورد گذاشتش اينجاو رفت _ 

.طناز همين جوری گريه می کرد و نامفهوم حرف می زد 
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:بابا سريع  از ماشين پياده شدو گفت 

چرا گريه می کنه دست روش  بلند کرده؟_   

:پوفی  کشيدم،  مامان با گريه گفت   

چه می دونم  چيزی نگفت که ؟ _ 

:با عصبانيت گفت 

يعنی چی گذاشت و رفت با اين حالش چه اتفاقی افتاده زدتش مرتيکه ؟_  

:با عصبانيت گفتم  

پسره ی روانی ميگه طناز ديوونه است _ 

:يه دفعه بابا سمت من چرخيد با عصبانيت گفت

گه خورده نکبت دخترمو خودش ديونه کرده دختر دسته گلم چيزيش نبود _  
:نمی دونستم چی بگم، طناز  با گريه گفت

بابا کمکم کن_  

:بابا با عصبانيت رو به من کردو گفت

سوار شو بريم_  

آب دهنمو قورت دادم  

اين حال بابام معلوم   بود   خودشو  ساخته بود 

:لبی تر کردم و گفتم  

بريم ولی    مرتيکه     زده به سرش _  

:بابا سوار ماشين  شد پشت فرمون نشست و گفت 

ببينيم   حرف حسابش چيه يعنی چی دختر م رو گذاشته و رفته چلغوز نکبت _ 

سوار ماشين شدم  با سرعت ماشين روشن کرد، ماشين از جا کنده شد   

:خيلی دور نشدا  بوديم، گفتم 

هچه می دونم فرهاد می گه بچه ها رو می زنه عصبانيه حال و روز خوبی ندار_ 

:بابا  دود سيگاررو از حلقش  بيرون دادو گفت 
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 عوضی غلط کرده دخترم تو  خونش بس که حمالی می کنه   اين جوری شده حاال_  
جای دستش درد نکنه، هرکی  مريض بشه باس شوورش از خونه بندازتش بيرون ؟

جوابش اينه ؟ 

:نگاه بابا کردم، عصبی ادامه داد   

   خسته ميشه بس که برای خودشون خواهرای  نکبتش کار می کنه  کم مونده فقط_ 
پوشکشون رو عوض کنه 

.کل حرفاش با حرص بود  

:عصبانی همچنان،  ادامه داد  

رتش معلومه که عصبی  می شه ديگه سر بچه ها خالی می کنه اون  از شوهر بی غي_ 
ليش که حرف ننش رو گوش ميده  از زنش دل  نمی گيره  بلد نی نکبت محبت کنه  حا

نی 

.توی دلم ريشخندی به  حرفای بابا زدم

پس بابا  هم  بلده  محبت کنه 

می دونه محبت يعنی چی؟

:بابا عصبانی گفت 

 طناز دخترم حيف شد اين پسره ی آشغال نابودش کرد دختر دست گلم می تونست_ 
اد شوهر بهتر از اينها داشته باشه شوهری که قدرشو بدونه نازشو بکشه اين فره

بی بخار فقط خواهرای جندشو  می خواد طناز کيلويی چند 

:بابا همين جوری داشت فحش می داد  نگاه عصبيم بهش بودو گفتم

به هر حال اگه مشکلی نداشته باشه تو خونه شوهرش اينجوری نمی شد _  

سالش بود  رفت  خونه اون آشغال ١۶خواهرم هم  

:بابا عصبانی خط و نشون می کشيد و گفت

و پدرش و در ميارم دمار از روزگارش در ميارم،  ازش  شکايت می کنم دخترم ر_  
 اينجوری کرده،  براشون  کم  زحمت می کشه؟ کاراشون و می کنه اينه دستمزدش

حاال گيرم حالش بد باشه ناراحته بايد اين جوری ازخونه بندازه  بيرون؟   
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]09:08 14.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۵٢پارت#

خيلی عصبانی بودم، مگه آروم می شدم ؟

گه داشترسيديم خونه طناز مسيرش کوتاه بود ،  بابا مقابل  ساختمان دوطبقه شون ن  

نفسم رو  بيرون دادم،  بابا با  سرعت پياده شد 

:و منم پشت سرش، بابا  سمت در ساختمان می رفت با عصبانيت گفت 

. پسره ی اشغال  چلغوز،  امشب خونتو حالل می کنم زباله _  

همين جوری داشت و با  خودش فحش می داد بد و بيراه می گفت 

صبانيت نفسی به سينه دادم با دستش  زنگ رو  زد،  با مشت به در ساختمان زد با ع 
:گفت

عوضی آشغال بيا پايين ببينم_  

سکوت کرده بودم اما عصبی بودم  

می دونستم    فرهاد  مردی نبود که بشه باهاش حرف زد  

خيلی زبون نفهم تر از اين حرفا بودن اين خانواده    

خودخواه و خودرای بودن، به  حرف هيچ کسی جز مادرش خواهرش اهميت    
.نمی داد،  طناز برای همين اينجوری شده بود 

درست  که فکر می کردم می بينم خواهرم خيلی تو خونش سختی کشيد، به هوای  
فت و زندگی بهتر و  به هوای دوست داشتن  ، به نيت  آروم بودن از خونه ی ما  ر

ازدواج کرد

اما اون جوری که می خواست  نشد 

ين  اين رو هميشه از نگاهش می فهميدم از سکوتش دستايی که پينه بستن توخونه ا 
مرد 

و اين  دختر  فقط زحمت کشيدو  کارکرد  
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توهين شنيد طعنه شنيد    غصه خورد  

خواری ديد هيچ حرف محبت آميزی  از طرف فرهاد نديد

:با عصبانيت به  در زد بدون توجه به اون ساعت شب  با داد و فرياد گفت 

عوضی بيا پايين ببينم چه گوهی خوردی_  

:صدای عصبی فرهادرو شنيدم  گفت 

چه خبره داد و بيداد می کنين؟ _  

نفسمو به سينه دادم و همون لحظه در باز شد 

قشو قامت عصبی فرهاد تودر بود،  با بی مالحظگی يه دفه بابا  بهش حمله کرد،  ي 
:گرفت و گفت

چه باليی سر دخترم آوردی قُزميت اُسکل _  

با هم  با خشم عصبی دست به يقه شده  بودن 

. صدای داد و فرياد بابا و عصبانيتای فرهاد 

و  فحشای  مادر و خواهر فرهاد  

بابا  با خشم و عصبانيت  فرهادو به ديوار کوبيد  

يه دفعه فرهاد باز با بابا گالويز شد   

:با فرياد گفت 

پيری مفنگی دخترت برای خودت اون ديگه واسه من زن  نمی شه _ 

:تا اين حرفو زد  يه دفعه عصبانی و با عصبانيت گفتم

تو غلط کردی خواهر من تو اين خونه اينجوری شد خواهر خوشگل قشنگم چيزش _  
نبود

:بابا عصبانيت فرياد زد 

 عوضی آشغال الشی  حروم زاده  بعد  ده  سال دختر منو ديوونه کردی آوردی_  
انداختی خونه من؟ دختر من تو خونه تو اين جوری شد

مادر و  يکی از خواهرای فرهاد  پايين اومده بودن

سمت  بابا بد و بيراه می گفتن و فحش می دادن  
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ين فرهاد کم نذاشت نامردی نکرد و بابا رو هل داد، بابا با عصبانيت روی زم  
: افتاده ، سمتش رفتم و با عصبانيت  ، اما  بلندش کردم و با خشم زياد گفتم

 بالی سرت ميارم فرهاد تا عمر  داری فراموش نکنی خواهر من تو خونه ی تو_ 
و  اين جوری شد   بس که واسه تو  خواهرای تن لشت و ننه ی بی وجدانت جون کند

کوشونو شست 

:خواهر نکبتش، فک کنم    مائده  بود  با عصبانيت گفت   

ی خواهرت خودش ديونست خبر ندارين  تو نمی دونی اين مدت ما چی کشيديم هيچ_  
نگفتيم تحملش کرديم

:با عصبانيت گفتم 

گيريم  که مريض باشه هرچی بوده تو خونه ی شوما شده _  

:نگاهم با نفرت سمت فرهاد رفت و ادامه دادم  

سالش بود پاشو گذاشت خونه تو آشغال ١۶خواهرم هم _ 

:بابا عصبانيت به فرهاد  رو کرد انگشت اشاره سمتش دراز کرد و گفت 

ازت شکايت می کنم دمار از روزگارت  در ميارم باليی سرت ميارم که  _  
 ون نفس  بکشی و  تا عمر داری فراموش نکنی،   فرهاد بی غيرت  دخترم..ک.از 

هيچيش نبود

:فرهاد حق به جانب و عصبی گفت

يد برو پيری همين دخترت از  دست تو و کارای تو از خونه فرار کرده بود چسب_  
خره من حاال واسه من دخترم دخترم می کنی دم از غيرت  می زنی ؟

وسم يه دفعه  سمتش با خشم  حمله کردم دست خودم نبود انگار صدتا فحش بار نام 
لرزيد و کرد  ، ديگه دست خودم نبود با سيلی زدم تو دهنش و با عصبانيت کل تنم می 

:با بغض و خشم  گفتم 

سالش بود گول توی  اشغال  رو  خورد  فکر  کرد تو  ١۵خفه شو اشغال خواهرم _ 
ساله که  تو براش شدی   يه ناجی که بهت تکيه  15براش   يه معجزه ای يه دختر 

داد  ولی تو يه آدم بی احساس  بی عاطفه ای

]09:59 14.11.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۵٣پارت#

:تا من اين حرف رو زدم خواهر فرهاد با عصبانيت گفت

دختر شما برادر من و گول زد  پاپيش شد .. طال زياد   حرف مفت ميزنی_   

برادر ساده و احمق منو که مجبور شد بگيرتش 

دختر شما هر روز از خونه فرار می کرد  اينو که نميتونين منکر بشين ؟

.اين حرف رو به بابام با طعنه گفت  

فت همين با اينکه با هم نامحرم بودن هميشه به ديدن فرهاد می اومد انگار يادت ر_  
فرهاد بود که آبروشو خريد 

:با عصبانيت ميون حرفش رفتم و گفتم  

داشت شعر نگو چه  آبرويی خريد با کس ديگه ای که نبود جز فرهاد شما  همين دا_ 
ا که سنگشو  به سينه می زنی خودش  بود که طناز رو خام خودش کرد   به طناز پ

داد و اونو هوايی کرد 

:عصبانيت تمام گفت 

پسر احمق ما به دام دختر ناخلف  شما افتاد  واالااا_  

:با عصبانيت رو به خواهرش گفتم 

حرف دهنتو بفهم زنيکه ميفهمی چی داری ميگی _ 

حق نداری  اين طوری بگی  کسی رو قضاوت کنی ، 

فقط برای اينکه گناهاش 

  اون دختر  پاک و معصوم تو خونه ی شوما نابود شد!  با گناهای شما فرق داره
وگرنه باکيش نبود   

برو بابايی با پشت دماغ نثارم کرد  

:با عصبانيت گفتم   

هاد حاليته چی ميگی دختر ما هيچ گناهی نداشت کم سن بود کم عقل  بود اما فر_  
تفاقات شما  بزرگتر  بود همين فرهاد شما اگه زير پای خواهر من  نمی نشست  اين ا
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پيش نمی اومد

االن که زنشه  اينجوری با  بی انصافی از خونه بيرونش می کنين ؟ 

:مادر فرهاد با عصبانيت پشت چشمی نازک کرد و گفت 

ز مدتيه  ديوونه شده زده به سرش و   نصف شب   با جيغای اون ديونه فرهاد ا_  
اره خواب بلند ميشه و می شينه زار زار گريه می کنه دختر شما نرمال نيست  بيچ

پسرم شانس نداشت  تو زندگيش 

:با عصبانيت گفتم 

ی ون رو تميز کرده؟  يکی ديگه جا.ونت.کم کلفتی شما رو کرده؟    کم زير ک_  
اون بی زبون بود  چوب دو سر داشت

ست ديدين بی زبونه و آرومه شش نفری سوارش شدين  حال االنش نتيجه ی رفتار پ 
شوماست 

ينه يه دختر چقد می تونه دووم بياره ؟  چقد می تونه تحمل کنه اينه جوابشه ا 
دستمزدش  بايد اين جوری باهاش کنين ؟

:با خشم ادامه دادم   

عوض اينکه ببينين دردش چيه درمونش  کنين  اينجوری می ندازينش بيرون؟_ 

:مادر فرهاد گفت 

من عروس مريض ديوونه نمی خوام عروسی که حاليش نميشه و بچه های خودش _ 
رو می کشه  نمی خوام  واال فردا ما رو هم سقت می کنه 

:با بی قيدی پشت چشمی  نازک کرد و ادامه داد 

يه پسر  که بيشتر ندارم  _ 

پوزخندی زدم  

زنيکه نگران خودش بود نکبت 

ه رو فرهاد چقدر می تونه تحمل کنه از صبح تا شب کار می کنه خرج دوتا خونواد_ 
بده دختر شما بريز بپاشش زياده  

:اين بار پوزخندی زدم و گفتم

چه بريز و بپاشی  چه کار کرده؟  کم  با  نداری ِ فرهاد ساخت و دم نزد _  
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:پوزخندی زد و گفت  

از پسرم ميکنه خرج خودش می کنه  _ 

اگه منظورت  به لباسايی   که  می پوشه  فرهاد براش نخريده _  

می بينيد؟ يا اون سه تا النگوا و گشواره هايی  که   من براش خريدم ؟ چشتون کور ن   
ن فرهاد مگه پول  دست طناز ميده  که  برا خودش خرج کنه  اگه شيک می پوشه م

 می خرم واسش 

:پوزخندی زد و گفت  

عوض اينکه فکر شوهرش باشه پشت شوهرشو بگيره    ول خرجی می کنه _  

شده  فرهاد بيچاره من چقدر کار کنه چقدر بريزه تو حلق دختر شما االن که مريض 
فرهاد نمی تونه کاری براش بکنه بهتره دخترتونو ببرين

:با عصبانيت  گفتم  

همه ی آرزوهاُش کشتين   و جنازشو  تحويل  ما دادين ؟ _

:رو به فرهاد با  پوزخند ادامه دادم  

االنم    دختری که با هزار اميد پاشو تو خونه ی تو گذاشت مردشو به ما ميدين ؟ ،_  
اگه به گفته ی تو مريضه  ميدونی چرا ؟

:فقط با خشم نگاهم کرد که با پوزخند گفتم  

تو  طنازم از... انتظار داشتن از ديگران فقط درد رو  چند برابر می کنه آخه  _ 
دلش  انتظار داشت  اما  اونی که می خواست  نبودی ، واسه همين همش عقده  شد تو

:َ◌ با عصبانيت ادامه دادم 

ای و تو خواهرمو به اين روز درآوردی  ج! بعضی آدما تکيه گاه نيستن پرتگاهن_ 
اينکه مرهم دردش باشی  خود دردی براش 

:مادر فرهاد باز پوزخندی زد و گفت 

 همون بهتر که   برگرده خونه ی باباش.. دختر شما لياقت فرهاد منو نداشت _ 

:با پوزخند گفتم  

]10:36 14.11.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۵۴پارت#

  کم  واستون کلفتی نکرد!   تو َبدبختيات رهات ميکنن بعد ميگن لياقت نداشتی_ 
االن که يکم حالش بده بايد با اردنگی  بندازينش بيرون ...  زن 

:خواهره با  خشم پشت چشمی نازک کرد و گفت  

ما توان نگه داری ديونه ها رو نداريم _ 

:با عصبانيت رو به فرهاد گفتم  

اصال نشستی پای حرفای زنت ببين دردش چيه  ؟ چشه ؟_ 

:فرداد سکوت کرد که باز پوزخندی زدم و گفتم  

لش مطمئنم  يه دنيا حرف نگفته که حتی بعضياشون تاريخ انقضاشونم گذشته تو د_  
مونده

چون  تو با وجود اينکه شوهرش بودی هيچ وقت پای حرفاش و حتی سکوتش ننشتی 

:با پوزخند ادامه دادم   

فقط عين خاله زنکا شنفتی ننت چی گفت ؟خواهرت راجب زنت بد گفت  ؟ _ 

:مادر فرهاد عصبی بود يه دفه بهم توپيد و گفت  

ما خراب پسند نيستيم_

مال بد هم بيخ ريش صاحبش ..   خراباخوب بلدن ادای خوبا رو در بيارن 

با عصبانيت گفتم  

اضر زندگی مجبورت ميکنه به يه آدمايی احترام بزاری که در حالت عادی حتی ح _ 
احترام موی سفيدتون رو دارم  هيچی نميگم ..نمی شدی جواب سالمشونو بدی 

:پوزختدی زد دخترش و گفت  

طال مواظب رفتارت باش واال ما کم دخترتونو تحمل نکرديم _    

:بابا با عصبانيت به فرهاد  گفت 

گوش کن ببين چی ميگم اگه دخترم دردش تو باشی_ 
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منتظر عواقبش باش  

:مادره پوز خندی زد و گفت 

چشم بی صبرانه منتظريم _  

:نفسی به سينه دادم و گفتم   

هيچ وقت با دِل آدم های مهربون بازی نکنين،_ 

..چون نميتونن انتقام بگيرن 

!نه دلشون مياد، نه راهشو بلدن

اينو تو خاطر کثيفتون  بسپارين .. اينجاست که خدا دست به کار ميشه 

:خواهره  با عصبانيت گفت  

طال خانوم دور برداشتی؟   خواهر ديونتون   کم بود   تحملش _  

حرفای  گنده تر ازدهنت ميزنی  بايد  بشنُفيم هيچی نگيم ؟

:با پوزخند گفتم  

؟ اگه بهتون  می خوره که قوی ترش کنم... خواستَم ِمثل خوَدتون  باَشم َهمين   _  

:مادره دست فرهاد رو گرفت   

خاليق هرچه اليق  دختر ديونشون مال خودشون _  

:نگاهم بهشون بود،  داشتن می رفتن و   بلند  گفتم که بشنون   

کسايی که در َحِدت نيستن،_ 

ضعف هات رو به روت ميارن

طناز چيزيش نبود شما مريضش کردن .. تا ُعقده هاشون خالی شه 

:بيرون  حياط بوديم،  خواهر فرهاد در بهم کوبيد قبلش گفت  

منتظر احظاريه باشيد فرهاد طالقش ميده _  

:بابا فحش  داد و با عصبانيت گفت  

...   روزگارتونو سياه ميکنم _ 

:نفسمو بيرون دادم و زمزمه کردم   
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من بهشت و جهنم رو اون جور که  خدا ميگه  باور ندارم؛   _ 

جهنم و بهشت رو آدمای اطرافت برات می سازن  

، يعنی تنها تنها چيزی که به عنوان يه انسان باور دارم اينه که اجازه ندم زندگی فعلی
 االنم   زندگی..    زندگی که از وجودش مطمئنم با اميد  پايه گرفت تلف بشه 

... خواهرمو   نمی ذارم جهنمش کنه  

رفتيم سمت خونه  

يکشيد بابا تمام مدت   به فرهاد و خانوادش و  بد و بيراه ميگفت و خط و نشون م 

تمام مدت ساکت بودم  

اين راهش نبود بايد دنبال ترميم ريشه باشيم  

دا بی خبرا با طناز حرف بزنيم ببينم مشکلش چيه چه  اتفاقی براش افتاده که اون از خ 
انگ ديونگی  بهش چسبوندن 

نفسمو به سينه دادم اگه حرف بزنه ؟ 

طناز بر خالف من دختر خيلی آرومی بود و هست خيلی هم کم حرف،  البته زن  
فرهاد که شد هم آرومتر شد هم کم حرف تر 

ت نفسی به سينه دادم با هزار اميد و آرزو پاشو تو خونه ی اون مرتيکه گذاش 

م حاال االنم ميدونم اونجا سخته براش هم حماليشونو بکنه  هم نيش کنايه بشنوه  ه  
فرهاد با اينکه زنشه  اينطوری ولش کنه 

اون به حمايت فرهاد احتياج داره   

ر در صورتی خوب ميدونم فرهاد   عين  فرفره در اختيار مادرشه اونه که به ه 
جهتی دلش ميخواد می چرخونتش

]15:15 14.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۵۵پارت#

.. نفسمو بيرون  دادم، خيلی ناراحتم 
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نگاهم به طناز، گوشه ی سالن نشسته بود

ار قصد دلم ريش ريش می شد با ديدن حالش که زانوهاشو محکم بغل کرده  بود انگ    
فرار داشتند و تندتند خودشو تکون می داد 

ق هق نگاه خيس و گريونش به روبه رو  بود، به نقطه ای نامعلوم   و  با گريه و ه
:گفت 

...می خوام برم خونه _  

.پويا   بال بال می زد، خيلی عصبی بود  

:انگار از کوره در می رفت از سر جاش نيم خيز شد و گفت  

خودم می رم حساب اون عوضی رو می رسم_  

:سيگارش رو توی زير سيگاری خاموش کرد و گفت.  بابا هنوز خيلی عصبانی بود 

نگاه چه باليی سر دختر دسته گلم آوردن،  ديوونش کردن _  

نفسمو بيرون دادم

:مامانم گوشه سالن نشسته بود اونم اشک می ريخت و گريه می کرد و گفت 

کم  تحملتون   نکرد مرد   کم زحمت نکشيد   تو خونت  اينه جوابش ؟_  

پوفی کشيدم   انگار  با فرهاد حرف می زد    

وم خيلی دلم بی قرار بود کنار طناز زانو زدم دست روی شونه اش گذاشتم و آر  
:گفتم 

آبجی نازم ؟_   

:سرشو برداشت و با گريه  گفت

فردا منو می بری خونه پيش مريم پيش حامد _  

:نفسمو بيرون دادم آروم زمزمه کردم

طنازی نمی خوای حرف بزنی؟_  

ند شد با نفسش رو بيرون داد با حالت خيلی مظلومانه ای دراز کشيد ، مامان سريع بل 
:گريه بالشت  زير سرش گذاشت و گفت

رد بميرم الهی چه باليی سر تو اورده  نکبت،    الهی به عزای مادرت بشينی م_  
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:رو  به پويا کردم  گفتم   

پويا بپر يه پتو بيار_ 

:خم شدم بوسه روی پيشانونيش گذاشتم و آروم زمزمه کردم

دوست نداری باهام حرف بزنی؟ دوست نداری بهم بگی چی شده_  

:با گريه آروم زمزمه کرد 

اونقدر پرم که می تونم ساعت ها حرف بزنم،_ 

..اما  اونقدر خستم که حتی نا ندارم يک کلمه حرف بزنم 

:دستشو گرفتم،  سعی می کردم بلندش کنم گفتم 

بيا بريم تو اتاق بيا قربونت برم _ 

يه  عين يه بچه کوچيک همراهيم کرد، اين دختر به محبت شديدی احتياج داره  به 
عزيزم گفتن و دوست دارم 

.بلند شد،  اشکاش امونش نمی دادن      

تش گرفتم همزمان  با هم   سمت اتاق رفتيم ،پويا از اتاق خارج شد،  پتو  را از دس 
:و گفتم

طناز دوست داره يکم تنها باشه_  

:پويا نفسش رو بيرون داد و زير لب زمزمه کرد  

کثافت آشغال _ 

:پوفی کشيدم و رو به پويا  اروم گفتم  

هيچی نگو _  

داخل اتاق شديم

با  بستن در  طناز هنوز کنارم ايستاده بود    

دست تو دستم بوديم  

ی بگم  سمت  گوشه ی اتاق رفتم  تشکی برداشتم و پهن  کردم بدون اينکه  که من چيز
خودش رو تشک دراز کشيد

سريع بالش رو گذاشتم    زير سرش  
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پتورو ،  رو زمين انداخته بودم  برداشتم و روش کشيدم  

:لبی تر کردم هنوز اشک می ريخت، کنارش نشستم و زمزمه کردم 

.فرهاد اذيتت می کنه_  

:فقط هق هق  کرد، بعد از چند لحظه سکوت گفتم

چرا اين جوری شدی از کی ؟_  

چرا هيچی بهم نميگی طناز مگه ما مامان خواهرت  نيستيم 

:آروم گفت 

خستم خيلی _  

نفسم رو بيرون دادم می دونستم اين حاالت روانی شديد دست خودش نيست

فک  طناز خسته شده روحيش ريخته به هم  اينا همش اثرات  اون زندگی کوفتيه که 
می کرده  خوبه قشنگه

:خم شدم  بوسه ای  رو پيشونيش گذاشتم و گفتم  

دوست نداری با من حرف بزنی ؟ می خوای ببرمت با دکتر حرف بزنی؟ _ 

:گوشه لبش رو گزيد و با گريه و کمی حالت عصبانی گفت

توهم  فکر می کنی من ديوونم ؟_  

:يه دفعه ميان حرفش پريدم و گفتم

من غلط بکنم تو فقط خيلی خسته ای  قشنگم_  

]16:11 14.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۵۶پارت#

)بابک (  

:سيگار را داخل زير سيگاری  انداختم و گفتم 
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همش يه هفته نيس اومدی  اين سومين باره می خواهی مرخصی بگيری _ 

ود نگاهم بهش بود شيک و منظم همانطور که دستور داده بودم کت شلوار پوشيده ب
موهاشو کامل جمع کرده بود 

روسری  کوچکی بسته بود خيلی  جذاب شده  بود   

حتی  کفشای کتانی بهش ميومد  

:با منومن گفت  

ل ساعت جلسه دارين تا من  برم و برگردم جلسه شوما هم ممکنه طو ٢شوما االن _  
بکشه

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

ول بهت ببين اگه بخوای اينجوری با من راه بيای کالمون ميره توهم يادته؟ روز ا_  
گفتم 

:لحظه ای سکوت کرد  گوشه لبش را گزيد گفت  

خوشی که نزد زير دلمون بريم َدَدردودور  واسه خواهرم  وقت مطب گرفتم _  
ساعت چهار بايد ببرمش

:ابرويی باال انداختم و گفتم  

کسی غير از تو نيست؟ _ 

گوشه ی لب تر کرد  و زد رو نوک دماغش نگاهمون  به هم بودو گفت  

...انتظار داشتن از ديگرون فقط درداتو چند برابر می کنه _ 

:َ◌ نفسمو بيرون دادم و گفتم 

طال مشکلت چيه  ؟_  

سکوت کرد نگاهم بهش بود  عجيب خواستنيه اين دختر  

،  دالز دلم برده ؟ خبر ندارم ؟

:بعد چند لحظه سکوت گفتم   

شايد بشه کمک کرد_  

تيک جالبی داشت،  تو نگاهم ...  نفسش رو بيرون داد  باز زد رو نوک دماغش  
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:جالب بود،  گفت 

اما گم شدن ...!! هايی که مهمن"مهم نيست"زندگيمون شده پُر از _  

در يک قدمی اش ايستادم ...   از پشت ميز بلند شدم  چند  قدمی رفتم جلو  

:نگاهم بهش بود ،  سرشو انداخت  و گفتم  

چرا اينقد دلت پره ؟_  

:اينبار خنديد بر خالف   نظرم با خنده ی مليحی گفت  

چيکار کنيم قربان خوشی زده زير دلمون پر شده سرريز کرده _ 

نگاهم بهش بود   

طال خواستنی  بود جسور  و گستاخ  

:دستم بی اراده کنار نيم رخ صورتش قرار گرفت و گفتم  

يه روز پشت سرتو نگاه ميکنی و متوجه ميشی زيادی نگران چيزايی بودی که _  
اصال اهميتی نداشتن

فت هنوز  دستم کنار نيم رخ صورتش بود ، حس عجيبی داشتم،  دستمو از رو کت گر
:پاين آورد   همين طور که زل زده بود تو نگاهم گفت 

» يز بگذرداين ن«با جمله ...به شدت نياز دارم که پايين زندگيم بزنه چند سال بعد  _ 
اينا همش می گذره ...! از کل زندگيمون گذشتيم 

صال نفسمو بيرون دادم  نميدونم چرا اين طوری شدم ، حسود شدم ، دست خوم نيس ا 
:  بدبين شدم ،  دوباره دستمو کنار صورتش قرار دادم  و اروم زمزمه کردم

تو شرکت خوش ندارم با کسی   حرف بزنی _ 

:خيلی جسورانه گفت  

.  .اين روزها انگار دارم براِى همه نقِش خوب بودن و خنديدن رو بازى می كنم _ 
اشم اگه  بنظرتون لبخند نزنم و تيپم جلب توجه می کنه که دستور بدين ساده تر ب

:نفسمو بيرون دادم و گفتم  

جذاب شدی   و من  نگاه کارمندامو ميشناسم ازشون فاصله بگير _ 

:گوشه ی لبش باال رفت باتمسخر پوزخند و گفت  
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وقتی بيست سالته با سر ميپری تو خيلی چيزا،_ 

ما سنمون از چهل هم گذشته .. ولی از سی به بعد با پاهم نميری سمتشون 

:ازش فاصله گرفتم و گفتم _  

... برو طال_ 

ام پشتم بهش بود سيگار نيمه ی برگ روشن رو از  زيرسيگاری برداشتم برگشتم ک 
:عميقی گرفتم نفسمو پر دود به سينه دادم و   گفتم 

از اين به بعد  خواستی بری روزقبلش باهام هماهنگ کن _ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

بله قربان _ 

:نفسی به سينه دادم لذت می بردم از دود سيگارو گفتم    

شش و هفت اينجا باش دير نکنی _   

بله قربان _     

:هنوز ايستاده بود که  گفتم    

ميتونی بری _ 

:با گفتن اجازه ای سمت در خروجی رفت، گفتم   

بيا با ماشين برو که دير نکنی _ 

:برگشت نگام کرد  با منومن و گفت  

اما قربان _ 

:سويچ رو از روی ميز برداشتم، سمتش گرفتم و گفتم 

بهونه واسه دير اومدن نداشته باشه _ 

:فتم با ترديد اومد سويچ و  هنوز   روبه روش گرفته بودم،  از دستم گرفت  و گ 

کسی که زندگی رو تنهايی ياد گرفته،_ 

می بينم  هيچکس و هيچ چير  نمی تونه  اونو  از پا بنداره  من توچشمات يه دختر قوی

:لبخندی زد خيلی تلخ و گفت  
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هر جا قوی تر شديم محکم تر زدن دم خدا گرم _ 

تن دقيق بعد رفتن طال من جلسه داشتم ربع ساعتی مونده بودکه منشی  با گف....   
اجازه ای داخل شد 

سينی فنجون قهوه رو ميز گذاشت  

يگار تمام فکرم پيش طال بود دختری  که بر خالف ظاهرش پر درده،  ته مونده ی س 
رو داخل زير سيگاری  خاموش کردم 

:منشی هنوز ايستاده بود سرمو برداشتم  وقتی با هزار  عشوه و اطوار  گفت  

؟...امری نيست قربان _   

:اصال دوست نداشتم بهش رو بدم، خشک و جدی ومحکم گفتم  

... برو بيرون _ 

اخمی کرد، سمت در می رفت پشت سرش گفتم  

اتاق جلسه  اماده باشه  تا مهمونا برسن _  

چشمی گفت با  ناز رفت   

پوزخندی زدم و فنجون قهوه رو برداشتم 

]18:24 14.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۵٧پارت#

) طال(

اخل د...  نفسی به سينه دادم نفس نفس می زدم با سرعت آسانسور رو اومدم بيرون  
مطب شدم  

چند نفری نشسته بودن تو اين ده روز اين سومين 

جلسه بود طناز رو پيش مشاور و روان پزشک می آورديم  

...منم دلم آرام وقرار نداشت ... پويا اونو به مطب آورده بود  
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لند شد و تا داخل شدم نگاهم بين  بيماران  چرخيد،  پويا رو ديدم،  از رو صندلی ب 
سمتم اومد 

نفسی به سينه دادم هر دو   سمت هم حرکت کرديم  

لبخند محزونی زدم   

با تنهايی  پويا متوجه شدم که طناز داخل اتاق  دکتر بود 

:پويا هم نفسش رو بيرون داد و گفت  

سالم آبجی _ 

:نگاهم هنوز بين  بيماران می چرخيد،  گفتم  

؟..طناز داخله _ 

...آره چند دقيقه ای ميشه _  

:پوفی کشيدم کالفه، با انگشت اشاره زدم رو نوک دماغم و گفتم  

حالش بهتر شده ؟...   نتونستم زودتر برسم _ 

اضطراب  زيادی داشت _  

:نفسمو بيرون دادم و گفتم   

خب طبيعيه کو تا حالش خوب بشه _ 

اگه  داروهاشو درست مصرف کنه دکتر ميگه زود حالش خوب ميشه_ 

:نفسی به سينه دادم و گفتم 

آره بايد خودش بخواد مشکلی نداره خيلی ريخته بهم_  

داشتم به خودم دلداری می دادم  

خدا کنه  طناز زودتر حالش خوب بشه دکتر ميگه زمان ميبره 

داروها حالشو خوب می کنه اگه ترک کنه نه بدتر ميشه  

دقيقه  بود  ۴۵مشاوره 

اينقدر  تو  فکر بودم اينقدر خسته بودم نفهميدم چطوری گذشت

نگاهم به در اتاق بسته بود،  باز شد طناز اومد بيرون  
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با ديدنش  لبخندی زدم و سمتش رفتم  

:لبی تر کردم خم شدم بوسيدمش و گفتم 

خوب  بود ؟_ 

:نسخه رو سمتم گرفت و گفت  

دکتر گفت  اين داروها رو  از داروخانه شبانه روزی بگيريد _    

پويا  از دستش  گرفت  

:رو به پويا  هنوز ايستاده بود، گفتم

پول داری ؟_  

:پويا دست طناز رو گرفت بيرون که می رفت گفت  

اره داريم _ 

:ادامه دادو گفت   

پاين منتظريم _ 

لبخندی زدم ، رفتن  

:داخل اتاق دکتر شدم بعد سالمی  کوتاه جلو رفتم گفتم 

به نظرتون حالش خوب ميشه؟_  

روی   نگاهم به دکتر بود  دستاشو گذاشت رو ميز   انگشتاشو تو هم  قالب  کرد   
:ميز گذاشت گفت

نشد که نداريم اما زمان می بره_  

نفسمو بيرون دادم 

:رو مبل کنار ميزش نشستم و گفتم

خيلی روحيه اش ريخته بهم می ترسم به اين زودی حالش خوب نشه_

:دکتر نگاهش به من بود و گفت 

چند وقته ازدواج کرده؟_  

:نفسم بيرون دادم و گفتم 
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سالش بود ١۶... ١۵سال  ١٠_   

:دکتر سرشو تکون داد و گفت  

درسته خودش ميگه ده سال تاحاال حرفاشو بهت زده؟_ 

:نفس به سينه دادم گفتم 

حرف نمی زنه _  

ه  حال روحيش خيلی خرابه بايد کمکش کنين هيچ وقت تنهاش نذارين تنها نخواب_ 
تياج پيدا افکار  وحشتناکی داره که تو  کمتر  بيماری ديده می شه ممکنه به بستری اح

کنه  

:کمی نگرانم کرد   نفسی به سينه دادم گفتم 

ميشه بهم  بگين چی بهتون گفت شايد تو روند بيماريش بشه کمکش کرد_  

:نفسی به سينه داد و گفت  

تو کمتر بيماری اين حاالت روحی پيش مياد_ 

کنه وقتی حاالتی روانی  مثل اينکه فکر می کنه   داره بچه های خودش  رو تيکه می   
مرغی يا گوشتی رو تيکه می کنه 

رون و تو قابله دست و پای بچه هاش رو می بينه که باعث ميشه ديگ رو پرت کنه بي 
شروع می کنه جيغ  زدن 

:نفسش رو بيرون داد و گفت  

ش اينقدر خسته است که فکر می کنه بچه هاش ميخوان بکشنش واسه همين از خود_ 
دفاع ميکنه و اونارو ميزنه يا قصد خفه کردنشونو داره 

شنيدن اين حرفا  چنگی به قلبم زد     

:که با ناباوری  گفتم  

باور نکردنی نيست _  

تو جلسه ديگه می خوام که شوهرش بياد_  

:پوزخندی زدم و گفتم 

شوهرش اونو از  خونه  انداخت بيرون چجوری ميتونه بياد _  
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من بايد چند جلسه با شوهرش حرف بزنم_ 

سکوت کردم نمی دونستم چی بگم 

   شوهرش بايد باشه   تو  روند درمان خيلی موثره خيلی شوهرش رو دوست داره_ 
خيلی و   شايد باورتون نشه اگه شوهرش نباشه نمی تونيم 

اون وابستگی شديدی به شوهرش داره  

 چون خيلی کم ازش محبت ديده اينا همش بعد از اين همه سال سنگينی کرده روی
دلش حاالت روانی ريشه در رفتار شوهرش داره 

نفسم رو بيرون دادم  گفتم  

اون  مادرشوهر و خواهر داره اذيتش ميکنن _

د ميدونم طناز اينها رو بهم گفته خيلی دختر صبوريه صبرش لبريز کرد باي_    
باحاالت روحی روانی  خودشو نشون داده 

:ديگه   نفسی نداشتم، گفتم

کی  احتياج به بستری داره؟_ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

نميدونم فعال  بايد رو روانش کار کنم_  

]19:34 14.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

 ۵٨پارت#

مقابل مغازه فرهاد بودم

ماشين رو پارک کردم  

نگاهم  به مغازه بزرگ ابزارآالت ساختمانی فرهاد بود 

 وضع ماليش  ای بدک نبود خوب بود دستش به دهنش می رسيد بدهکار کسی نبود  
اتفاقا طلبکارم بود 
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خونه داشت خوب بود بد نبود اين بود که طناز رو بهش دادن 

يعنی با ازدواجش با طناز   موافقت کردن 

ش مادرم هم از اين وضعيت راضی بود می گفت باالخره  طناز  هيچی نباشه  شوهر
دستش به دهنش می رسه، مگه همچی به پوله ؟  دارن و اين وضع طنازه 

ه اين اما زهی خيال باطل مادر و خواهر فرهاد   رو دارايی فرهاد چنگ زده بودن ب 
دختر پول نمی دادن زندگی نبود فقط عذاب حاصل شد 

نمی گم   وضعشون بد بود  همه چيز داشتن   می خريدن   

ی هوا خرج اما پولی دسته طناز نمی دادن مبادا که   يه حساب بانکی داشته باشه  يا   ب
خودش کنه  مث زنای ديگه  شيک ومدل باال بگرده 

يا اينکه بخواد به مادر و پدرش  بده 

اده حسود اين می تونه  تنها  دليلی باشه  که من بيشتر  به عقلم  می رسيد  يه خانو
خسيس و از خدا بی خبر 

نفسی به سينه دادم شاگرد فرهادو ديدم  از مغازه بيرون  اومد  

اشين نگاهی به ساعت موبايلم  کردم هنوز شش نشده بود نفسم رو بيرون دادم و از م
پياده شدم 

دمآب دهنمو قورت دادم و به سمت مغازه اش رفتم با تلفن حرف می زد لبی تر کر

جلو مغازه با کمی فاصله  ايستادم 

جلوی پيشخوان لحظات خيلی کوتاه ايستاده بودم  

 داشت با تلفن حرف می زد و سرش رو برداشت نگاهم کرد، تازه  نگاهش به من  
افتاد ،  جا خورد،   سر جاش رو صندلی نشسته بود يه دفه  بلند شد

:پوزخندی زدم ، سريع در   جواب تلفنش  گفت 

 ١٠اعت بهتون زنگ ميزنم  سفارشاتونو براتون فاکتور ميزنم آماده می کنم فردا س_  
بيايد بله بله 

:قطع کرد آب دهنمو قورت دادم،  دستپاچه و متعجب گفت 

؟اينجا چيکار می کنی نشناختمت ...تو _ 

ميدونستم از تيپ جديديه که  زدم اينو گفت 
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: هنوز ايستاده بودم اين حرف رو زد، گفتم

ميگم هول کردی بلند شدی هميشه واسه خانوما اينقد هول می کنی  ؟_ 

:دست پاچه شد، منومن کردو گفت  

طال اشتباه نکن  من  هيچ وقت هرز نرفتم _    

:پوزخندی زدم  و گفت  

شده واسه خانمت هم  از ديدنش  دلت بلرزه   هول کنی ؟_   

:سيبک گلوش چنان باال پاين شد عصبی ادامه دادم  

يا از ننت می ترسی   ؟_ 

:کمی خودشوجمع کرد و گفت    

حاال  منظور از  اينجا اومدنت  چيه _  

:با عصبانيت بدون اينکه تن صدام باال بره گفتم  

تا حاال  ادم به گندوگوهی  و عوضی تو نديدم ... خيلی بی چشم رويی _ 

ی ؟محض رضای خدا هم حالشو نپرسيد... زنتو اومدی انداختی اونجا  به امون خدا  

:با عصبانيت ادامه دادم  

المروت ده سال همبسترت بود به حرمت مادر بچهات بودن الاقل _ 

:سکوت کرده بود،  عصبی ادامه دادم  

 رابطه های واقعی دعوا دارن، اشک دارن، درد دارن، بحث دارن، پنهون کاری _
 اعتقاد هم دارن، صبر هم. ولی اعتماد هم دارن! دارن، سکوت دارن، حسادت دارن

ت دارن، عشق هم دارن   اما تو چی ؟ تو چی داری فرهاد ؟  فقط   حرف ننت برا
مهمه ؟

اميد  ننته درست احترامش واجب اما اون بدبختم زنته همبالينت  اونه که با هزار 
پاشو گذاشت خونت اينه رسمش ؟

:گفتم  عصبی بودم دلم پر حرف  بود ، بايد می گفتم  وگرنه  عقده می شد تو دلم ، 

. هميشه بهش يادآوری کن!هيچ وقت پيشه خودت نگو  اون ميدونه من دوسش دارم _ 
زن عقلش تو چششه بايد ببينه که دوسش داری  با يه شاخه گل با يه لباس  
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؟... مگه اينا چقد هزينه داره  

:باپوزخند ادامه  دادم 

دبخت اينا سرمايه است خبر نداری فرهاد واسه آيندت ببين االن حال وروز اون ب_  
چيه ؟

تا حاال شده  زنتو  يه  شب ببری  بيرون دستشو بگيری  

تو کوچه  يواشکی ببوسيش ؟

شده ؟..! تو چشماش نگاه کنی  و بگی با توعه لعنتی چقد حالم خوبه

:پوزخندی زدم و گفتم  

چی ؟ يا باشه اينکار رو بلد نيستی تا حاال دست زنتو گرفتی ببری رستوران ساندوي_ 
بريد مسافرت  شمال  مشهد زيارت 

:با عصبانيت ادامه دادم  

بهش بگی يه چيزی درست کنه بريد همينجا شاعبدالعظيم ؟_   

ه يا فقط گوش به فرمان اوامر ننت و خواهراتی مبادا آب تو دلشون تکون بخور 

:با عصبانيت ادامه دادم  

خوبه دوتا ماشين  داری نه يکی لعنتيييی_ 

]11:24 16.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۵٩پارت#

تمام مدت ساکت بود  

خيلی عصبی بودم، دست خودم نبود 

:گفتم  ديدن حال طناز تو اون وضع و بی خيالی شوهرش ديونه ام کرد ،  با عصبانيت 

 من اينقد مغرورم که هرگز خودمو خفت نميدم بيام باهات حرف بزنم اما پای_ 
 خواهرم در ميونه وگرنه فک کردی اگه خودم بودم صد سال می اومدم باهات حرف
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بزنم 

:سرشو انداخت،  با پوزخند گفتم  

ناز حال زنتو نپرسيدی سراغشو نگرفتی از ننت ترسيدی ؟ آره ؟    ميدونی چيه  ط_ 

 دختر آروميه که اين همه سال تحملت کرد   خودت و خانوادتو  اما تو چی   ؟

:با منومن گفت 

... من نمی خواستم .. من _ 

نذاشتم حرف بزنه با 

:با  عصبانيت  گفتم 

 نمی خوام چيزی  بشنوم   چون واقعا  از دستت کفريم،  فرهاد اگه وقت کردی_
دی  امشب برو اون عقد نامتو بخون نگاهی بندار ببين پای چه چيزايی رو امضا کر

:سکوت کرد، عصبی گفتم  

"همه جوره پات وايسادم"_ 

اين  اميدوار ترين جمله ای يه که

اما توی نامرد چکار کردی زنتو تا ديدی روانش ريخت ... ميشه از مردت بشنوی 
ی  و بهم با اردنگی از خونه انداختی بيرون در صورتی که باعث و بانيش خودت بود

خانوادت 

نگه  يه سری دوستت دارم هارو نبايد گفت؛ طرف مقابلو اميدوار می کنی ولی شرايط
ا به اميد داشتنشو نداری   اونو با اردنگی ازخونه بندازی بيرون اون  تمام اين ساله

تو دوم آورد به عشق تو پاشو تو خونت گذاشت   

فک نکن  طناز رو ول کردی به امون خدا ما ساکتيم   

اون حالش خوب بشه روزگارتونو سياه می کنم از تک تکتون شکايت می کنم  

:به خودش جرات داد و گفت 

من واسه  زنم کم نذاشتم _ 

:يه دفه عصبی شدم و گفتم  

تو حق نداری همچين حرفی بزنی    کم نذاشتی ؟ تو اصال چی بهش دادی ؟_ 
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:با خشم زياد ادامه دادم   

اون حتی حق نداره مالک طالوجواهراتش باشه     همشون دست مادرته _  

:با پوزخند ادامه دادم  

چه  حتی لباس مجلسايش   لباسای تو خونشو بايد مادر شوهرش براش بخره و حاال_ 
طناز خوشش بياد چه نياد  توهم که عين مترسک يابو؟

:با خشم ادامه دادم 

تو به اين ميگی محبت ؟ اختيار زنت دست مادرته  ؟_  

:با خشم و عصبانيت گفتم  

اره لعنتی زن توعه يا اون ؟_ 

:با منومن گفت  

طناز کم تجربه است  _ 

:با خشم گفتم 

تف تو همچين زندگی  _ 

نبايد بگی زنم  

ِکی ٬ِکی دلش  سکوت ميخواد٬کسی که زنت باشه همسرت  باشه ميفهمی  ِکی ناراحتی
دلش  حرف می خواد؛ کی  دلش می خواد تو راجب لباس تنش نظر بدی ذوق کنی 

براش 

کسی که  زنته  وقتی  حالش خوب نيس  دعوا نمی کنی ديونه  خطابش نمی کنی 

گو  به اون نبايد بگی زن چون  اگه زنت بود می فهميدی سکوتش هزارو يه درده  ن 
قانعه نگو با مادرم کنار مياد  ديگه حالی براش نمونده 

کرد   اون دختر خيلی صبور بود که تمام اين سالها  تو  و مادرتو خواهراتو تحمل 

:سرشو برداشت و زمزمه کرد    

طناز هميشه خودش آروم و ساکت بود  سرش تو الک خودش بود اگه مشکلی _  
داشت بايد می گفت 

:پوخندی زدم  گفتم 

ا حرف يه وقتايی ادم اونقدر نياز داره با يکی حرف بزنه تا مگه سنگينی غم دلش ب_
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!زدن سبک شه

..اما يه وقتايی هم هست که  هيچ کس نيس که باهاش حرف بزنی 

و اين خودش يه غم سنگينی واسه دله طنازم همين شد حالو روزش 

ود حتی شوهرش براش غريبه ب... تو اون خونه   هيچکی نبود  باهاش درد دل کنه   

:با ترديد گفت  

قد دوتا خونه گردنمه، طال مگه من  چ...   خودم هم گرفتارم،  کار مغازه ... اما _ 
ميتونم    جون بکنم ؟

:پوزخندی زدم و گفتم  

 خانوادت طفل صغير نيستن که تو بيست و چهار ساعته...  خودت خواستی فرهاد _ 
بهشون خدمت کنی و  دست به سينه به فرمان اوامرشون باشی 

و  اونا مشکلی ندارن    حقوق بابات هست  وضعشون خوبه احتياجی به تو ندارن ت 
...درسته مادرته  اما  زنت و بچه هات هم حقی دارن  فرهاد حق دارن 

]12:26 16.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۶٠پارت#

:حق به جانب  گفت   

چکار کنم که نکردم ؟ _ 

با کم توجهيت بی محليت با اين جا زدنت_ 

:با عصبانيت ادامه دادم   

گه ممکنه بخاطر موضوعی با يکی از بهترين آدمای زندگيت قطع رابطه کنی که ا_ 
.همون کارو يه غريبه انجام می داد می گفتی فداسرت و می بخشيدی

تو رو  انتظار نداری يه سری آدما بتونن دلتو بشکنن  طنازم از کل دنيا. بحِث توقعه
داشت که تو با کارت  بد پشت پازدی و نابودش کردی
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:حق به جانب گفت   

چکار کردم آخه ؟_ 

:باپوزخند بود وگفتم  

نت   ى ساده به ز" دلم برات تنگ شده"خدا واست اون روز رو نياره واسه گفتن يه _ 
توجه   از خودت سوال كنی بهش بگم يا نگم ؟  اون به هيچ درمونی احتياج نداره مگه

تو 

:با عصبانيت ادامه دادم  

ش طناز تحت  نظر روانپزشکه اگه زنتو هنوز می خوای برات مهمه بيا    دکتر_ 
باهات کار داره 

:نفسش رو بيرون داد،  عصبی  سمت ماشين رفتم گفتم  

...يه ديوونه رو هيشکی نميتونه ارومش کنه جز اونی که ديوونش کرده_ 

:نميدونم صدامو شنيد يا نه که با حرص و عصبی ادامه دادم  

نامرد .. . کاش اونو  درک ميکردی نه تَرک _ 

ه با سوار ماشين شدم   و دقايقی پشت فرمون نشستم خيلی دلم گرفته بود با اينک 
فرهاد حرف زدم    اما باز سبک نشدم 

حال طناز روانيم کرده بود و کالفه  

ازگی تاسويچ رو  چرخوندم ماشينو   روشن کردم صدای زنگ موبايل ساده ام که به ت 
برای کارم خريداری کرده بودم بلند شد 

بض انگار ق...   نفسم به سينه حبس شد،  شماره خونه بود ... چينی به ابرو دادم  
روح می شدم،   جواب دادم 

تا جواب دادم صدای داد و بيداد بابا بود و فحش دادناش  وجيغای  طناز و      
  نفس نفس زدنای پويا از پشت تلفن با التماس  صداش پيچيد تو گوشم بی اراده

:زمزمه کردم   

يا قمر بنی  هاشم _ 

:فت پويا با التماس و بريده بريده گ..    انگار  قلبم از سينه داشت کنده ميگشد 

...کجايی خودتو برسون خونه ..طال _   
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:عصبی ناباور  گفتم  

پويا چی شده  ؟_   

:نفس نفس می زد با ترس و بريده بريده گفت  

چه ميدونم   اومدم  ديدم    بابا دعواش گرفته _ 

:با عصبانيت گفتم  

مامان االن خونه چکار می کنه  االن بايد عمارت بابک خان باشه _ 

صدای جيغ مامان  فحش بابای بابا و گريه های طناز   

صدای فرياد بابا قلبمو از جا کند  

برو اون ور تا نزدم  افقيت نکردم ... قرمساغ الشی   _ 

:پويا با ترس و لرز  گفت .. معلوم نبود جريان چيه  

کشتن همديگه رو ... شوماخر بيا برس _ 

نفهميدم چطور گوشی  رو پرت کردم رو داشبورد و ماشين از جا کنده شد و  

...با سرعت گاز دادم سمت خونه  

به کل يادم رفت که بايد  می رفتم شرکت بابک خان  

...  تا خونه گاز دادم و با سرعت خودمو رسوندم     

نفميدم چطور رسيدم خونه  با هزار دلواپسی  

معلوم نی  چه اتفاقی افتاده  

ده شدم و تا ترمز کردم انگار پويا منتظر بود و با سرعت در باز شد  از ماشين پيا  
پريدم پاين 

با صدای دادوبيداد و فريادش تمام اهل محل رو ريخته بودن تو کوچه  

مث هميشه    

جود توجهی به نگاهای کنجکاو  همسايه ها نکردم خيلی بد نگاه می کردن خصوصا و 
ودم،   ماشين شاسی بلند ميلياردی بابک و تيپ جديدم هنوز   ماشينو خاموش نکرده ب

:يکی از پسرای محله که خوبم ميشناختم  از همون دور شنيدم گفت 

!شوماخر از کی تا حاال   جوب  ادعای اقيانوسو در مياره ؟_  
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:با پوزخند گفتم  

از ما به شوما نصيحت هرجور دوست داری زندگی کن_  

..دهن مردم هميشه مثل چاه توالت بازه 

:پويا نفس نفس می زد،  با   عصبانيت گفتم   

چه خبره باز عروسی را انداختين ؟_ 

م بود داخل خونه شدم با  عصبانيت قدم بر ميداشتم صدای نفرينای گلپری رو مخ    
اما توجهی نکردم 

...پويا پشت سرم می اومد   

]09:08 17.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۶١پارت#

.با خشم  وارد خونه شدم 

:تا وارد شدم ، صدای فرياد بابارو شنيدم  گفت 

چه خاکی تو سرم بريزم مصيب پولشو می خواد من هم ندارم بهش بدم _  

:مامان با گريه و عصبانی گفت 

اين پيکان قراضه تو بفروش پول مردم رو بهشون بده_ 

.نفسم رو بيرون دادم 

:مامان نگاه هم کرد و گفت 

ياد تا  بيا اينم از دخترت رفته حمالی از صبح تا شب بدون اينکه يه قرون گيرش ب_  
بدهی تو رو بده 

طناز گوشه ای نشسته بود و  همين طور داشت اشک می رخت و هق هق می کرد  

گونه هاش خيس خيس  
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زانوهاشو بغل کرده بود ، اين هيجانات براش خوب نيس  

اون بايد تو خونه احساس امنيت کنه،  جو اروم باشه  

اما مگه اينا حاليشونه ؟ 

:سمت پويا نگاه کردم و عصبی گفتم   

طناز رو ببر تو اتاق_ 

:نمی دونستم چه کار کنم ،  بابا با عصبانيت سمت من رو  کرد و گفت  

امروز مصيب  می گفت پشيمون شده  پولشو  يه جا می خواد _ 

:تمآب دهنمو قورت دادم،  عصبانی بودم نمی دونستم چيکار کنم ، با عصبانيت گف

لشو گوه  خورده با هفت جدآبادش ،  مگه بهت نگفته  بريم خونه اون مرتيکه پو_  
می گيره 

:با دوتا دستش زد رو  سرشو گفت  

من ندارم ندارم  پولشو می خواد _  

:مامان با گريه گفت  

ودی؟ اون موقع که داشتی عشق وحالتو می کردی خودتو می ساختی فکر اينجاهاشم ب_ 
چرا ازش پول گرفتی ؟

اتاق  پويا با سرعت طناز و بلند کرد،  در حالی که   قربون صدقه اش می رفت  سمت
. برد 

:عصبی  رو به بابا گفتم

شوما خودتون ازش پول گرفتين  و ما باس جورشو بکشيم ؟ من بميرم زن مرد  _  
ورو نمی شم ، خودت االن خوب می دونی اون داره با اين کاراش کاری می کنه که ت

مجبور کنه منو بهش بدی 

:باپوزخند ادامه دادم 

اما کورخونده مردک_ 

:با عصبانيت از خونه زدم بيرون و گفتم  

ميرم سراغش يا رومی رومی يا زنگی زنگ_ 
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:صدای گريه های مادرم پشت سرم و  گفت 

طال اون مرد حاليش نيس _ 

:بابا با عصبانيت پشت سرم  اومد و گفت  

می خواد ازم شکايت کنه  _ 

:بازومو گرفت و سر جام محکم نگه داشت، با عصبانيت گفت

من بيفتم تو هلف دونی دو روزه تلف می شم_  

ک شب تو نفس به سينه دادم، نمی دونم چيکار کنم؟ نگاهم به چهره ی  بابا بود اگه ي 
زندان باشه دووم نمياره

نفسمو بيرون دادم 

:مقابلم ايستاده و گفت  

بری سراغش  چه فايده ای داره هيچ تاثيری نداره _ 

يه دفعه طناز  از ساختمون  اومد بيرون تندتند 

:النگوهاشو از دستش بيرون  می کشيد، با گريه  گفت

بيا بابا  اينا رو بده بهش_  

بابا  با عصبانيت تمام نگاش کرد  

طناز   النگوهارو  با گريه و حرص  از دستش بيرون می کشيد

.عين  ابربهار گريه می کرد و  دستاش می لرزيد 

لحنش،  لرزش دستاش و  اشکاش  آتيش به جونم زد 

:بابا  با کف دوتا دستاش زد تو سرشو گفت 

دارم ديوونه می شم من ندارم  پولش رو بدم  ای خدااا  _

:مامان سمت طناز رفت دستش رو  گرفت و با گريه و التماس گفت 

کار می کنيم   بذار دستت  مگه اينا چقد ميشه  اخه ؟_ 

طناز  همين طور سعی داشت از دستش  بيرون بکشه     

:سعی داشت گوشواره هاشورو هم دربياره،  گفت    
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از فرهاد بگيرين اون  پول داره ! طال _  

:با عصبانيت گفتم

بميرم سراغ شوهر نامرد تو نمی رم_  

:مامان با گريه سعی  می کرد جلوشو بگيره النگوهاشو بزاره تو دستش گفت

تو فکر خودت باش طناز اينا مال خودته اينا برای خودته_  

فسی به سينه نفسی برام نمونده بود،  ديدن  حال روز اين خانواده منو عذابم می داد ،ن 
دادم نمی دونستم چيکار کنم

:عصبی از در خونه زدم  بيرون و  گفتم

ميرم سراغ مصيب_  

:مامانم سريع گفت     

طال  وايسا نرو، نرو اون مرد هيچی حاليش نيس_   

:نفسی به سينه دادم،  پويا  دنبالم اومد  

وايسا منم باهات ميام_  

]09:23 17.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۶٢پارت#

با عصبانيت از خونه خارج شدم 

پويا دنبالم اومد نفس نفس می زد

نمی دونم چيکار کنم،  عصبانی سوار ماشين شديم 

با سرعت سمت آژانس مصيب  حرکت کرديم 

من بايد برای آخرين بار با اون حرف بزنم  

شد که اون حق نداره با من اين کاررو بکنه همون جور گفته بود االن چند روزی می 
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به سر کار می رفتم و پولش رو مصيب می گرفت

:پويا کنارم سوار ماشين شد، کمربندروبستم و گفتم 

اينم از زندگی ما آدمای زندگيت بايد منبع کاهش استرس باشن،_  

دارم کم ميارم ..  نه باعث بيشتر شدنش 

:پويا  با نگرانی پرسيد 

نکنه خر بشی با مصيب ازدواج کنی ؟_ 

نفسم و بيرون دادم  ساکت بودم 

خداخدا می کردم تو  آژانس باشه

تا اونجا که رفتم تمام مدت دلهره  داشتم  

فتن عصبانی بودم ، ياد بابا  می افتادم  دلم ريش ريش می شد  ،  از زندان  ر 
.می ترسيد

دست خودش نبود هم اعتياد داشت هم از تو زندان بودن وحشت داشت شايد بهش  
.حق می دادم

مقابل آژانس توقف کردم

قبل از اينکه پياده بشم ، داشتم کمربندمو باز می کردم  

:رو به پويا گفتم  

تو بشين االن من زود ميام_  

:پويا نفسش رو بيرون داد و گفت 

مطمئنی من نيام؟_  

:لبخندی زدم، با اين که از ته دل نبود گفتم 

اگه بزن بزن بود يه ندايی می دم سريع بيا _  

.سکوت کرد ، سرشو انداخت می دونستم اون ته تهای دلش غمگينه 

واده ساله با کلی آرزو ده سال ديگه چه سرنوشتی داره ؟  اونم با يک خان ١٨پسر 
بيسروته و بی سروسامان؟

با سرعت داخل آژانس شدم 
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بگی نگی هنوز شلوغ بود با اين تيپ وقيافه جديد مطمئن بودم 

.کسی درست منو نشناخته 

يکی از کارمندا  مقابلم بلند شد 

:نگاهش به من و گفت  

...خيلی خوش _ 

:نگاهش به چهره ام بود،  انگار منو شناخت با ترديد ادامه داد 

...ين ..مد...خوش او_ 

:با عصبانيت سمت اتاق مصيب رفتم و گفتم 

رئيست نيستش ؟_ 

کارمند پشت سرم با عجله  اومد، با ديدن من انگار هنگ کرده بود  و پر از   
.تعجب 

ابدارچی  سينی رو روی ميز گذاشت و سمتم اومد

:کارمند   سريع خودش رو به من رسوند ، مقابل من ايستادو گفت 

شما اجازه بدين االن مهمون دارن _  

:تم بدون توجه به حرف کارمند و با عصبانيت اونو از  مقابلم  کنار زدم و  گف 

برو کنار ببينم مهمون بهمون حاليم نيس_ 

:کارمند و آبدارچی سعی کردن جلومو  بگيرن  کارمند  

خانم  لطفا بشينين ما بهشون اطالع می ديم _  

:اصال توجهی نکردم،  با عصبانيت در اتاق و باز کردم و گفتم 

 کم مونده فقط دوال راست!  احترام به بعضيا مِث نماز خوندن تو مکاِن غصبيه_  
شيم 

با عصبانيت  در رو باز کردم   

:تم نگاهم به اتاق رفت،  کارمند مقابلم ايستاده بود، با خشم هلش دادم و گف  

بزن کنار بببنم تار می بينم  _ 
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تا در رو باز کردم،  مصيب    با  هول وواال  از سر جاش بلند شد  

:يه خانوم آقا هم  نشسته بودن، نگاه متعجبشون به من بود ،  عصبی گفتم  

هيچ وقت پشت  سرم پيغام  گيری_  

چرا بابامو می ندازی وسط ؟... وجود نداره حرفتو جلو رو خودم بگو

کارمند منومن کرد  

دن مصيب سعی کرد لبخند بزنه،  رو به دوتا مهموناش  که هاج وواج  زل زده بو 
:بهم   گفت 

تشريف ببريد  آقای عمادی کمکتون می کنه _ 

:مرد با منومن و ترديد گفت 

...اما   آقای  شهبازی  ما _ 

مصيب سمت اونا رفت بلند شدن دست پشت کمر مرد گرفت، سعی داشت به بيرون  
:راهنمايی کنه گفت 

آقای عمادی مشاور خوبين کمکتون می کنن _ 

زن و مرد بر خالف ميلشون خارج شدن ،   مصيب دررو بست و  برگشت نگاهم  
:کرد،  عصبی بودم به شدت و گفتم 

قاب هر روز يه رنگ ن... نقابتونو بردارين مصيب خان  چهره ی واقعيتونو ببينم  _ 
اخه ؟

:با عصبانيت سمت من اومد و گفت  

آروم باش زبون به دهن بگير_ 

]10:05 17.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۶٣پارت#

:به شدت عصبی بودم و  گفتم...... 
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برای چه آروم باشم مگه شوما برای ما آرامش گذاشتين؟_  

:نفسش رو بيرون داد و گفت  

بابات   بهت  چی گفته؟_ 

:با عصبانيت گفتم  

؟ ميخواين برين ازش شکايت کنين،  برين  شکايت کنين فکر کردين  برام مهمه_ 
:پوزخندی زد و گفت

برات مهم نيس که اومدی اينجا اون  هم با توپ پر؟_  

:نفس بيرون دادم ،  با عصبانيت گفتم  

واست نه برام مهم نيس اگر اومدم اينجا فقط می خواستم بهت بگم هر کاری دلت خ_ 
بيا بکن منو از چی می ترسونی؟

:پوزخندی زد و گفت

من پشيمون شدم به بابات گفتم پولمو می خوام _  

:نفسم رو به سختی به سينه دادم و با عصبانيت گفتم 

شوما  که  مارو فرستادی خونه  اون بابک خان ديگه چی از جونم  می خوای ؟_  

:اشاره به سر تا پام کردم و گفتم 

بيا اينم شدم راننده بی جيره و مواجيب_  

:نگاهش به من بود و  گفت 

ف دونی طال بهتره هر چه زودتر جواب بله رو بدی قبل از اينکه بابات تو گوشه ی هل
جون بکنه

:با عصبانيت گفتم 

خجالت ضرر نداره_ 

شوما  واقعا بويی از انسانيت نبردين .. بعضی وقتا الاقل  تفريحی بکش 

:با پوزخند گفت 

بابات   طال کجای کارم  بی انصافيه ؟دم از انسانيت بزنم؟ من پولمو می خوام از_   
طلبکارم
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:سرمو تکون دادم و عصبی گفتم 

ديگه اهميت نميدم کيو از دست ميدم،_ 

تا زمانيکه خودمو از دست ندادم برام کافيه 

:عصبی سمت در می رفتم و ،   گفتم  

....هر کاری دلتونه بکنين  _  

:پشت سرم  گفت

طال وايسا  به حرفام بيشتر فکر کن_  

:با خشم برگشتم ، نگاهش کردم و گفت  

..چرا نيمه پر ليوانو نمی بينی طال _ 

:پوزخندی زدمو گفتم  

کدوم نيمه ی پر ؟_ 

:جلو اومد و   با اطمينان حال بهم زنی گفت  

خوشبختی ، خونه،  ماشين،  پول،   آرامش  هرچی که بخوای _ 

:با پوزخند  گفتم  

ليوان مارو زدن شکوندن شوما از نيمه پرش حرف می زنی؟  _ 

چرا اينقد ساز مخالف می زنی ،  دختر  با دلم را بيا _ 

:با عصبانيت گفتم  

... ساِز ما از اولشم با شوما  کوک نبود_ 

نو طال خانوم من   حرفم حرفه می خوامت و بدون تا جون دارم باهاتم کافيه م_  
بخوای 

:با عصبانيت در رو باز کردم و گفتم  

اسه  ما از اوناش نيستيم دلومون ضعف بره  و.   اونی که تا اخر باهاته،  پاهاته_  
با سيلی صورتمون سرخه  نه از حرفای يه من غاز شوما ... ماشين  پول و طال  

:دنبالم اومد ، بدون توجه به آدمای اطرافش گفت  

و   با هم حرف می زنيم  قبل اينکه مشکل بيخ پيدا کنه... طالخانوم کوتاه بيا _ 
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پشيمونی  بار بياد  باهم کنار ميايم 

:مقابلش ايستادم  و با پوزخند گفتم  

!من با کنار گذاشتن راحت ترم تا با کنار اومدن_

هر کاری دلته بکن، برام هيچی مهم نی باالتر از سياهی که رنگی نی 

:سمت در رفتم  بدون توجه به مصيب، پشت سرم گفت  

فکر بابات ... طال فکراتو بکن _ 

:پوز خندی زدم و زمزمه کردم  

...ما از همه چيزمون گذشتيم  ديگه  کل زندگيمون سهله _  

...با عصبانيت آژانس رو ترک کردم  

زی نگفتم بيرون رفتم،  پويا بيرون ماشين بود ، با ديدنم سمتم اومد، عصبی بودم چي 

اده سرمو سکوتمو  که ديد دنبالم اومد ،سوار ماشين شدم خيلی دلم گرفته بود  بی ار 
:رو  فرمون ماشين گذاشتم و  زمزمه کردم 

ما هم يه زمانی فکر می کرديم اگه به_ 

چيزايی که می خوايم نرسيم می ميريم،

..ولی نه رسيديم و نه ُمرديم 

]11:15 17.11.20[, فرمول يک

شوماخر#

مسيحه زادخو  #

۶۴پارت#

پويا   با بسته شدن ماشين توسط پويا ، سرم و  از روی فرمون برداشتم،  نگاهم  به
:رفت،  نفسش رو بيرون داد و گفت

ه چرا اينقدر خودتو داری اذيت می کنی آروم باش فکر کن هيچ اتفاقی نيفتاد_  
:نفسم رو بيرون دادم نمی تونستم  به خودم دروغ بگم، پويا گفت 

بی خيال باش بی خيال ، شاد باش زندگی ارزشی نداره _ 
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می دونستم اين حرفا رو بخاطر خودم ميگه

وک نفسم رو بيرون دادم و با حالت اهی که از سينه بيرون دادم و همزمان رو ن 
:دماغم زدم و گفتم 

من می خوام شاد باشم،_ 

بگم، بخندم، تفريح کنم

ولی هرکاری می کنم نميشه

خستم پويا نمی تونم   ديگه نمی کشم .. غم رفته تو پوست و استخونم 

:نفسشو بيرون داد و گفت 

از بابا شکايت می کنه ؟_ 

:با بی قيدی  گفتم  

شکايت بکنه خودش می دونه و بابام ، از بابا هيچ ديگی واسش نمی جوشه _ 

:پوزخندی زدم  نفسمو با حالت اه عميقی بيرون دادم و گفتم  

قربون خدا برم،_ 

وقتى منو آفريد به فرشته ها سپرد 

ده نذاريد بشه به   زمين و زمان و کائنات    سفارش کر" اين هرچى خواست نشه "
.جلومو  بگيرن 

:نفسمو باز بيرون دادم و گفتم   

ِد خدايا قربون بزرگيت برم کو گوشه چشمی  که همه ميگن ؟ يه   پلک بزن _ 
کن فيکن کن  مار  رو،  ديگه تاب نداريم جون شوما واال بخدا 

:نگاه پويا بهم بود، اينبار لبخندی زدم و گفتم  

..احساس می کنم با يه درصد شارژ دارم ادامه ميدم _ 

:خنديد و گفت 

بازم خوش به حالت هنوز اميد  داری  _  

کاش می دونستم بقيه چيکار می کنن که ميشه؛_ 

.المصب سگ توش .. ما که هرکاری می کنيم نميشه 

188



:پويا  خنديد و گفت 

خريت _ 

:با خنده گفتم  

االنم منم خريت کنم بزنم زير همه چی  و برم زن مصيب بشم  يعنی ميشه ؟_ 

:اخمی کرد    وگفت   

طال  نترس بل اخره همه چی يه روز تموم ميشه _ 

:برگشتم درست نشستم و   همزمان کمر بندمو می بستم گفتم  

و تهش می ترسم تموم نشه سنگين تر شه ..  من از تموم نشدِن تموم شده ها می ترسم _ 
نشه   تحمل کرد و زير بارش خم شد 

:سويچ  چرخوندم با خنده ادامه دادم  

از لحاظ روحی احتياج دارم_ 

تک فرزند يه خانواده خرپول باشم و بهم کلی توجه کنن 

:پويا با خنده گفت 

پس من چی ته تغاری بد جنس _   

:خنديدم و گفتم  

خودتو قاطی آرزوهای ما نکن _ 

عجب  خنديد  بعد چند لحظه که حرکت می کردم  وقتی ديد  راه سمت خونه نيست مت  
:گفت 

کجا ميری ؟_ 

:نگاهم به خيابون و گفت  

دلم تنگ شده واسه ممدرالی _ 

:يه دفه سر جاش چنان   جابه جا شد و با ترديد گفت  

جون من طال    به چيزی که من فکر می کنم  نگو که تو هم فکر می کنی _ 

:برگشتم  نگاهش  کردم  چشمکی زدم و گفتم 
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دقيقا _  

:با ترس و لرز و ترديد و گفت  

طال با اين ماشين ؟_ 

:سکوت کردم که بعد چند ثانيه گفت  

ی ؟ طال  جون من اذيت نکن کار دستمون نده جواب بابک خان و   چی می خوای بد_ 
بدتر اون  مصيب 

:نفسم و بيرون دادم و گفتم  

... امشب که برم اگه پول رو بردم که نوِرعلی نوره _ 

:ميون حرفم اومد و گفت  

...طال   شر نشو _  

ونستم بابا از کجا می فهمه فردا صبح ماشينشو بر می گردونم ميگم کار داشتم نت_  
... بيام 

:با منومن ادامه دادم 

ام ميگم خدايی نکرده  زبونم الل  ننم  بيمارستان بود شب نتونستم بي... ميگم_ 

:باز با ترس و لرز گفت  

طال جون من   ول کن مگه کشکه می فهمه _  

نمی فهمه ماشينو می برم کارواش _  

:با خنده ادامه دادم  

پول مصيب رو ميدم و خالص ديگه پيش بابک هم ... کارواش ديگه پولی نی _ 
نمی رم 

.سکوت کرد  خيلی ترسيده بود از سکوتش متوجه شدم  

]12:23 17.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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۶۵پارت#

:بعد دقايقی سکوت گفت  

تو مگه می دونی امشب مسابقه دارن ؟_ 

:با رضايت تمام گفتم  

يه مسابقه خفن دارن  پولش عاليه     25آره امشب _ 

:نفسمو بيرون دادم،    پوياگفت  

تو که پول نداری بذاری باهاشون _   

:چشمکی زدم و گفتم  

با ممد کنار ميام مطمئنم رد  نمی کنه _

:اب دهنشو قورت داد و گفت  

...قانون مسابقه اينه حتما بايد تو هم پولتو بذاری  وگرنه _ 

:ميون حرفش رفتم و گفتم  

ممد  قبول ميکنه مطمئن باش وقتی شوماخر باشه دست رد نمی زنه  _ 

:برگشتم نگاش کردم و گفتم  

برد با منه،   پويا نگران نباش _ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت    

ی ذارن گيريم ممد قبول کرد ،   بچه ها  ازت ميترسن مطمئنم زير پاش می شينن نم_ 

:با رضايت تمام  پامو رو گاز گذاشتم و گفتم  

الص بد  به دلت را نده   فقط خداخدا کن امشب بتونم  پول مصيب رو بدم ديگه خ_  
شديم

تا رسيديم پيست مسابقه خداخدا می کردم ممد قبول کنه  

ن  به هر وقت مسابقه داشتن من پول نداشتم بذارم هميشه با بقيه شريک می شدم و  م 
عنوان راننده  می رفتم 

وقتی من بودم خيليا از بودنم وحشت داشتن  
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توقف کردم      

هنوز پيست خلوت بود  

...خيلی مونده بود تا  شروع مسابقه  

:از همون دور وفاصله  هنوز کامل نرسيده بودم پويا گفت  

هنوز همشون جمع نشدن_ 

:نفسمو بيرون دادم و گفتم  

کم کم سروکله ی همشون پيدا ميشه _ 

.رسيدم با سرعت ،   توقف کردم  

اشين  آب دهنمو قورت دادم  نگاه متعجب همون  تعداد رو تو همون تاريکی  به م   
هم می تونستم ببينم 

.توقف کردم  

:کمر بند رو  باز کردم ، در ماشين رو باز می کردم گفتم  

..به درجه ای از افسردگی رسيدم   از اينکه بدبختيم حتی ناراحت نيستم _ 

اگه واسه آرزوهات از جات بلند نشی

امشب بايد به همه چی خاتمه بدم .. حسرتشون زمين گيرت می کنه 

:برگشتم نگاه پويا کردم ،  با ترس و ترديد نگاهم کرد ، با لبخند گفتم  

چرخ زندگيم خوب می چرخه_ 

..منتها هربار از رو خودم رد ميشه 

:پويا  با  لحن  نگرانی گفت 

امشب بر خالف هميشه دلم شور می زنه _ 

:با لبخند گفتم   

نگران نباش _ 

د تا در ماشين رو باز کردم نگاه  ممدرالی بهم بود، چينی به ابرو داده بو  

انگار منو نشناخته بود ، با ترديد   سمتم قدم برداشت    
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هو منو از ماشين پياده شدم،  لبخند به لب گرفتم،  سمتش رفتم  با ديدنم انگار  ي 
:شناخت ، جا خورد و متعجب گفت 

پارسال دوست امسال آشنا  ، کم پيدا شدی ؟_ 

:لبخندی زدم و گفتم  

ه من نمی تونم بدون  رالی زندگی کنم گ.. شيفتگان پرواز را ميل خزيدن نيست _
گداری برای تزريق  سرعت بايد بيام خودمو بسازم 

خنديد  

دور ماشين چرخی زد  

نگاهم بهش بود   

.خيلی از بچه ها بودن ،  می شناختم بعضيارو،  نگاهشون بهم بود 

:ممد  اومد مقابلم ايستاد و گفت  

با اين ماشين شانس زيادی نداری شوماخر _ 

:نفسمو بيرون دادم و گفتم  

.. م از اينکه شکست بخورم نمی ترسم از اينکه راکد و بی حرکت باشم واهمه دار_ 
اين ماشين می تونه اگه شوماخر منم  

:پوفی کشيد با اطمينان گفت     

شوماخر خودتم می دونی  نميشه  سنگينه _ 

به اونجاش کار نداشته باش _   

حاال  مال کيه ؟ گنج منج پيدا کردی ؟_  

:اين حرفش با خنده بود  ،  يکی از بچه ها گفت   

مخ کی  رو زدی  شوماخر ؟_ 

...تيپ جديد بهت نمياد   

:بر گشتم سمتش با  پوزخند گفتم  

]15:15 17.11.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۶۶پارت#

يه ضرب المثل هست که ميگه_ 

آدم گوه خور هميشه قاشقش همراهشه

شنيدی اينو ؟.. حکايت خيلياس 

:ممد سريع گفت   

اومدی شرکت کنی ؟... باشه حاال   ترش نکن  _ 

:با پوزخند زدم رو نوک دماغم و گفتم  

نه اومدم ماشين گل کاری کنم کو عروس داماد ؟_ 

:خنديد، سمت جلو که می رفت گفت  

قانون مسابقه رو که می دونی؟_ 

:دنبالش رفتم و گفتم  

اره خوب می دونم _ 

:جلوم ايستاد و گفت  

نقِدنقد _ 

:نفسمو بيرون دادم دست تو جيب کتم بردم و گفتم  

بعد مسابقه  _  

:لبخند کش داری زد و گفت   

مارو گرفتی ؟_ 

:جلوش ايستاده بودم، با لحن ملتمسی گفتم   

يعنی بهم اعتماد نداری ؟_  

:ابرويی باال انداخت نگاهی به چپ وراست کردو گفت   

چرا  اما قانون قانونه _ 
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اما من  رو حرفم هستم اونقدری که  از خودم مطمئنم _  

:خنديد و گفت  

اما من امشب رو اصال نيستم _  

:با التماس گفتم  

ممد  خواهش می کنم حرف من حرفه _ 

و اون وخ  ميدونم شوماخر تو هيچ وقت    از قولت نمی ری   اما قانونه اومديم نشد_   
پول  طرف رو از کجا  بيارم ؟

:نفسمو بيرون دادم و گفتم  

ممد   جان من بذار بشه بخدا به پولش احتياج دارم _ 

:نفسمو بيرون دادم و با التماس گفتم    

نگاه به دک وپوز اون ماشين ميلياردی نکن ، چند وختيه  رانند شدم _  

:لبی تر کرد و گفت  

وگرنه من که گور ندارم چه برسه به کفنش _  

مخ کسی رو هم نزدم   

:نگاه به ماشين کردم رد ماشينو گرفت که سرمو تکون دادم و گفتم  

امشب  جيم شدم طرف نمی دونه _  

:پوفی کشيد و گفت   

می دونی يه خط بيفته  بيچاره ای _ 

:نفسمو بيرون دادم و گفتم  

ممد رومو زمين ننداز واسه اجاره خونه می خوام _ 

با يکی از بچه ها برو  نصف نصف _  

:سريع گفتم 

نه جون ممد کمه  کارم لنگه  _ 

:ممد ساکت بود،  ادامه دادم  
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ی چی بايد تو حسابت موجودی باشه تا حسابت کنن  بابا دوستی  چ زمونه جوريه که _ 
ميشه ؟ تا حاال بهت رو نزدم باال غيرتن رومو بگير  

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

من جات می ذارم اگه بردی که از پولت کم می کنم _ 

اگه نه  که بعد ميای بهم ميدی  

:نفسمو با خوش حالی بيرون  دادم و گفتم  

مرامتو عشقه ممد  _  

:لبخندی زد و گفت  

اگه کسی غير شوماخر بود محال بود قبول کنم _  

:لبخندی زدم، با لبخند ادامه داد  

بچه ها  نمی دونن اومدی سنگ کوپ می کنن بيان ببينت _  

کيا هستن؟ _ 

سعيدسرعت ، امين خوش زين ،  اکبراليی، ارش تک چرخ_ 

:سرمو تکون دادم و گفتم  

اوووف  اکبر هم هست ؟_ 

حريفات قدرن شوماخر  _  

:نفسمو بيرون دادم و چينی به ابرو دادم و گفتم  

کاوه هم هست با اون دوست دماغ عمليش؟ _ 

کاوه هست اما به يه دختره _  

:متعجب گفتم  

دختره ؟   راننده ؟_ 

:خنديد و گفت  

چته شوماخر تا شنيدی دختره شاخکات تکون خورد _ 

:دهنی کج کردم که گفت   
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رل جديدشه  ماشين مال اونه   متين امشب ميرونه _ 

:لبخندی زدم و گفتم  

هرکی می خواد باشه کسی حريف شوماخر نمی شه_ 

]19:17 17.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۶٧پارت#

...دل تو دلم نبود  نگران بودم  يا خوشخال واقعا نمی دونستم چه حالی بود  

... کنار ماشين ايستادم   

نفسمو بيرون دادم  و  نگاهم به ماشين بود و ياد بابک افتادم  

چقد  با حالت اه نفسم رو بيرون دادم االن ساعت ده شب بود و خدا می دونه بابک 
زنگ زده و دنبالم گشته 

ياد موبايل افتادم،  خاموش شد رو داشبورد بود   

کسی هم نمی دونست من اينجام   

اميدوارم فقط به  مصيبت خبر نداده باشه  

:پوفی کشيدم شايد پويا نگرانی رو تو نگاهم ديد که اروم زمزمه کرد    

نگرانی؟ _ 

:بدون اينکه برگردم نگاهش کنم گفتم  

نمی دونم فقط دلواپس فردام _  

:نفسش رو بيرون داد و گفت  

بابک خان ؟_ 

:در ماشين رو باز می کردم که سوار بشم گفتم  

خدا کنه فقط  خونه نره يا سراغ مصيب _ 
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:نگاهم بهش بود سکوت کرد، با لبخند گفتم  

زندگی اولش سخته، بعدش خسته کننده ميشه  _ 

:با خنده ادامه دادم  

ا عمِرمام حروم ميشه يه شب هزارشب نمی شه فوقش از باب..  آخرشم تموم  ميشه _ 
اما مامان بخنده ....  اردنگی می خورم، از مصيب تهديد، از بابک خان  سيلی 

منم نگرانم... خدا کنه اين طور که تو ميگی بشه _  

لحظه ای خيره نگاهش کردم يه دفه به خودم اومدم  

 اب دهنشو قورت داد، اونم سوار شد، پشت فرمون قرار گرفتم با سرعت روسری  
رو از سرم کشيدم و سريع کاله مخصوص رو سرم گذاشتم 

پويا هم کاله رو  سرش گذاشت  

:کمر بندم روبستم، گفتم  

؟ ...ميخوای تو نيا _   

:نگاهم بهش بود  و گفت  

نه   نگران نباش _ 

:نفسش رو بيرون داد و آروم زمزمه کرد 

کاش جواتی هم بود _ 

سکوت کردم و در دل خداخدا کردم  چيزی نشه  

بايد اين  دليل اين همه دل شوره و نگرانی رو به پای فردا گذاشتم و خودمو مصمم  که 
برد امشب از آن من باشه 

همه چيز آماده بود....     

... شروع مسابقه با شليک ممد شروع شد  

 خان نفسمو تو سينه دادم من بودم و سرعت و جاده خاکی و تاريکی و ماشين بابک  
... و    و دل نگرانی بی سابقه ای که به جونم افتاد 

جلو بودم   سرعتم زياد بود اينجا برام از کف دست آشناتر      

ابا، با ياد گريه های مامان و التماسای طناز و فحش های ب... يه لحظه چشمامو بستم  
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...پيچ وحشتناکی بود ....  دادو فرياد پويا چشمامو باز کردم ،

صدای فرياد پويا تو سرم بود  

طالاااااااااااا _  

)بابک ( 

 گذشته بود تلفن و برداشتم شمارش رو  گرفتم هر چه تماس می گرفتم ٨ساعت از 
 بی پاسخ بود برای پنجمين بار شمارش رو گرفتم، عصبی گوشی روی ميز کوبيدم و

:گفتم

دختره ی ديوونه معلوم نيست کدوم گوری رفته _  

ريع از با عصبانيت از اتاق رفتم بيرون ، منشی پشت کامپيوتر نشسته بود با ديدنم س
:پشت ميز بلند شدو گفت 

امری بود قربان؟_ 

:نگاهم به در روبه رو و گفتم 

زنگ بزن رانندم ببين کجاست؟_  

 دونستم خاموشه  و اين کار بيهوده است با اينکه خوب می 

:منشی سريع گوشی رو برداشت و گفت 

چشم  قربان _  

:نگاهم هنوز به در ورودی و گفتم

يه فنجون قهوه تلخ می خوام_  

:از جاش بلند شد و گفت  

چشم قربان االن براتون ميارم ديگه  چيزی الزم ندارين؟_  

:به سمت اتاقم رفتم و گفتم 

اين پرونده ثبت سفارشای ديشب و برام بيار_  

:داخل اتاق می شدم، صداشو شنيدم و گفت  

بله حتما _ 

داخل اتاق شدم کالفه و عصبانی بودم
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نمی دونستم چيکار کنم 

نگرانی هم به جونم افتاده بود 

پشت پنجره ايستاده بودم و سيگاربرگی روشن کردم نگاهم به بيرون بود 

صدای زنگ موبايل بلند شد با سرعت سمتش رفتم و گوشی رو برداشتم

نگاهم به صفحه موبايل بود،  فکر کردم از طرف راننده بود 

اما تا شماره مهتاب روی گوشيم افتاد پوفی  عصبی کشيدم  

:دود سيگار رو از دهانم بيرون فرستادم و گفتم   

مهتاب خانوم  کورخوندی من جوابت رو بدم ؟_   

و با عصبانيت تماس رو رد کردم

]08:58 18.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۶٨پارت#

بعد از تمام تماس های بی پاسخی که با شماره ی  خاموش طال گرفتم 

با آژانس راهی خونه شدم  

حوصله نداشتم، نمی دونستم چرا راننده اين طوری  کرد 

چه اتفاقی براش افتاده بود که حتی خبر نداد ؟

داخل خونه شدم عصبی و بی حوصله بودم 

پله هارو باال رفتم  

:سرايدار با تعجب نگاه می کرد،  با بی کالفگی گفتم 

راننده امروز خونه نيومده؟_ 

منو من  کرد 

همراهم  قدم برمی داشت 
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:پله های ساختمان اصلی رو  باال رفتم گفت  

نه  قربان کسی نيومده_ 

نفسم رو بيرون دادم،  همچنان  پله ها باال می رفتم  

داخل خونه شدم.... 

اين کالفگی اذيتم می کرد 

وقتی از مهتاب جدا شده بودم تنهايی رو تجربه کرده بودم 

ت کرد تنهايی و شبای تلخی بود اما بهتر از بودن با مهتاب ،  رفت و به من خيان 

ض حالم از هرچه زنه  بهم می خورد، اما طال دختری بود که حال هوايم رو   عو
کرده بود 

اينو به خوبی حس می کردم  

دوست داشتم تجربه اش کنم،  دختر جذابی بود  

داخل خونه شدم

:خدمتکار از آشپزخونه خارج شد، با ديدنش گفتم  

شام منو آماده کن _ 

:خدمتکاربا من اومد پشت سرم و گفت

ببخشيد قربان امروز لطيفه خانوم نبودن خودم آماده کردم _  

:روی اولين پله  بی اختيار ايستادم و برگشتم و گفتم 

لطيفه خانم نبودن؟_  

:خدمتکار با منومن گفت 

ببخشيد قربان خودم شام رو آماده کردم، لطيفه خانوم حوالی عصر  شوهرش _  
اومدن دنبالشون رفتن 

 خبری از نفسم رو بيرون دادم به فکر فرو رفتم  اين  رفتن بی خبر لطيف خانوم و بی 
طال و نيومدنش، حتماً اتفاق افتاده بود

نگران شدم 

حتما اتفاقی افتاده بود  
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ال را باز موبايل رو دوباره از جيبم درآوردم، پله ها رو که  باال می رفتم شماره ط 
گرفتم 

اما باز خاموش بود هيچ شماره ای غير از اين ديگه   ازش  نداشتم

نمی دونستم چه اتفاقی افتاده بود، هيچ خبری ازشون نبود  

 داخل اتاق شدم کت و موبايلم رو روی تخت انداختم و مستقيم رفتم داخل حموم

:با خشم گوشی  رو تو دستم فشردم و گفتم .... 

لعنتی چرا گوشيش خاموشه؟ يعنی از ديشب تا حاال چه اتفاقی افتاده _ 

نفسم رو بيرون دادم  

)برام  آژانس بگيره (  چرخيدم رو به خدمتکار گفتم 

روی پله ها ايستاده بودم و منتظر آمدن آژانس بودم

امروز خيلی کار داشتم  اما اين نيومدن بی خبری اعصابمو خورد کرده بود  

اتفاقی افتاده که هيچ خبری ازش نشده بود 

با  اومدن آژانس  سريع سوار شدم  

اما هنوز دقايقی  نگذشته بود 

به فکر فرو رفتم  بايد   اتفاقی افتاده ،  من بی خبر موندم  

بايد  به مصيب خبر می دادم  ممکنه اون خبر داشته   

تو فکر بودم ، اگه  مصيب هم خبر داشت  حتما يه خبر می داد 

چطور  ازين بی خبری بيام بيرون؟

)وقتی رسيدم شرکت بهشون تماس می گيرم( با اين فکر نفسم رو بيرون دادم 

رو اينو زير لب زمزمه کردم و  به اون مصيب  گوشزد کنم که ديگه همچين کاری  
ناديده نمی گيرم

دقايقی تو ماشين آژانس سمت شرکت در حرکت بودم 

صدای زنگ موبايلم بلند شد 

ود با سرعت موبايل رو برداشتم  جواب بدم، شماره ناشناس روی گوشيم افتاده ب 
ين شماره نفسم رو بيرون دادم متعجب نگاهم به صفحه موبايل بود چينی به ابرو دادم  ا
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برای ناشناس بود

]09:25 18.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

۶٩پارت#

:متفکرانه زمزمه کردم 

ادن نکنه مهتابه از يه شماره ناشناس زنگ زده، باالخره منم مجبور به جواب د_  
بشم 

آب دهنمو قورت دادم يه دلواپسی عجيبی داشتم 

باالخره برخالف ميل باطنی ام جواب دادم

ممکنه از  طرف راننده باشه 

:نفسم رو بيرون دادم و با کشيدن دکمه ی لمس تماس محکم وجدی گفتم  

بله بفرماييد_ 

:صدای مردی در گوشم پيچيدو گفت  

سالم جناب خسته نباشيد _  

:با تريد گفتم  

سالم بفرمايد _ 

هستيد ؟......ببخشيد شما مالک ماشين  پرادو  با شماره پالکِ _ 

:نفسم رو بيرون دادم لحظه ای مکث کردم سکوت کردم و گفت

خودتون هستين؟_  

درسته_  

آقای بابک جهانشيری؟_  

:آب دهنم و قورت دادم و گفتم 
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اتفاقی افتاده ؟ بله خودم هستم ماشين مال منه  _  

:خيلی جدی گفت 

نه نفسم تو سي.... من از آگاهی تماس می گيرم لطفاً تشريف بياريد آگاهی شماره_ 
حبس شده بود چه اتفاقی افتاده بود؟ 

:به زبان آوردم و گفتم

چی شده چه اتفاقی افتاده؟_  

:مرد خيلی جدی گفت 

تشريف بياريد  معلوم ميشه _  

:با عصبانيت گفتم 

اقا يعنی چی ؟_  

:مرد  گفت 

.....لطفاً با مدارک ماشين تشريف بياريد _  

:نفسم رو بيرون دادم  با دست زدم رو کتف راننده و به آرومی گفتم....

برگرد خونه _  

:مخاطبم  به شخص پشت تلفن و  گفتم 

ميشه يه اشاره بکنين؟ _ 

عصبی بودم دست خودم نيست، با عصبانيت گفتم

يعنی چه اتفاقی افتاده  برای چی بيام ؟_   

:مرد پشت تلفن گفت

ماشين تصادف کردن و سرنشينای اون االن توی بيمارستان هستن_  

ود نفهميدم چی شد چه اتفاقی افتاد طال تو بيمارستان دوتا سرنشين منظورش چی ب
سرنشينا؟ با خودم  تکرار  کردم

نمی دونستم چه اتفاقی افتاده يعنی با مادرش تصادف کرده ؟ 

؟ طال با کی بوده .اون نفر دوم کی بود نفر سوم
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نمی دونستم جريان چيه   

رسيدم خونه با سرعت  مدارک  ماشين رو برداشتم و برگشتم که برم کالنتری  

نگران بودم اما نه برای ماشين 

چه اتفاقی افتاده بود ؟ طال با کی بوده ؟ االن حالش چطوره ؟

پس از بررسيای الزم و شناسايی ماشينم اثبات اينکه مالک ماشين من هستم 
نی  ماشين تصادفی رو تحويل گرفتم اما عصبانی بودم ماشينم داغون شده بود عصبا
فهميدم ماشين رو داخل پارکينگ کالنتری رها  کردم و راهی بيمارستان شدم بايد می 

چه اتفاقی افتاده

 اين طور از گفته های سروان کالنتری متوجه شدم ديشب تو پيست مسابقات رالی
غيرقانونی ماشين تصادف کرده بود

.صبح با من تماس گرفتن،  بعد از تحقيق   متوجه شدن مالک من هستم 

به اورژانس رسيدم 

نفسم رو بيرون دادم  

مدام تو فکرم بود  مسابقات پيست رالی ؟ 

اين رو زير لب عصبانی زمزمه کردم

م جزو بايد می فهميدم چه اتفاقاتی صورت گرفته فقط اينو متوجه شدم که ماشين من ه
.يکی از ماشينای شرکت کننده در اين مسابقات بود

پس از تصادف و رسيدن امبوالنس به محل تصادف هيچ کس اونجا نبوده ماشين 
تصادفی که دوتا سرنشين داشته يکی که فهميدم طال بود،

يس  اينطور متوجه شدم راننده پشت  ماشين  من يک زن بوده  اونم کسی جز طال ن  
که با امبوالنس  به بيمارستان رسوندن

]09:39 18.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٧٠پارت#
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داخل بيمارستان بودم نمی دونستم سراغ کی رو بگيرم ؟

از پذيرش  سراغ تصادفيای ديشب رو گرفتم  

عصبانی و کالفه  هنوز کنار پذيرش ايساده بودم 

سرش شلوغ بود جوابمو نداد و من همچنان منتظر  

بی اختيار سرم رو برداشتم عصبانی نگاهم به رو به رو افتاد   

چشم باز کردم  با دقت  نگاه کردم ، لطيفه خانم ؟ مادر طال ؟

با سرعت سمتش رفتم، از اون  فاصله اشک هاش رو به خوبی ديدم 

تا منو ديد سر جاش ميخکوب شد 

با ترس  چادرش رو با دست پاچگی و کالفگی جمع کرد 

چند  قدم بيشتر نمونده بود بهش رسيدم

:نفس نفس می زدم با گريه و هق هق گفت 

...آقا تو رو خدا طال دخترم حالش خوب نيس پسرم پويا _  

نفس نفس می زد گريه می کرد، دلم به حال اين زن سوخت  

:با کالفگی چنگی به موهام زدم و گفتم 

چه اتفاقی افتاده؟ االن من کالنتری بودم ماشينم اونجا بود_  

:نفسش رو با هق هق به  سينه داد و با گريه گفت  

آقا تو رو خدا کنيزيتونو می کنم فقط لطفاً شکايت نکنين _ 

آب دهنم تلخ بود،   اون لحظه  اصال برام ماشين مهم نبود  

:گفتم  

حال طال چطوره؟_ 

:نفسش رو بيرون داد و با گريه  نامفهوم گفت 

ديشب  دوستاش  خبر دادن طال تصادف کرده _  

:عصبانی و کالفه  نگاهم بهش و گفتم

طال اونجا  چکار می کرد تو اين پيست  غيرقانونی_  
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لطيفه خانوم    

ست با با گريه و تقريبا با عصبانيت  سمت  صندلی گوشه ی راهرو می رفت و  می نش 
:گريه گفت 

چه می دونم بابک خان اين دختر ديوونم کرده _ 

:با گريه و بغض نفسش رو بيرون داد و گفت 

  طال توی همين خيابونا و جاده های خاکی بزرگ شده عشق ماشين داره ديوونش_  
ميکنه آخرشم خودش رو تا به کشتن  نده مارو  راحت نمی کنه

:کالفه و عصبانی روبه روش ايستادم من نمی دونستم دقيقاً چی بگم ، گفتم 

طال  توی مسابقات غيرقانونی نبايد شرکت کنه _  

:نفسش رو بيرون داد  و با چادر روی صورتش رو پوشاند و با گريه گفت 

با  اين همه بدبختی چه خاکی تو سرم بريزم _  

دو تا جون  دسته گلم زير تيغ جراحين   نفسشون به اهی و  دمی بنده  

نفسم رو بيرون  دادم 

:نگاه  از  اين خانم به روبه رو  دادم و گفتم 

االن حالش چه جوريه؟_  

 لطيفه خانم  با گريه سرش رو برداشت نگاهم به چشمای خيس و پر اشکش شد و  
:گفت

خسارت  بيچاره شدم بابک خان ماشينتون داغون شده دار وندارم و بفروشم نمی تونم_  
ماشينتون رو بدم 

:با کف دست  رو  پايش زد و با  عصبانيت و گريه گفت   

ا خدا مرگم بده من اين روزا رو نبينم طال چيکار کردی با من چيکار کردی ب_ 
خودت؟

 چقدر گفتم نکن چقدر گفتم دست بردار آخرش يا خودتو به کشتن ميدی يه باليی
سردلم مياری داغتو به دلم ميذاری 

ه نفسم رو بيرون دادم،  نگاهم به مظلوميت زن بود، برخالف ميلم در صورتی ک 
:اصال  از ته دلم راضی نبودم و ماشينم خسارت زيادی برداشته بود گفتم
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ال طال لطيفه خانوم  فعال نگران چيزی نباشين، بايد ببينيم جواب بيمارستان و ح_  
.چطور ميشه بعد از بهبودی حال طال  با خودش حرف می زنم 

:با گريه سرش رو انداخت و گفت

خدا مرگم بده من اين روزا رو نبينم_  

]10:25 18.11.20[, فرمول يک

شوماخر 

مسيحه زادخو  # 

٧١پارت#

دل نگرانی عجيبی  افتاده بود به جونم  

واقعا نمی تونستم نگران طال  نباشم  

تو اين شرايط نمی تونستم  نگران خسارت ماشينم باشم  

.راجع به ماشينم حرف بزنم، انگار افسار عقلم به دلم بود  

:می دونستم حالشون خوب نيست،  مادر طال با گريه سرش رو برداشت و گفت 

حال  تو رو خدا آقابابک  می دونم ماشينتون خيلی خسارت برداشته نمی دونم  تا_  
طال خوب بشه چه خاکی تو سرمون بريزيم ؟

 رو بيرون نفسم رو بيرون دادم می دونستم اين مادر و دختر آهی در بساط ندارن،  نفسم
:دادم و گفتم 

فعالً می خوام بدونم حالش چطوره ؟_ 

:لطيفه خانوم  با گريه روی پاش زد و گفت 

دکترا ميگن بايد عمل بشه طحالش پاره شده_  

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

االن فقط  دعا کنين حال طال خوب بشه_  

فعال راجع به ماشين فکر نکنين 

:نفسش رو بيرون داد و با گريه باز  دستش  رو   پاش زد و گفت 
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حال پسرم بهتره  دست وپاش شکسته اما بهتره_ 

:باز هق هق  کرد و گفت   

؟   چه  خدايا منو بکش اين روزا رو نبينم خدايا خرج بيمارستان رو از کجا بيارم_ 
خاکی تو سرم بريزم دخترم،  دختر دسته گلم؟ وايی خدا

:دستش دراز کرد و دستمو گرفت گفت  

 به بابک خان  کل عمرم کنيزيتون و می کنم فقط خواهش می کنم شکايت نکنين طال_  
 کنم به هوش بيايد يه خاکی  تو سرم می ريزيم کل عمرم رو تو خونه تون کنيزيتون می

پاتون  می افتم

کار  نفسم رو بيرون دادم می دونستم راجع به ماشين حرف زدن تو اين شرايط اصال 
:درستی نبود آب دهنمو قورت دادم و گفتم

دعا کنين حال طال خوب  بشه_  

زن با و بيچارگی تمام دستم رو گرفته بود، و با التماس گفت  

قط خودم   خاک پاتون  ميشم بابک خان ف... تو رو خدا بابک خان توروخدا خودم _  
ين از دخترم شکايت نکنين،  من غير اين دختر هيچ کسی رو ندارم،  سايه سرم هم

ترم دختره  نون آورم همين دختره،  بابک خان تورو به جونيتون قسم ميدم منو دخ
کنيزيتونو می کنيم  فقط ازش  شکايت نکنين

:دستم رو به سختی از  تو دستش کشيدم و گفتم  

نگران خرجِ بيمارستان  نباشين   خود می دم_ 

.بيشتر به هق هق  افتاد 

ه  همون لحظه  يه دفعه سرم رو  برداشتم ،  با صدايی عصبانی مرد ميان سالی   ک
:نگاهمو بهش جلب کرد و با عصبانيت غريد 

 قورومساق خودم با اين دستام  دوتاشونو کفن می کنم  ميذارمشون سينه ی_    
قبرستون

لطيفه خانم با شنيدن صدای مرد ميانسال  که  قيافه اش بيشتر شبيه مردای  
کوچه بازاری پايين شهر بود  و البته قيافه اش هوار ميزد معتاد بود 

نم  با ترس از سر جايش بلند شد و با ديدن اون چنان از ترس هق هقش بند اومد م 
متعجب شدم 
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:گوشه ی لبش رو گزيد با گريه زمزمه کرد 

يا قمر بنی هاشم_  

تش نگاهم به مرد بود،  دستمال گردنش رو از دستش برداشت و با عصبانيت تو دس 
:تکون داد و گفت 

ايشاال که خبر مرگ شون رسيده_ 

لطيفه خانم به هق هق افتاد  

:و عصبی گفت 

زبونتو گاز بگير مرد دعای خيرته واسشون ؟_ 

:مرد با عصبانيت يهو دست لطيفه رو گرفت  دنبال خودش کشيد و گفت 

بيا تا باهم  همتونو کفن نکردم،  بيا ببينم چه گوهی خوردن توله سگات_ 

]15:46 18.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٧٢پارت#

خودش  مرد با بی رحمی تمام دست  لطيفه خانم رو گرفته بود وحشيانه کشيد و دنبال
برد

نگاهم به زن بود با التماس گريه سعی می کرد چادرش رو روی سرش نگه داره  

 ولی مرد با بی رحمی تمام دنبال خودش می کشيد و حتی چنان کشيد که يک بار 
نزديک بود  با اردنگی روی زمين بيفته 

:لطيفه خانوم   با التماس وگريه گفت  

 خواهش می کنم مظفر نکن  جون عزيزت نکن بچه هات با مرگ دست و پنجه نرم_   
می کننن 

زندگيمو سياه کردی روزگارمو سياه کردی   ديگه نکن  مرد نکن 

ن  چنان مرد با بی رحمی تمام فحش می داد و حتی  لطيفه خانوم با اردنگی خورد  زمي
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اونو لگد زد که  لطيفه خانوم 

جيغش تو بيمارستان پيچيد 

به  با سرعت  سمتشون رفتن چندتن از کادر  بيمارستان و حتی از همراهان بيمار 
دور اونا جمع شدن

مرد با بی رحمی و بی مالحظه فحش می داد  

مام و با سرعت رفتم با عصبانيت مرد  رو از لطيفه خانوم   جدا کردم با عصبانيت ت
با  قدرت  و خشونت مردرو  از روی لطيفه خانم بلند کردم 

يه اينقدر برام سبک راحت بود که مرد ماتش برد و وحشت کرد    يقش رو گرفتم و 
:دفه کوبيدم  به ديوار ، با خشم و نفرت گفتم 

چی می خوای ؟_   

نگام به صورت  مرد  بود  

نيت  با دندونهای زردو سيبيل زردش چنان از الی دندوناش بهم فحش داد و با عصبا
:و با بيشعوری تمام گفت 

خفه شو الشی  تو چی ميگی  اين وسط؟_ 

عی نفسم رو بيرون دادم فشار  دستم  به گردنش بيشتر کردم و با عصبانيت که س 
:داشتم تمام عصبانيتمو اون لحظه خالی کنم از الی دندونام غريدم

ز حرف  دهنتو بفهم عوضی زورت به اين زن رسيده شاخ وشونه واسه  گنده تر ا_ 
خودت  بکش

نفهميدم چطور شد  خدمه  و حراست بيمارستان دورمون جمع شده بودن 

:مرد با عصبانيت  گفت

به توچه  الشی  عوضی آشغال قورمساق زگيل  ؟ تو رو سننه ؟_  

نفسم رو بيرون دادم اين مرد هيچ بوی از شعور و انسانيت نبرده بود 

:کادر بيمارستان سعی داشت مارو از هم جدا کنن،  اما با عصبانيت گفتم

دست رو زن بلند  کنی   دستتو قلم  می کنم_  

حتی  دست بردار نبود خيلی پرروتر از اين حرفا بود،  سعی می کرد منو جدا کنه و 
:حراست بيمارستان  دخالت  کرده بودن گفت
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به تو چه ؟ تو چه کاره ای  زنمی کاسه داغ تر از آش شدی؟_  

ست با خشم يقش را گرفته بودم و از ديوار جدا کردم و بدون توجه به حضور  حرا
:بيمارستان با عصبانيت گفتم 

نشونت ميدم _  

مردم سعی داشتن ما رو  از هم جدا  کن  

با عصبانيت به دنبال خودم کشيدم و داد و بيداد کرد  

عصبانی  بودم و دنبال خود می کشيدم 

با دادوبيداد می خواست ولش کنم  

 اما من آنقدر عصبانی بودم هيچ  چيزی   به چشمام نمی اومد  حتی  التماسای
:لطيفه خانم که می گفت

ولش کنين ولش کنين  بابک خان خواهش می کنم اين مظفر بابای  طالس_  

ال خودم برام مهم نبود کی بود، پاشو از گليمش فراتر برده بود، با عصبانيت به دنب
کشيدم و به داخل حياط بردم در حالی که اونو با يقش  می کشيدم 

:روبرويش ايستادم  با عصبانيت گفتم

دفعه ديگه دستتو   رو زن بلند  کنی  من می دونم و تو_  

:با عصبانيت خيره  نگاهم کرد با تخسی تمام گفت  

به تو چه صاحب اختيار شم_  

:با عصبانيت گفتم 

غلط کردی شوهرشی که باش    بيرون تو عموم حق نداری بزنی _  

:با عصبانيت و پوزخند گفت   

به تو چه سيريش_ 

]16:01 18.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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٧٣پارت#

:پوزخندی زدم و گفتم

من صاحب ماشينی هستم  که طال باهاش تصادف کرده_  

تا  اين حرف رو زدم مرد شروع کرد با  دوتا دستاشو روی سر صورت خودش  
کوبيدن

:و با داده شيون و زاری

خدا بيچاره شدم وای بدبخت شدم بيچاره شدم به خاک سياه منو نشوندين  _  
روم زاده ها، آشغاال  خودت و دخترجندت منو  به خاک سياه نشوندين *ح

ست همچنان ديوانه وار  روی سر و صورتش می زد و معلوم بود اين مرد نرمال ني 
از قيافه و ظاهرش پيدا بود،  فيلم بازی کردنش حرف نداشت 

بوی دود و سيگارش رو به خوبی  تشخيص دادم و بوی  موادش رو هم   حس   
.کردم 

نگاهم بهش بود، بد فيلم بازی می کرد 

ه دستش رو ليطفه خانم که دنبالم اومده بود با گريه وزاری سعی می کرد اونو آروم کن 
گرفته بود

ه اما  روی زانو نشسته بود همچنان روی سروصورت خودش می کوبيد بدون توجه ب 
نگاه اطرافيان و عابران پياده و حتی همراهان بيمارا 

چنان نقش بازی می کرد که گويا خودش مال باخته بود 

:نگاهم بهش بود، همچنان روی سر صورت خودش می زد 

 ون لقم باس برم بميرم..بيچاره شدم ، بدبخت شدم خدا به خاک سياه نشستم ک_ 

:لطيفه خانوم سعی کرد  اونو  بلند کنه با گريه  گفت 

 پاشو مظفر پاشو آبرومنو بردی  عوض اينکه بيای ببينی چه باليی سر دختر و_  
ه شدم پسرت اومده اينجوری داری  بازی درمياری بيا ببين من عزادار شدم من بيچار

لطيفه خانم هق هق  کرد 

با دست روی سرش کوبيدو از مظفر منصرف شد  و سمت  نيمکتی که کمی 
:اون طرف تر بود رفت ، روی نيمکت نشست با هق هق و گريه گفت
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م رفتن خدايا بيچاره شدم خدايا  به خاک سياه نشستم بچه هام دسته گالم از دست_   

:مظفر از روی زمين بلند شد با عصبانيت سمت من اومد و گفت 

مرتيکه عوضی کی  گفت ماشينتو بدی  به اون دختره ی روانی_  

د از الی يه دفعه باهام دست به يقه شد،  مثالً زورشو  تو دستهای نحيفش  گذاشته بو 
:دندونای زردش گفت 

 دخترم و فرستادی سينه...ازت  شکايت می کنم تو ماشين تو دادی به  دخترم _  
قبرستون

:پوزخندی زدم  با حرص خواستم از خودم جدا کنم گفتم  

عوض  از اينکه من طلبکار باشم حاال اين طلبکاره ؟_ 

نفسمگرو بيرون دادم به سختی از خودم جدا کردم  

:بازوشو محکم گرفتم که اون رو روی نيمکت بنشونم،   عصبی   گفتم  

هبشين اينجا زر نزن من خودم از دست تو شاکی ام دخترت ماشينمو نابود کرد_ 

تا اين حرف رو زدم باز به سر صورت خودش کوبيد  

لطيفه خانم شروع   به هق هق زدن کرد 

:و با گريه گفت  

ل زندگيم خدايا خدايا منو بکش اين روزا رو نبينم از کجا بيارم خدا داروندارم وک_ 
يه تاير  نميشه؟ از کجا بيارم ؟

مام مظفر با عصبانيت  تف  انداخت سمت لطيفه خانم و با عصبانيت و با بی قيدی ت
:گفت 

ای تف تو روحتون الهی همتون برين زير گل از دست همتون راحت بشم هرچی _  
ميکشم از دست شوماس شوما منو به اين روز انداختين

:لطيفه خانم بيچاره با گوشه ی  چادرش صورتش رو پاک کرد و با گريه و گفت

ز اين خدايا منو ببر راحتم کن  از شر اين  زندگی خالصم کن که خيری ا... خدايا_  
زندگی از جوونيم نديدم

م که ديدم نفسم رو بيرون دادم سيگاربرگی  از داخل جيبم در آوردم گوشه ی لبم گذاشت 
ظفر بنلد   شد  
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چقد زود رنگ عوض می کرد ؟ 

از داخل جيب کتش يک فندک در آورد،  جلو  اومد سيگارمو روشن کنه

]16:12 18.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٧۴پارت#

لبخندی گوشه لبش، و  با دست آزادش گوشه سيبيلش رو تابوند

:انگار هيچ اتفاقی نيفتاده بود با همون لبخندش گفت   

دستماليسم  قربان _ 

سيگارمو روشن کرد   

از حرفی که زد گوشه ابرويم باال رفت متوجه نشدم 

:خودش فندک رو از روبه روی سيگار برداشت و نفسش رو بيرون داد و گفت 

چاکرتيم قربان_  

پک عميقی به  سيگار زدم،  سکوت کردم   

نگاهم و به  روبه رودادم  لطيفه خانم همچنان در حال  گريه وشيون  بود

:مظفرخان کنار گوشم پچ پچ کرد  

دخترم رو تخت بيمارستان داره با عزرائيل دست و پنجه نرم می کنه _ 

:پکی به  سيگار زدم و بدون اينکه نگاهش کنم گوشه ابروم باال رفت و گفتم 

خوب حاال منظورت چيه؟_  

:باز نفسش رو بيرون داد از داخل کتش سيگاری درآورد ، روشن که می کرد گفت

می دونی چيه ساالر فقط  دخترم نيس تک پسرم هم  اونجا رو تخته_  

آب دهنمو قورت دادم بوی سيگارش جالب نبود، خيلی نامرغوب بود  

اين مرد  معلوم نی چی تو سرش ميگذره   
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:نفسش رو بيرون داد، پر دود سيگار بود و گفت 

حرف حرف مردنه   زندگی شوخی که نی جون آدمی زاده_ 

:اين باره عصبی  برگشتم نگاهش کردم و گفتم  

چيه دکوپزمو ديدی شاخکات  کار افتاده؟_ 

:نگاهم بهش بود،  لبخندی گوشه ی لبش نشست و پک  عميقی به سيگار زد و گفت 

ببين ساالر  ما که شلغم نيسيم  بالخره بابايی  گفتن دلی گفتن _ 

:پوزخندی زدم و گفتم

تو هم فکر کردی من  گاگولم ؟_  

ود لب تر کرد سيبيالشو تابوند و نفسش رو بيرون داد کنار گوشم که  پشت سرم ب 
دقيق 

يک لحظه حالم بهم خورد،  بوی  ترياک می داد   

:که گفت 

م ببين ساالر تو از اين روزگار خبر داری، شوما ماشينتونو دادين دست دختر_  
دخترم االن داره با عزرائيل سالم عليک می کنه

:اينبار عصيبی سمتش برگشتم نگاه تندوتيزی کردم و  با پوزخند گفتم  

غون اين منم که شاکيم دخترت ماشيمنو برده دا! اشتباه کردی مظفر  بابای طال _ 
کرده 

:آب دهنشو قورت داد ترسی تو چهره اش حس کردم، با پوزخند گفتم    

من ازتون شاکيم تا خرخره گرفتارين _  

 دستمال تو دستشو جابه جا کرد و  با ترس نامحسوسی که سعی در پنهون کردنش 
:داشت گفت 

...درسته ما اهل بخيه ايم اما _  

.نفسمو بيرون دادم دقيقا منظورشو فهميدم که اهل مواده 

:سرشو انداخت و با منومن  ادامه داد و گفت  

اما هنو تو جوب  نخوابيديم حواسمون  سرجاشه _ 
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:پوزخندی زدم و گفتم 

چيه حرف دلتو بزن  مظفر با اينکه خوب می دونم چی می خوای بگی _  

:باز منومنی کرد و گفت 

....با دنده سنگين ميريم فعال ساالر  _  

:نفسم پر از دود سيگار بود،  باز پوزخندی زدم و گفتم  

  چيه عجله نداری که  ببينی  کی دخترتو  ميخوای کفن کنی   تا ما رو ترکه_  
کنی ؟

:يه دفه سرشو برداشت با  دلهره وترس و تته پته گفت  

يه دور جون بگو ساالر جون ميمون که نی _  

:نگاهش کردم با خشم که با اخم وتخم ادامه داد  

ايد درسته شوماخر  اومد راه بره تک چرخ زده  چرخ از رو خودش رد  شده مام ت_ 
نمی کنم کار شوماخرو  جاهلی کرده  خريت کرده 

:چينی به ابرو دادم و گفتم   

شوماخر ؟_ 

:دستمال رو باز تو دستش  تکون داد وگفت  

همين طالی ور پريده    بروبچ  بش ميگن شوماخر _ 

:با سر اشاره به  سمت  ساختمون بيمارستان کردو گفت  

رج اينجا مام که تو دخل خودمون مونديم  خ...  االن افقی  آش والش افتاده اون تو _  
رو کی بده   ساالر   ما که گناه نکرديم؟

]19:56 18.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٧۵پارت#

:باز پوزخند نگاهش کردم و گفتم
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تو االن حرف حسابت چيه ؟ نگران دخترتی که روی تخت بيمارستان داره جون _  
می کنه يا نگران پول بيمارستانی؟

: با پوزخند کش داری  ادامه دادم  

من که می دونم  اون فکر  خرابت جای ديگه می گذره_  

:نفسش رو بيرون داد و گفت  

نه ساالر اشتباه برداشت نکن اگه دخترم  طوريش بشه ازت  شکايت می کنم _ 

:با پوزخند  گفتم  

زبون  اين منم که بايد ازتون شکايت کنم نه تنها ماشينم داغون شده بلکه  خيلی_ 
درازی   االن   عوض تشکرته ساکتم و فعال هيچی نمی گم ؟

فک کردی کس ديگه ای بود  اين طوری راحتتون می ذاشت ؟ 

:با اخم گفت 

فکر کردی ساالر من از بچه هام  نمی گذرم _  

:پوزخندی زدم و گفتم

معلومه تو برای پول  حاضری از جون بچه هات   بگذری _  

دستمالش تو دستش تکون داد و گوشه ی لبش رو کج کرد و با انگشت گوشه ی 
:سيبيالشو تاب داد و گفت

سر صبحی که دوستاش  خبر دادن شوماخر افتاده گوشه ی مريض خونه منم دلم _ 
تاب نياورد  به  مصيب  خبر دادم

:باز هم با حرص  پوزخندی زدم و گفتم  

که دلت  تاب نياورد خبر دادی ؟_ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

خاطرخواه شوماخره _ 

تا اين حرف زد انگار  دود  سيگار  پريد به گلوم  

:سکوت کردم، گفت

ه  دوساله شوماخرو می خواد دختره ی ور پريده خوشی زده زيردلش قبول نمی کن_  
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همون لحظه  

مصيب رو ديدم از در بيمارستان داخل شد  

نفسم رو بيرون دادم  

مظفر پشت به در داشت متوجه نشد    

از همون فاصله لبخندش رو ديدم   

:سکوت کردم  ، رسيد از چند قدمی با ديدنم گفت  

به به بابک خان _ 

:مظفر با شنيدن صدای مصيب دستپاچه سمت مصيب چرخيد و گفت

عه مصيب خان منور کردی چاکرتيم غلومتيم به موال _ 

:پوزخندی زدم، با چاپلوسی تمام ادامه داد و گفت 

ما اگه شومارو نداشتيم االن بايد سينه قبرستون بوديم _  

:مصيبت دست دراز کرد سمت من و در حالی که نگاهش به لطيفه خانم بود گفت 

حال شما بابک خان ؟_ 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم

مجبور شدم بيام _  

:دست از دستم جدا کرد و گفت

شنيدم با ماشين شما بوده بابک خان _  

:نفسم رو بيرون دادم، کمی عصبانی گفتم 

ماس نمی دونم ديروز  گفت  کار مهمی داره از ديشب  ديگه پيداش نشد تااينکه    ت_  
گرفتن 

:نگاهمو به مصيب دادم  و گفتم  

ماشين رو ديدم_ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت   

خيلی داغون شده ؟_  
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:سکوت کردم مظفر  با  لحنی  مثال متاثر رو به مصيب گفت 

چه ِگلی رو سرمون بگيريم مصيب خان؟_ 

:مصيب نفسش رو بيرون داد و گفت 

حال طالخانوم چطوره ؟ _  

بی اراده نفسم تو سينه می گيره    وقتی حال طال  رو پرسيد 

ر که حال عجيبی شدم اين مردک چلقوز   با اين سن وسالش دست گذاشته رو اين دخت 
نصف سنشم  نيست

:سکوت کرده بودم، مظفر با لحن پر بغضی  مثالً نگران طال، گفت  

نميدونم واال مصيب خان دکترا گفتن بايد عمل بشه_ 

معلونی از زير تيغ در مياد يا نه 

:مصيب  کالفه دستی به موهاش کشيد و گفت

 هرچه خرج بيمارستان شد مظفر نگران نباش همه اش با من فقط حواستون باشه_  
زنده  هر خبری شد بهم خبر بدين منو از حال طال   بی خبر نذاری  اين  دختر بايد

بمونه

:مظفر اين دست و اون  دست کرد و در حالی که روی  پا بند نبود، گفت  

تکليف ماشين  اين آقا چی ميشه_  

]10:27 19.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٧۶پارت#

مصيب کالفه و عصبانی بود 

نمی دونم اين ظاهرش نشون از اين می داد که نگران طال بود؟ 

:برام عجيب بود اين مرد چيزی از رابطه اش  با طال نگفته بود ؛  گفت 

نگران نباش  مظفر خودم حلش می کنم _  
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:مظفر با لحن کامالً   چاپلوسی گفت  

ا رو آق مصيب ما که ُمهِرُمون پيش شما خرابه باالغيرتا با اين کارتون داريد م_   
?زير تيغ می برين چه جوری  برات جبران  کنيم 

:مصيب دست روی شانه مظفر زد و گفت

نگران نباش مظفر درست ميشه همه چی درست ميشه _  

:نفسش رو بيرون داد و ادامه داد 

فعال  حالش خوب بشه _  

:مظفر سريع و دست پاچه  گفت

خودم اين بار گوشش می پيچونم ميشونمش سر سفره ی عقد ديگه مجبوره  نمی _  
تونه  نه بگه وقتی زير دين شما می ره

آب دهنمو قورت دادم 

:مصيب خان رو به من گفت 

بابک خان  خسارت  ماشينتون هرچی هست _  

:و دست روی چشمش می گذاشت ادامه می داد 

 چشمم  کور دندم نرم من آوردم من بايد خسارت و پرداخت کنم من خودم ضامن_ 
طال خانم شدم 

حاال که بهش فکر می کنم می فهمم مصيب  برای به دست آوردن دل طال حاضره 
دست به هرکاری بزنه

...دو روز بعد   

از پشت صندلی بلند شدم سمت مصيب که رو مبل نشسته بود رفتم ......   

:روبه روش رو مبل نشستم و گفتم  

ديدی که مصيب خان من به حرمت رفاقتمون شکايت  نکردم _  

:لبخندی زد و گفت  

آقايی  کردين  _  

:نفسم رو بيرون دادم، گفت  
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هرچه باشه من  تقبل می کنم _   

:سيگارم رو گوشه ی لبم گذاشتم تکيمو به مبل دادم و گفتم   

چرا شما بايد خسارت منو بدين ؟_ 

:تمام نگاهم بهش بود،  منومن کرد و  پا روی پا انداخت  و گفت  

من طال و مادرشو آوردم  عمارتتون  منم ضمانت کردم _ 

:پک عميقی به سيگارم زدم و گفتم 

اما هيچ کس همچين کاری رو نمی کنه _ 

:نفسم رو بيرون دادم پر دود سيگار بود، با لبخندی گوشه ی لبم گفتم

اين مظفره باباش  يه چيزايی می گفت_   

:سرش رو برداشت نگاهم کرد  فنجونشو  جابجا کرد و گفت 

درسته من چند وقتيه  خواستگار طال هستم _  

:می دونستم چند سالی بود که زنش فوت کرده لبخندی زدم و گفتم

اون  دختر مناسب شماست؟_   

رفته نفسش رو بيرون داد، خم شدم خاکستر سيگارم رو تکون دادم، نگاهم رو ازش گ 
:بودم با منو من  گفت 

می دونيد که من چندساليه همسرم فوت کردن_ 

:فنجون رو برداشتم   و سيگار رو تو زير سيگاری  گذاشتم گفتم  

بله در جريانم اما طال  آنچنان  مناسب سن وسال شما نيس_  

:با لبخندی عميق و گفت 

دل جوون باشه بابک خان من هم می تونم طال رو  خوشبخت کنم اصال مگه چی _  
می خواد؟

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم  

درسته اون دختر شرايط مناسبی نداره _ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت
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می تونم کمکشون  کنم من بارها با مظفر حرف زدم_  

:باز لبخندی زدم، بيشتر شباهت به پوزخند داشت و گفتم 

تو می خوای با اين کارت طال  رو مجبور کنی باهات ازدواج کنه؟_  

:سکوت کرد، باز لبخندم عميق شد گفتم 

اين جور که از لطيفه خانم شنيدم مظفر  خيلی بهتون بدهکاره_  

:باز لبخندی زد و گفت 

و مظفر   با  پيکان قراضه هم نمی تونه خرج خودش رو بده چه برسه  خانوادش_  
ا جايی طال  که ميبينی  از بچگی مدرسشو  ول کرد افتاد دنبال کار  از همون بچگی ت

که از مظفر شنيدم عشق رانندگی بود مسابقات پيست غيرقانونی شرکت می کرد 

ه داره خرج  مادرشو ميده   پسره هم درس و مشق ول کرد  حال و روزشون  معلوم
م مظفر  می دونم خيلی ازشون مطمئنم خبر نداری اما من می تونم با ازدواج با طال ه

رو  از اين فالکت در بيارم هم طال رو خوشبخت می کنم

:ابرويی باال انداختم و گفتم 

و طال مخالف اين ازدواجه؟_  

:نفسش رو بيرون داد و گفت  

ديگه مجبوره موافقت کنه خسارت ماشين شما خيلی باالست_ 

]10:45 19.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٧٧پارت#

شت لبی تر کردم   نگاهم به خاکستر سيگارم داخل زير سيگاری  بود اين هم سرنو
.طالست، مث اتش زير خاکستر بود 

:نگاهم به مصيب رفت، فنجون  پيش رو برداشت، گفتم   

اما طال يه دختر آزاده  می تونه آزاد زندگی کنه _ 

مظفر خيلی به من بدهکاره اگر  شکايت کنم چندسالی  می افته  تو دردسر _  
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:پوزخندی زدم و گفتم

خودت می دونی   که  دستشون  به جايی بند نيس_  

:جرعه ای از چايی  رو  نوشيد و گفت 

روز زندان باشه کافيه،  دووم نمياره اون مرد  ۵خودشون ميدونن اگه مظفر _   
عمليه بايد خودشو بسازه 

:نگاهم به مصيب و گفتم

پس از خوب دری وارد شدی هم مظفر تحت سلطه ی خودت گرفتی هم االن اون _  
دخترو 

:لبخندی زد و گفت

من اون دختر رو می خوام  مغز خر نخوردم   که خسارت  شمارو بدم و از _   
بدهی باباش  چشم پوشی کنم

:دلمو به دريا زدم گفتم  

اون دختر رو چقدر می شناسی؟_ 

:گفت باقی چای رو نوشيد و   و فنجون خالی رو  روی نعلبکی روی ميز قرار داد و 

نگاه به  زبونش نکن دختر  پاکيه _   

شه فهميد من  اين موهارو تو آسياب سفيد نکردم  نگاه کنه تا تهشو خوندم  قشنگ مي  
دختر پاکيه

:گفتم 

به قيافه و ظاهر نيس_  

:ولی  خيلی مطمئن بود و گفت 

 دختر تو بدمحله ای  بزرگ شده اما خوب دختريه خودشو نگه داشته کسی جرات_  
نداره پشت سر شوماخر حرف بزنه

:نفسش رو بيرون داد و ادامه داد  

يه  و با پسرا  بوده  باهاشون بزرگ شده اما پا کج نذاشته دختر جسور و گستاخ_   
:با لبخندی ادامه داد 

و من عاشق دخترای جسوروگستاخم  اون دختر برخالف ظاهرش خيلی شاده بايد _ 
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باهاش باشی و ببينی

:لبخندی زدم و گفتم 

خيلی خاطرخواه شدی مصيب ؟_  

:لبخندی زد و گفت 

بعد يه عمر می خوام باهاش زندگی کنم تموم عمرم حسرت شاد بودن و زندگی _  
فی دل  به دختری ندادم خيلی بهم خانم معر. کردن رو   بعد زنم که رفت، داشتم 
کردن اما هيچکدوم تو دل من نرفت 

:نگاه من کرد و با لبخند گفت  

اين دختررو خيلی دوست دارم_  

سيگاررو  با حرص داخل زيرسيگاری فشار دادم  

با مصيب و  فنجان قهوه  حاال که سرد شده بودرو  با بی ميلی برداشتم نوشيدم،  نگاهم 
:گفت

خسارت ماشينتون من در خدمتم هرجور حساب می کنيد من حرفی ندارم سکوت _  
:کردم بعد چند ثانيه  که منتظر بود،گفتم 

باشه عجله ای ندارم حال طال خوب  بشه _ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت

طال  که خوب بشه  نمی خوام حرف خسارت و شکايت  باشه  و خاطرش آزرده _  
بشه

ه از توی دلم پوزخندی  زدم اين مرد با اين سن وسالش،  بی محابا از عشق ميگ   
رهدختری که خيلی باهاش  اختالف داره و اون دختر هيچ وجه اشتراکی باهاش ندا

ياد مهتاب افتادم 

باهاش ازدواج کردم اما مهتاب سر دوسال  نشده پشت  پا زد به دلم

]10:52 19.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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٧٨پارت#

) طال ( 

:رو به بابا که باالی سرم ايستاده  بود با عصبانيت  گفتم 

ن کاش مرده بودم از شر همتون خالص می شدم اينجا هم راحت نمی ذارين ؟ماما_  
:مقداری از آبميوه رو داخل ليوان  خالی کرد با عصبانيت گفت 

ده روز زبونتو گاز بگير دختر نمی دونی اين چند روز چقدر فشارم باال و پايين ش_ 
خوش نداشتم 

:بابا پوزخندی زد و گفت 

آره کاش مرده بودی منم ازشر  همتون راحت می شدم_ 

:ت مامان با عصبانيت  رو به بابا، ليوان رو روی ميز کنار دستم می گذاشت گف 

زبون به دهن بگير مرد  اين  از دخترت  اون از  پسرت_ 

سی به سينه تازه يادم افتاد پويا  دست و پاش تو گچ  بود ، خواستم حالشو بپرسم،  نف 
:دادم و با حالت آه از سينه خارج دادم گفتم 

حال پويا چطوره ؟_ 

:مامان لبخندی زد و گفت 

تو بخش مرداس  حالش بهتره امشب دستشو عمل می کنن االن پيشش بودم خواب _ 
بود 

:سکوت کردم نفسی به سينه دادم،  بابا  با عصبانيت گفت

بابک خان خيلی حرمت مصيب رو نگه داشت و شکايت نکرد _  

:پوزخندی زدم و گفتم

آره جون عمشون اينا همشون دستشون توی  يه کاسه است معلوم نيست مصيب  _  
باز چه نقشه ای تو اون کله ی خرابشه

:بابا با عصبانيت دستمال دور گردنش انداخت و گفت  

   چه نقشه ای دخترجون چه کاسه ای ؟چرا هزيون ميگی مصيب  به زور بابک خان_ 
راضی کرد که شکايت نکنه

:با عصبانيت  گفتم  
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معلوم نيس  چه  وعده وعيدی باز به  مصيب  دادی   که بره خسارت بده _ 

مامان سرش رو انداخت  

:بابا  با عصبانيت گوشه ی  سبيلش ر  تاب داد و گفت

چه وعده ای دختر؟  خودت می دونی مصيب خاطرخواهته _  

:بغض گلوم رو گرفته بود، اما خودم رو کنترل کردم و با تمسخر گفتم  

می دونم بابک خان شکايت نکرده _ 

مصيب خرج بيمارستان و خسارت ماشين و داده اونم از روی حس انسان دوستی 

:بابا يه دفعه عصبانی شد و گفت 

زير    گوربه گور بشی الهی چرا بی اجازه ماشين مردم رو برداشتی کاشکی می رفتی_  
ِگل  راحت می شدم از دستت

:با عصبانيت گفتم

ابک  من زن اون مردک نميشم اينو تو گوشتون فرو کنين بابا حاضرم برم زندان ب_  
از من شکايت کنه اما زن اون نمی شم

:مامان رو گونه اش زد  گفت 

خدا مرگم بده دختِرجونم بره زندان مردم چی ميگن ؟_  

:بابا  باز با عصبانيت گفت 

يا داروندارم رو بفروشم پول رينگ ماشين طرف نميشه جهنم برو زندان ببين دن_  
دست کيه؟

:سکوت کردم با اکراه رو از بابا گرفتم، باز با عصبانيت گفت

چی می خوای دخترجون که مصيبت نداره؟_  

می مونه  حاال هواتوداره خاطرتو می خواد بده ؟ کدوم جونی اين جوری پای  يه دختر  
ه کدوم جونی اينقدر خاطرخواه يه  دختره  که مصيب نيس؟ واال  مصيب  خوب دار

تو رو تحمل می کنه 

:با عصبانيت  رو از بابا گرفتم و پوزخندی زدم و گفتم

نمی خوام من حالم از اون مرتيکه به هم می خوره _  
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:با بی قيدی تمام گفت

 چی می خوای دخترجون حال می خوای بهت بده ؟ مگه چشه اون مرد  بلد نيس ؟_  

:مامان با اخم گفت

خدا مرگم بده مظفر اين  چه طرز حرف زدنه ؟_  

:بابا عصبانيت زيادی  گفت 

شين ؟دروغ ميگم؟ اين دختر مگه چی می خواد اون مرد نداره؟     پول خونه   ما_  

نجوری مرده و بلده  فکر نکنم جوونای االن اي... مردونگی ؟  داره خوبشم داره     
باشن  

:رومو گرفته بودم  بابا با عصبانيت گفت  

کاهگل که  لقد نمی کنم ؟   دارم برات زر می زنم  نکبت_ 

]18:43 19.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٧٩پارت#

م باز شد ايشی گفتم رو  از پدر گرفتم که در با تقه ای  قبل از اينکه ما حرفی بزني
نگاهم به در کشيده شد 

بی اختيار نفسم تنگ شد 

وقتی قامت مصيب رو ديدم که  پشت اون گل های بزرگ دستش   پنهون بود و  و 
صورتش رو پوشانده بود 

داخل شد  

.با ديدنم  چنان گل ازگلش  شکفت  که خرصم گرفت  

اپلوسی بابا  به استقبالش رفت نگاهم بهشون بود اما صداش رو خوب می شنيدم  با چ 
و چرب زبونی تموم گفت

 خودتون ُگلين اين زحمتا چيه  راضی نيستيم جون...  به به  آق مصيب  نوکرم _ 
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شوما

ر مصيب بدون توجه به پدرم با سبد بزرگ گلش جلو اومد رو  ميز کنار تخت  قرا
داد 

:باالی سرم با اندک فاصله ايستاده و با لبخند گفت 

حال طال خانوم چطوره ؟_ 

رومو ازش گرفته بودم بغض وحشتناکی توی گلوم چنگ زده بود

اما اونقدر مغرور بودم که اجازه ريزش اشکام رو ندادم 

و  گزيد نفسم توی سينه حبس بود، نگاه مادر نگران  وپر  دلهره بود،   گوشه لبش ر 
:بابا با خشم که پايين تخت ايستاده بود گفت

مگه اللی دخترجون چرا جواب نميدی؟_ 

نفسی به سينه دادم  

آق مصيب که مثل لحنی پر از مهربانی به خودش گرفته بود ، و بخوره تو سرش 
:گفت

آقا مظفر  اين طوری با خانومم حرف ميزنی ؟_  

فته بود،  يه دفه تا  گفت خانومم با عصبانيت برگشتم نگاهش کردم که لبخند به لب گر 
:نگاهش به من بود و گفت 

.. .آق مظفر به من بر ميخورها   _   

ايشی گفتم  

:بابا با دست پاچگی تمام گفت  

ببخشيد آق مصيب  اين دختر زبون خوش که حاليش نی _ 

:نفسمو با حرص زياد بيرون  دادم،  که   مصيبت  گفت  

و    خانومم اين روزا خيلی سختی کشيده ماليمت...     نه آق مظفر اين راهش نيس _ 
قربون صدقه حقشه عزيز من 

ابا آب دهنمو با شدت و حرص زياد قورت دادم اين ديگه از حدش گذرونده بود که  ب 
:گفت 

ايشاال که شوما فقط از پسش بر بياين من که ديگه بريدم _ 
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نفسمو بيرون دادم نگاه تندوتيزم به بابا بود، جرات حرف زدن نداشتم  

زده  از وقتی هم فهميده بودم مصيب خرج بيمارستان رو داده و با بابک خان  حرف 
و قراره خسارت ماشينش رو بده اسارتمو با  سکوت، امضا  و تايد کردم 

د احساس می کردم دارم از شدت بغضی که چنگ زده بود بگلوم و داشت عقده می ش 
تو سينم دارم خفه ميشم 

:مصيب  با لبخند گفت  

خودم بلدم باهاش کنار بيام مظفر شما نگران نباشين_  

:پوزخندی زدم،  مصيب  باز با همون لبخند و لحن شادش گفت  

ايشاال بعد از عروسی طال سر عقل مياد و می چسبه به خونه و زندگيش_ 

کری به مگه دست خودم بود من با اين مرد هيچ وقت نمی تونستم کنار بيام بايد يه ف
حال خودم بکنم

 سرد اما برای اينکه االن آتيشه  مصيب رو   شعله ور نکنم خودم رو آروم و خون 
نشون دادم

:تممثالً فعالً راضی شدم باهاش ازدواج کنم،  اما دست خودم نبود که با حرص گف 

شايد بتونی با مِن بد اخالق کنار بيای_ 

ولی مطمئن باش با مِن بی اهميت پر از تنفر  خيلی نمی تونی دووم بياری

فته بود لبخندی زد اصال  اهميتی به حرفم نداد،  دست برد موهايی  رو پيشونيمو گر 
رو کنار زد،  از شدت حرص داشتم منفجر می،شدم،  دستم بهش سرم وصل بود و 

ستشو يکی هم به خاطر در رفتگی آتل بود   رو نمی تونستم تکون بدم وگرنه چنان د
:قلم می کردم که  بار ديگه هوس اين گوه خوريا نکنه،  با لبخند گفت 

کسی که گلوش پيش کسی گيره بدياشو نمی بينه _    

ت کردم واقعاً اين مرد حالمو به هم می زد از عشق و عاشقی منو متنفر می کرد ، سکو
هيچی نگفتم

م خرج و يه مدتی بايد تحمل کنم و  يه فکر اساسی به خال خودم  بکنم؛ حاال که تما 
مخارج بيمارستانرو  داده بود بايد  سخت نگيرم   و سکوت کنم 

صفته  بايد  ازش  امضابگيرم  که تمام بدهايشو گرفته  فردا زيرش نزنيه  و هرچه 
داشت ازش بگيرم 
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واقعا الزم بود 

ی تونم برای افکاری که تو ذهنم گذشت نفسمو به سينه فعالً بايد سکوت کنم هرگز نم 
ود به قبول کنم که من زن اين مرد بشم برام چندش آور بود شايد کسی ديگه جای من ب

.سرنوشتش راضی بود اما من نبودم

]09:49 22.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٨٠پارت#

آب دهنم رو  قورت دادم مقابله با بک خان ايستاده بودم

اهت به پا روی پا انداخت،  سيگارشو گوشه ی  لبش قرار داد و با لبخندی که بی شب 
:پوزخند نبود گفت 

خوشحالم که خوب و سرحال می بينمت شوماخر _ 

 احساس وحشتناکی داشتم بعد از يک مدت که از   بيمارستان مرخص شدم حالم   
. بل اخره  ديدمش . تقريباً خوب شده بود 

مصيب   يعنی با مصيب هنوز با  هم  کنار نيومده بودن ؟ که می خواست منو ببينه ؟ 
که گفته خسارت ماشين رو و متحمل ميشم اما چرا ؟

اول می خواد با من حرف بزنه ؟  

نمی دونستم منظورشون چيه اصال چه اتفاقی قراره بی افته ؟ 

چه  هدف  مصيب  جز ازدواج با من اما چيزی نی  اما  و هدف باب خان از ديدن من
بود؟

گوشه ی  لبمو گزيدم نفسی  به  سينه دادم و گفتم  

بابات اون  شب من  متاسفم_  

:پوزخندی زد کشتار به خوبی ديدم که لبی تر کردم و گفتم  

م ميدونم  که  اين مدت واقعا آقايی کردين و  شکايت نکردين  باز هم متاسف_  

نفسش رو بيرون داد  بلند شد ميز وسط رو دور زد   
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روبه رويم ايستاد  

تو  با  اندک فاصله،  نگاهم بهش بود قلبم از شدت ترس و هيجان   يه جور خاصی 
م سينه ميزد، با  ترس نگاهم بهش بود ،  بی اختيار از تير نگاهش  سر انداخت

:خيلی بی مقدمه گفت     

تاسف تو به چه دردم می خوره _ 

:منعجب شدم که با منومن گفتم  

اما خسارت شوما رو مصيب قراره بدن   _ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

چرا ؟_ 

:سکوت کردم  می دونستم چراشو خوب می دونه که بی مقدمه گفت  

تو   می خوای با مصيب ازدواج کنی ؟_ 

تا اين حرف رو زد سرمو بی اختيار برداشتم 

يدی بهم نگاهم بهش بود  نفسمو به سينه دادم، اما با اين وجود باز احساس خفگی شد 
.دست داده بود،  گويا لحظه ای زبونم بند اومده بود

و باز  لبخندرو گوشه ی لبش ديدم و همزمان پک عميقی به سيگارش زد و دودش ر 
:تو صورتم بيرون داد  و گفت 

هوووم ؟   اين خبر  صحت داره  ؟_ 

:آب دهنمو قورت دادم و  با  منومن  گفتم   

مجبورم _ 

:پوزخندی زد و گفت  

تو مجبوری ؟_ 

سيگاری  گوشه ی لبم درد گرفت اينقد جويدم که  با لبخند خم شد سيگارشو تو زير    
:تکوند و گفت 

چرا بايد بسوزی و بسازی؟_ 

..مگه عمر رو چند بار به آدم  ميدن 
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:حق با بابک خان بود اما من اين روزها راهی بجز تسليم نداشتم،  گفتم  

من هيچ  راهی ندارم مجبورم _  

:پوزخندی زد و گفت  

تو مجبور نيستی تو ديونه ای _ 

:اين بار مهلت  ندادم و سريع گفتم  

.. اينا باهم توفير دارن ! من ديوونه نيستم من زخم خوردم_ 

خند نفسش رو بيرون داد بوی عطرش و سيگارش يه حالی عجيب بود  برام که  با لب 
:گفت 

طال تو بر خالف  زبونت ضعيفی خيلی _  

ديگه بی  بدترين بالتکليفی اينه  يعنی ندونی داری با زندگيت کنار ميای يا اينکه_ 
..خيالش شدی 

:سرشو تکون داد و گفت  

زندگی خيلی کوتاهه که احساسات خودتو مخفی کنی_ 

ميدونم تو اونو نمی خوای ..  نترس از اينکه حستو بيان کنی 

:اب دهنمو قورت دادم و گفتم  

مسلمه حالم ازش بهم می خوره  ولی  مجبورم _ 

:نفسش رو بيرون داد و  گفت   

طال  اونقدر ضعيف نباش  که کسی پيدا بشه  بهت بگه_

.. دلم برات ميسوزه 

:لبی  تر کردم و گفتم  

رو بدم  ضعيف نيستم  احتياج به دلسوزی هم ندارم  فقط  نمی تونم پول اون مرتيکه_ 

:با پوزخند گفت  

طال قيمتت  رو خيلی پاين گذاشتی _ 

:سکوت کردم  واقعا اين روزا اينقدر داغون بودم حال دلم خراب بود که گفت  
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وقتى يه چيزى رو واقعا نخواى، يه_

درسته ؟ ..   راهى براش پيدا ميكنى، نه يه بهونه 

:به خودم جرات دادم و با  آرومی زمزمه کردم  و گفتم  

ز لباسم زندگيم جوری شده که انگار از يه پرتگاه افتاده باشم وسط دره يه تيکه ا_ 
گير کرده به شاخه ی خشک شده ی درخت،نه ميتونم خودمو نجات بدم نه ميتونم 

..خالص بشم 

ه سکوت کردم نگاهش به من خيره بود،  لبی تر کردم و سرمو از تيررس نگاه خير
اش انداختم  

:حالی بود  عجيب اين نگاه  منو می ترسوند، گفت  

اون هايی که از اشتباه کردن می ترسن_ 

هيچوقت از زندگی لذت نمی برن،   طال اشتباه نکن      اين راهش نيست 

:سرمو برداشتم نگاهش کردم که ادامه داد  

ياد بگير بدون اينكه مجبور به توضيح و توجيه باشى_

" ..نه " بگى 

]10:38 22.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو #

٨١پارت# 

:پوزخندی زدم و با پوزخند گفتم

اره بگم نه  چه خاکی  تو سرم بريزم اين همه پول از کجا بيارم؟ راحتم نمی ذ_  

تا خرخره زير قرض شيم 

:دست خودم نبود  با حرص نفسم رو بيرون دادم و گفتم   

چيکار کنم  ؟ مجبورم  به حرفش گوش بدم_ 

:نگاهش به من و  گفت    
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تمام  بدهيشو من  بهت ميدم _ 

:تا اين حرف رو زد  از جام پريدم    و   چند قدم عقب رفتم و گفتم

چی ؟_  

:نفسش رو  بيرون داد و گفت  

بله درست شنيدی خودم تمام بدهياتو می دم_ 

نگ ه... چينی به ابرو  دادم ، نمی دونستم چی شنيدم ؟  اصالً درست متوجه  نشدم 
:يد پرسيدمکرده بودم ،  که با همون چينی به ابرو چشم تيز کردم و متفکرانه و با ترد

رو چه حسابی اونوقت تو بدهی منو بدی؟_  

:گفت .... نگاهم بهش بود عصبی و منتظر،  نمی دونم چرا  ذهنم اِرور داد؟ 

...ميدونی که االن تنهام _  

:آب دهنم تلخ بود اين چی داشت می گفت که ادامه داد  

زنمو طالق  دادم _   

يدا نفسم رو بيرون دادم ترس؟ واژه ای برای وصف اين وحشتی که فتاده به جونم پ 
نکردم 

:لبی تر کرد و گفت  

...من بهت می دم طال _ 

:آب دهنم رو قورت دادم،  با خون سردی تمام ادامه  دادم  

طال  فقط بهم اعتماد کن _ 

من  چه  ?   اين از چه اعتمادی حرف  می زد...  جرات حرف زدن نداشتم  
:برداشتی کردم ؟ احمق که نبودم،  گفت 

نمی ذارم بهت سخت بگذره  حتی خانوادت _     

:تا ته حرفش رو  داشتم می رفتم،  عصبی لب  زدم    

راجب اين  ازدواج  حرف خيليارو تاييد کردم که_  

اره  اما چه می دونن من چی دارم می کشم ..  صرفا خفه شن ديگه نظر ندن 

:لبخندی رو لبش نشوند و گفت  
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ميدونم که راضی نيستی اون با تو  اختالفش زياده  از تو بزرگتره  _ 

:پوزخندی زدم و گفتم  

حرف دلتو بزن بابک خان _ 

:اولين بار بود اين طوری باهاش حرف ميزدم، گفت  

تی با طال تو می تونی با من بودن  تمام آيندتو تضمين کنی   و ديگه مجبور نيس_  
اون پيری ازداوج کنی تو حيفی 

:با عصبانيت گفتم   

چيه دلت برام می سوزه ؟_ 

:با لبخند گفت   

...می تونم  تمام بدهياتو بدم فقط _     

:سکوت که   نه،   عصبی ميون حرفش پريدم و گفتم  

فقط چی ؟_ 

:اب دهنش رو قورت داد، عصبی گفتم  

تو راجب من چی فکر کردی بابک خان ؟_   

:ساکت بود، باز عصبی تر ادامه دادم   

من شدم سوژه خنده ی  مردم _ 

من  شدم   مسخره ای اينو اون که چی ؟که زن مصيب می شم 

من شدم درد و دل مادرم با خدا،

من شدم  عروسک واسه بازی تو ؟ 

:با خشم زياد ادامه دادم  

تو راجب من چی فک کردی  ؟ اعتمادی که ..  من شدم اونی که نبايد می شدم _ 
ازش حرف می زنی چيه ؟

:با عصبانيت ادامه دادم  

هرزگيييييی _ 
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:دست پاچه سريع گفت   

آروم باش لطفا_ 

:با خشم عصبانيت و فرياد گفتم  

ايد به آره درست فهميدم بعضی  از آدما ميان به زندگيت تا يادت بندازن هنوز نب_ 
...کسی اعتماد کنی 

:با التماس دستشو جلوم تکون داد و گفت  

لطفا آروم باش _  

ی و بغض ِگلوگيری چنگ زد به دلم  به  صدام ،  اما به روی خودم نياوردم و عصب 
:محکم تر از قبل با پوزخند گفتم 

خيلی نامرده  زمونه .. تا  ببينن پات ُشله   ُهلت ميدن همه_

طال اشتباه نکن  تو جونی  زيبايی با اون مرد حيفی _  

:تا اين حرف رو زد  عصبی گفتم   

فتنات واسه ؟  به تو چه  ؟ خوشگلم تو رو سننه   ؟   جذابم؟  اهان جذابم  گ...حيفم _ 
عروسک بازی خودته ؟

لی االنم اگه اومدم اينجا فقط خواستم ازت تشکر کنم و... تو نگران من نباش     
می بينم لياقت نداری تو يه آدم عوضی اَشغالی  

:با عصبانيت ادامه دادم 

اون مصيب  سگش به تو  شرف داره ال اقل می خواد عقدم کنه _  

:با پوزخند وعصبی گفتم  

 شايد مردم پشت ِسرم حرف بزنن بگن به خاطر  پول زنش شدم اما ال اقل زنشم_ 
فردا طوری بشه الاقل پشتم گرمه  کسی حق نداره برچسب هرزگی بهم بچسبونه 

:سکوت کرده بود،  عصبی ادامه دادم   

تا وقتی بارون اراده  می باره _   

ريشه ی هيچ    نجابتی 

 ِگرون زندگی می کنيم ولی مفت نمی دم  من   شايد   بدبخت باشم..  خشک نميشه 
خودمو
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]17:11 22.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٨٢پارت#

اينو  طال خواهش می کنم  رو حرفام فک کن  تو نمی تونی با اون دووم بياری من_   
خوب می دونم هيچ عالقه ای بهش نداری 

:خيلی داشت زياده روی  می کرد که با خشم از الی دندونام گفتم  

زنم شايد از اون پيری بدم مياد اما بازم حاضر نيستم  آبرومو چوب بی عفتی ب_ 

:با پوزخند گفتم  

شتباه چيه فک کردی با پيشنهادی که دادی االن بال در ميارم؟  نه  عزيز من   ا_ 
لبم کردين من قيمت خودمو می دونم هرچه باشه چوب هراج نمی زنم حتی اگه بدونم  ق

بشکنه و اون مرد رو نخوام

:با پوزخند ادامه دادم  

رفتارتو که ميبينم مث سگ _  

پيشمون می شم چرا باهاتون گرم گرفتم  و اومدم اينجا 

... طال آروم باش _   

:بعد چند لحظه سکوت  خيلی  کوتاه  ادامه داد  

به هر حال  اين امکان نداره هر کس يه قيمتی  داره _ 

:پوزخندی  زدم و گفتم  

آره قيمت داره ولی فروشی نيس  _ 

:با پوزخند ادامه دادم  

..می دونی من غرورم اينقد احمق نيس بزاره   هواوهوس جاش   گوه بخوره _ 

:نفسم رو بييون دادم و گفتم 

بهتر قبل  از اينکه  منو قضاوت  کنی  از خودت  مطمئن   می شدی _  
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همون لحظه صدای تقه ای به در بود  

:ازم فاصله گرفت  پشت ميز که می رفت گفت  

....بله _ 

بخند در باز شد نگاهم به در ، قامت مصيب رو کنار منشی که در رو باز کرد با ل 
:گفت 

جناب   نعمتی تشريف آوردن !    قربان_  

نفسمو به سينه دادم  مصيب با لبخند وارد شد 

آب دهنمو قورت دادم  

منشی در رو بست و رفت .  مصيب  داخل  شد ، لبخند به لب داشت 

بابک  پشت ميز رو صندلی نشست   

:مصيب همزمان  جلو می اومد با لبخند  گفت  

حال شما بابک خان ؟_  

نفسی به سينه دادم سرمو انداختم  

دست دور .    مصيب کنارم قرار گرفت رنگ از رخ و حالم پريد ،  دگرگون شدم 
کمرم حلقه کرد 

:زمزمه اش با حرف بابک خان يکی شد،  بابک گفت   

خوش اومدی _ 

:مصيب آرام زمزمه کرد  

خوبی خانوم ؟ نگرانت شدم _ 

احساس بدی داشتم 

اين حس های وحشتناک آخر مرا خواهند کشت  

ازم جدا شد ، رو مبل نشست دستمو گرفت،  می خواست منو کنار خودش بنشونه  
:گفت 

..بشين عزيزم _ 

:آب دهنمو قورت دادم،  ادامه داد   
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می خوای بری ؟_ 

:به خوبی حس کردم  سنگينی نگاه  بابک رو، گفتم  

داشتم می رفتم  يه ساعت ديگه بايد برم مطب،  طناز وقت داره _ 

:تمام نگاهش به من بودو گفت  

باشه برو منم  با بابک خان    اتمام حجت کنم _ 

:نگاهم به بابک خان کردم،  اون سيگار لعنتی  رو با حرص  پک ميزد و گفتم  

عاقل که اشتباه می کنه متاسف ميشه،_  

...اميدوارم  تموم بشه .. احمق فلسفه ميبافه 

:سرشو انداخت   خاکستر سيگار کوفتيشو تو زيرسيگاری تکوند و گفت  

خسارتم    رو می گيرم ...    باشه با شوهرت    حرف می زنم     _  

نگاهم به مصيب که لبخند زد که آب دهنمو قورت دادم و در حالی که سمت در  
:ميرفتم گفتم 

آق مصيب کارت عروسيمونو بده به بابک خان حتما تشريف بيارن _ 

اين حرف آتش به جانم زد اما  آرومم کرد  از  خاکستر شدن  توسط بابک خان 

]18:01 22.11.20[, فرمول يک

شوماخر#

مسيحه زادخو  #

٨٣پارت#

:با عصبانيت گفتم ...

؟...يعنی چی مرتيکه نمياد _ 

:پويا  به سختی پای گچ گرفتش رو جابه جا کرد و گفت  

االن پيش پای تو زنگ  زد گفت نمياد _ 

:نفسم رو بيرون دادم و عصبی گفتم  
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غلط کرده مرتيکه پوفيوز  _ 

با حرص ادامه دادم  

!!  بکش " شيهه"امروز تا می تونی _   

ان کنی که تا عمر داری يادت نره فرهاد خاا"  عرعر"ولی  فردا   ميذارم چنان  

:مامان توبيخانه گفت  

طالااااا _  

منگاهم به مامان که  با چشم ابرو اشاره کرد  جلوی طناز چيزی به فرهاد نگ 

:با عصبانيت گفتم  

... اه دهنم رو باز نکن _ 

ش  طناز   بلند شد، چادر تاشده اش رو از رو زمين بر می داشت باز کرد که سر 
:بکشه  گفت 

من برم تو حياط تا تو ميای _  

نفسم رو بيرون دادم با عصبانيت    سمت اتاقم  رفتم  

بم کت و شلواری که تنم  بود رو با همون شلوار جين و  پيرهن چهار خونه جذ   
ر عوض کردم کاله لبه دارم رو سرم کردم با حرص موهامو  جمع کردم که يه دفه د

اتاق با تقه ای باز شد 

:مامان  بود ، نگاهم بهش،  سريع گفت  

د همين  خوب شد رسيدم  _ 

:می دونستم منظورش چيه، گفت  

طال  آق مصيب خوش نداره  اين ريختی بری بيرون اون همه لباس برات خريده _

:پوزخندی زدم  کاله رو با حرص رو سرم تنظيم کردم و گفتم  

اه مامان چه  تحويلشم گرفتی اين روزا _ 

:با عجز و التماس گفت  

چکار کنم   نه حوصله باباتو دادم نه آق مصيبو _ 

:نفسم رو بيرون دادم و با حرص گفتم   
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مصيب منو بخواد بايد همين جوری بخواد _   

:با  التماس گفت    

...طال  لطفا يکم  خانوم تر  _ 

:عصبی  کوله پشتيم رو از رو زمين برداشتم و گفتم  

ه رد کارشمن خانومانه بلد نيستم  رفتار کنم ،  مصيبم   نمی خواد گور باباش بر_    

:مامان از در زد بيرون، عصبی گفتم  

.... من  اول ميرم سراغ فرهاد به طناز بگو بياد تو ميرم دنبالش _ 

:مامان همراهم  هم قدم شد و باز با التماس گفت  

طال  استغفرهللا امروز ار  سرروروت  شر ميباره _  

:با عصبانيت گفتم  

آره درست فهميدی امروز اخالقم سگيه _  

خودم هم خوب می دونستم دليل اين حال خرابم کسی نيس جز اون بابک آشغال   

:بازوم رو گرفت منو نگه داشت و با التماس تو چشمام نگاه کرد و گفت  

طال عزيزم بخاطر طناز  _ 

:با عصبانيت قدم بر می داشتم گفتم  

من که گوه رفت تو زندگيم _ 

ايستادم مقابل پنجره  پرده رو کنار دادم با حرص نگاهم به حياط بود     

ض  با نگاه دنبال طناز بودم و ديدم  لب حوض  نشسته با حرص  دستشو تو اب حو 
:تکون می داد و ادامه دادم 

اما  نميذارم  زندگی اون خراب بشه _ 

فشار  نفسم رو به سينه دادم اين حاالتش اصال عادی نبود از اون فاصله هم می شه 
:دندوناشو بهم رو ديد،  برگشتم نگاه مامان کردم و گفتم 

ی بينی م.. بيچاره  طناز  که حس می کنه برای آدمای مهم زندگيش مهمه ولی نيست  _ 
حالشو ؟

:با عصبانيت ادامه دادم  
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اون عوضی اصال سراغی از زنش گرفته ؟ اومده ديدنش ؟ _ 

:خيلی عصبی بودم هيچ جوره آروم نمی شدم حرصم نمی خوابيد، گفتم   

ه     آشغال همين بی تفاوتيای فرهاد رو می بينه تا حاال بهتر نشده تازه بدتر هم شد_ 
نمی ذاره بچه ها رو ببينه 

:با حرص و عصبانيت گفتم  

براش  فرهاد رو ببينم امروز خرخرشو ميجوم نکبت،   خواهر بی زبونم   ترامادول_ 
!شده  اِسمارتيز 

:مامان دستمو گرفت با التماس گفت  

تورو جان طناز رفتی سراغش  شررو بخوابون بخدا حوصله اون عجوزه و _  
عفريته هاشو ندارم

]09:37 23.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٨۴پارت#

با عصبانيت در زدم دستم رو روی زنگ در قرار دادم 

:و تو آيفون با عصبانيت گفتم 

های مرتيکه عين زن قايم شدی تو سوراخ موش بيا بيرون _ 

رون خوب می دونستم همشون خونه هستن محال  بود اين عفريته ها اين وقت روز بي 
باشن

شون نه سر کار می رفتن  نه کار درست حسابی داشتن ،  عين  خاله زنکا فقط کون 
تو زندگی طنازه 

:با عصبانيت باز  به در زدم و با عصبانيت و داد و بيداد گفتم 

رد آشغال عوضی خوب می دونم تو خونه خودتو قايم کردی بيا بيرون و عين يه م_ 
وايسا جلو هر چند تو اون  هيکلت هيچ مردی و مردونگی نميبينم

صدای داد و بيداد خواهرش شهنازر و به خوبی شنيدم،  صدای  فحش  صدای  
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.  مادرش  فاجعه بود 

:صدای شهناز  که  با عصبانيت گفت 

چه خبرته؟  کولی بازيا چيه اين آبروی ريزا چيه را  انداختی؟_ 

:صدای مادرش  

خدا خيرشون نده شرف مونو بردن _  

:د گفتم پوزخندی زدم،  باز با عصبانيت لگدی به در زدم و با عصبانيت و داد و بيدا

اون   پسر لندهورتو  بگو بياد بيرون _ 

ش در  باز شد چند  قدم عقب رفتم  قامت عصبانی شهنازرو  تو در، چادر رنگی ا
:رو سرش عصبانی جلو کشيد و پشت سرش مادرش ايستاد و با عصبانيت گفت 

چه خبرته؟_ 

:با  عصبانيت تمام گفتم

ميدونم اون فرهاد عوضی خونست بهش بگو بياد بيرون_  

:مادرش با عصبانيت  تمام گفت 

خونه نيست چرا حاليت نيس_  

نفسم رو بيرون دادم پوزخندی زدم،  يه دفه با صدای توقف  ماشين پشت سرم  
چرخيدم 

آب دهنمو  قورت دادم  

فرهاد بود  

ز ماشين  لبی تر کردم     از ديدنش   روی خوش نداشتم، اخمی به ابرو داده بود ا   
:پياده شد،  با لحنی عصبی گفت 

چه خبره  معرکه گرفتی ؟_ 

با من بود نکبت ؟ 

:که با پوزخند گفتم  

اونی که  ده سال پيش به طناز   می گفت بدون تو نمی تونم نفس بکشم_  

..ُمرده يا   دستگاه اکسيژن بهش وصله ؟ 
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تا اين حرف  رو زدم  

:شهناز  با عصبانيت زد رو کوله پشتيم همزمان  گفت  

هوووی  زبونتو گل بگيرن _ 

توجهی به شهناز نکردم     

:فرهاد گفت  

طال خانوم واال از خوبيمونه هيچی نميگم  _  

:با پوزخند رو به فرهاد گفت  

ی ادای خوبارو در مياری خنده دار ميشه، خوب بودن با يسر... يه وخ  نچايی _  
 کارات جور نيس آخه  فرهادخان  خوبی که زنتو ترک کردی ؟ خوبی که ولش کردی

دوماهه به امون خدا ؟ خوبی که حالی ازش نمی پرسی ؟ زندست مرده است ؟ 
خرجی مرجی داره ؟  اگه خوب بودن اينه   گوه توش 

:مادر فرهاد با خشم و کنايه گفت 

ير واال تا اينجا بود  کم و کسری نداشت خوشی زد ز... کم تحملش نکرديم طال  _ 
دلش 

:باپوزخند و عصبانيت  رو به فرهاد  بودم و گفتم   

وقتی زنده است يه ليوان آب دستش نمی دی_ 

ولی وقتی ُمرد با يه بطری گالب ميری سر خاکش؟

آررره ! .. بعد انتظار داری همه چی خوب پيش بره؟

:خيلی عصبی بودم،   با خشم ادامه دادم   

قش بدی   اره اينه ته معرفتت؟ فک کردی خرم  گوشام مخملی؟  االن از خداته    طال_ 

:فرهاد  با عصبانيت بود  گفت 

می خوام طالقش بدم ...   ديگه نمی کشم طال  _    

:شهناز با عصبانيت و طعنه و گفت  

آبرو برامون  نمونده  چو افتاده طناز   ديونس _      

:پوزخندی زدم و عصبی گفتم  
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داختين حاال گاليه کنی حرفی نيس،  اما کنايه زدنه  که می سوزونه  خودتون ان_    
تو دهن مردم 

:مادرش با عصبانيت  گفت  

واال   طلبکارم که هستی  دخترتون زندگی پسرمو نابود کرد _  

:با عصبانيت رو به فرهاد گفتم  

 سخت گير مياد. تجويز می کنم» شرف و معرفت «برات  دکتر مکتر نيسم  اما _   
.هر جور شده پيدا کن و روزی سه مرتبه غرغره کن. البته

طناز    کمکی به عفونِت آبروت نمی کنه اما واسه حافظه ات خوبه، نمی ذاره يادت بره
..چکارته  و چه  کردی واسه خاطرش 

]10:44 23.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٨۵پارت#

ياد يه دفه شهناز با عصبانيت از پشت چنان کولمو کشيد وبا عصبانيت و داد و ب 
:گفت 

خفه شو دختر گنده تر از دهنت حرف می زنی _ 

و    چنان کولی بازی در آورد و  کولمو کشيد رو زمين انداخت که شاخم در اومد ، 
:نگاه خشمگينم بهش بود که با حرص و حق به جانب گفت 

ده دست از سر فرهاد بردارين اون ديگه دخترتونو نمی خواد، می خواد طالقش ب_   
چرا ول کن نيستين ؟

:با عصبانيت  گفتم  

 يکم خجالت بکيشين جوری حرف ميزنين انگار به زور آويزون فرهاد شده خوبه_ 
ده دوازده ساله  زنو شوهرن االن  که حال طناز بده    دست از سرش برداره ؟

:با خشم و عصبانيت  ادامه دادم  

مگه بقاليه خوشم نيومد پسش بدم تازه همونم پس نمی گيره _ 
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:مادره پوزخندی زد و گفت   

نگاه فرهادم بکن  شده پوست و استخون  از دست دختر  ديونه ی شوما _  

:با عصبانيت رو به فرهاد دست دراز کردم و با پوزخند گفتم  

از بی عرضگی خودشه افسار زن و زندگيشو داده دست شوما  که عين زالو _  
دارين خون  خواهرمو می خورين و عين خيالتون نيست 

هم   تا اين حرف رو زدم يه دفه شهناز به طرفم حمله کرد تا به خودم اومدم  با 
گالويز شديم 

ت و باهم   دست به يقه شده بود زنيکه و اصال خجالت نمی کشيد و حرفای زش     
نامربوط ميزد و مادره بدتر از اون 

د اما کم نياوردم چنان عصبی بودم  که باهاش درگير شدم،   چادر از سرش  خو 
بخود کشيده شد شروع کرد جيغ زدن 

با  ديگه تو حال خودم نبودم چنان عصبی بودم که  نفهميدم چقد پيش روی کردم و 
شت زير دستم داشت جيغ ميزد ضربات م... تمام توانم دارم موهاشو ميکشم و  ميزنم 

... و بود رو کمرم 

.شهناز جيغ ميزد فحش می داد  

.يه دفه با فرياد فرهاد منو از شهناز جدا کرد  

منو سفت گرفته بود  

.نگاهم با خشم نفرت به شهناز که جيغ جيغ ميکرد و فحش ميداد  

:يه دفه فرهاد  با فرياد فت    

.بريد گم شيد تو _ 

:مادره با عصبانيت گفت  

می بينی خواهرش چه هاااره _ 

تاخواستم سمتش حمله کنم فرهاد منو محکم گرفته بود  

:با عصبانيت گفتم  

ز خوبی به شوما نيومده هرچه ساکت ميشيم هيچی نميگيم فک ميکنين وظيفمونه ا_  
..خوبی کردن فقط پشيمونيش به ما رسيد 
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:با انگشت اشاره سمتش با خشم نشانه رفتم  تهديد کردم  و  گفتم  

از تک تکتون شکايت ميکنم _ 

:مادر فرهاد با خشم  گفت  

عوض تشکرتونه که اين همه مدت دختر نکبتتون رو تحمل کرديم    _ 

:با پوزخند ،  ادامه داد  

مار تو آستينمون پرورش داديم _  

ازه يه دفه نمی دونم فرهاد چطور شد که با عصبانيت هنوز منو گرفته بود  و اج 
:نمی داد تکون بخورم و منم در تقالی رهايی با فرياد و عصبی گفت 

برين  تو ببينم کل همسايه ها ريختن تو کوچه _ 

اصال برام مهم نبود  

 با عصبانيت منو سمت ماشينش کشونکشون برد، نمی دونستم می خواست چکار کنه 

در تقاليی  رهايی بودم   

دست بردار نبود   

:منم به شدت عصبی و با خشم گفتم  

هوووی ولم کن _ 

خت محل نداد با خشم يک دست آزادش در ماشين رو با خشم باز کرد و  منو  که س 
در تقال بودم تو ماشت نشوند 

:فرهاد  

بيشين ببينم اينقد زر نزن _ 

:مجال نداد چنان در ماشينو کوبيد بهم که با خشم و ترس گفتم   

هوووی چته ديونه شدی ؟_ 

:کولمو انداخت از شيشه ی ماشين صندلی  عقب  و  با عصبانيت و اکراه گفت  

مگه نمی خواستی باهات بيام ؟_ 
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]09:34 24.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٨۶پارت#

سکوت کردن نفسم به سينه دادم

:صدای فرياد مادر فرهاد که با عصبانيت گفت 

فرهاد کجا ميری؟_  

فرهاد توجهی نکرد تمام نگاهم بهش بود 

پر از خشمو نفرت  خشم   

:فرهاد با عصبانيت قسمت راننده می اومد گفت

برو برو تو_  

شهناز  با اکراه  چادررو روی سرش می کشد   

:و  با خشم و کنايه و عصبانی گفت 

کدوم گوری می ری فرهاد بازم می ری که باز   خامت کنن ؟_ 

سکوت کردم  واقعا بحث کردن با اينا   حماقت محضه  

ديدم شهناز سمت ماشين دويد  

نفس نفس می زد  

.فرهاد با خشم سوارشد و  در   رو  بست  

هناز   شهناز از شيشه ی ماشين، سمت فرهاد خم شد ، فرهاد ماشين رو روشن کرد،  ش 
:با طعنه وکنايه گفت 

فرهاد " خر نشو"_ 

فرهاد   عصبی نفسش رو  داد بيرون،  ماشين رو روشن کرد  

ا شهناز با بی قيدی تمام پشت چشمی نازک کرد، نگاه کينه اش رو  به من داد ب 
بی مالحظگی تمام گفت

249



اگر هم که شدی _ 

 گرده فرهاد مامان داره برات دنبال زن می.. واسه يکی  بشو که  ارزش داشته باشه 
خودتم می دونی اون ديگه برات زنی خوبی نيس بايد طالقش بدی

اشين فرهاد اصال هيچ حرفی نزد می دونستم خيلی عصبيه که بدون توجه به شهناز م 
حرکت کرد  

که  شهناز  از ماشين جدا شده  

:پشت سرش با فرياد که صداشو شنيدم  گفت

فرهاد به خودت بيا_   

محل نداد،  خيلی ناراحت و عصبی بودم  

فرهاد اين جوری  عين موم تو دستشون بود 

حرص خوردم،  بيچاره خواهرم که هيچ سهمی از شوهرش نداشت  

:گفت فرهاد حرکت کرد،  دقايقی خيلی کوتاه گذشت،  يه دفعه نفسش رو بيرون داد و 

يه جاهايی ديگه خسته نمی شی_  

ديگه بريدم ! ميفهمی طال ..! حتی ناراحت نمی شی فقط ميبُری َهمين

:پوزخندی زدم و گفتم  

 که واست هزرتا به اصطالح   راه در... اين جماعت از خداشونه خسته ببيننت _ 
واقع چاه برات بکنن 

:نيم نگاهی بهم انداخت و ادامه دادم  

بد بريدی فرهاد _   

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

خسته تر از اونَيم که اهميت بدم_ 

اين رسمش نبود فرهاد _ 

:عصبی چنگی به موهاش زد،  گفتم  

خواهرم تو اون خونه خوشبخت نبود _ 

:نگاهم بهش بود،   ادامه دادم  
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ز تو مادر و خواهرات رو تو تسلط دارن تو هيچ اراده ای از خودت نداری،  طنا_   
اون خونه جلو چشمای تو پرپر شد و دم نزدی 

:سکوت کرد، نگاهش به خيابون شلوغ روبه روش بود،  گفتم  

تو از اونا می ترسی که طنازو قربونی کردی _ 

سکوت کرد  

نفسم رو بيرون دادم پوزخندی زدم نگاهمو ازش گرفتم

:به خيابون روبه رو دادم و گفتم 

فک  کردی االن مثال  طنازرو طالق بدی يه زن ديگه بگيری خوشبخت ميشی؟ _ 

وجدانت آرومه؟  

:نفسش رو  بيرون داد برگشتم نيم نگاهی بهش کردم و گفتم 

ا با اون وقت فکر می کنی خواهرو مادرت خوشحالن که تو يه  زن ديگه می گيری ي_  
اون رفتارشون  بهتر از طناز  نخواهد بود

شت  نيم سيبک گلو چنان باال پايين شد که احساس کردم به زور نفس به سينه داد برگ 
:نگاهی بهم کرد و گفت 

شدم،  طال خيلی سخته،   خيلی سخته تو اين خونه به جای طناز بايد من مريض می _  
يلی روم نمی تونم گريه کنم نمی تونم باهاشون در بيفتم االن همين شرايط اين جوری خ

فشار آورده بچه ها تنهان مادرشونو  می خوان

مادرم اجازه نميده به ديدن طناز بيان 

لب و گزيدم اعتراف می کرد؟ 

نفسی به سينه دادم جای اميدواری بود  

:زمزمه کردم 

ا بشی فرهاد فقط بايد خودت بخوای تو ماشاهللا  دستت بدهنت می رسه می تونی جد_ 
نفرن هيچ اتفاقی براشون نمی اوفته  ۵اونا 

يه جای ديگه خونه بگيره دست زن و بچه تو بگير 

اونا زندگيشون می کنن 

تنها اين وسط کسانی ضربه می خورن فکر  می کنی  کين ؟ 
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وب وبچه ها هستن  که نابود می شن، طناز من يه دوره تحت نظر روان پزشک باشه خ
داری   می شه فقط کافيه تو رو باور کنه باورت کنه که هنوز هم می خوايش  و دوستش

اون  بد ون تو می ميره 

:باز عصبی چنگی به موهاش زد و گفت 

]10:09 24.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٨٧پارت#

داشتم اميدوارم شدم وقتی گفت مادر و خواهرام راحتش نميزارن

خودم هم می دونم بهش سخت می گذره اما هيچ راه چاره ای ندارم _  

انه طناز  برگرده  خونه ديوونش می کنن  می دونم کاری می کنن که اين بار از خ 
فرار کنه

:پوزخندی زدم و گفتم 

اونا چه می دونن زندگی چيه ؟ زندگی زناشويی  يعنی چه ؟_  

چه ميدونن مرد چی می خواد  بچه چی می خواد اما از روی  حسادتشونه 

:برگشت نگاهی بهم کرد و گفت 

نه اين حرفارو باور ندارم _  

:پوزخندی زدم و گفتم

تو   همين ديگه افسار زندگی تو دادی دست اونا وقتی بيرونی چه می دونی  طناز_  
خونه چيکار می کنه  چکارش می کنن؟

چی ميکشه؟ 

:برگشت باز نگاهم کرد و گفت  

طناز هميشه ساکت بود حرفی نمی زد فک کردم شايد راضيه_ 

:پوزخندی زدم و گفتم 
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هميشه آروم بود هميشه سکوت می کرد تو خودش ريخته واسه همين تو خودش _  
ريختنها اينجوری طناز رو نابود کرد

لبريز شد،  تومور شد و داره ديوونش ميکنه  

:لبی تر کرده پيچيد تو خيابون با سرعت گفت 

خيلی خستم خيلی کار زندگی خونه بچه ها _  

کاش  چشمامو می بستم و ديگه باز نمی شد 

:نيم نگاهی کردم بهش و گفتم  

اينو هميشه يادت باشه تَِهش اونی واست می مونه_ 

و می خوادت با دل وجون.. که خسته و لهو داغونتم ديده 

آرومت  احترام به خواهر و مادر واجب  انکار ناپذير ،  فرهاد اما اونی که هميشه 
زاری ميکنه اونا نيستن، اون زنته يه شب مثل يه بچه، مثل يک پسربچه خسته سرتو ب

تو بغلش آروم بگيری

موهاتو نوازش کنه  بوی تنش صدای نفس هاش  نبض زندگيته  

:گفتن اين حرفها برای خودم سخت بود اما نفسمو بيرون دادم و گفتم 

خودت می گيری چی می گم هيچ کی مثل زنه آدم نيست که فقط  برات بمونه_ 

:نفس بيرون داد و گفت

طال   بهم فرصت بده ، بايد همه چيزو از اول درست کنم،  همه چی؛_

ل  اين مدت خيلی فکر کردم خيلی،   طناز که  نبود  خيلی روحيم ريخت بهم  حا 
جرو بحث کردن با مادر و خواهرم  رو ندارم ،سکوت کردم 

رام تنهايی بچه ها، حال خرابه طناز و  عکس العمل  خواهرا و مادرم ديگه جونی ب
نذاشته

طال  اما به من فرصت بده بايد يه خونه بگيرم ازشون جدا بشم  

شن اون اما می دونم اين هم مدتی زمان می بره چون می دونم به اين راحتی قانع نمي
وخ خونه ارث پدريه تا بفروشمش و سهم شون رو بدم شايد نخوان رضايت بدن  اون 

کار  سخت ميشه

:واقعا خوشحال شدم لبخندی روی لبم زدم و گفتم  

253



تو يه خونه ديگه داری فرهاد می تونی دست زن وبچه بگيری  بری اونجا _ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

تو همون کوچه هست نمی خوام نزديک شون باشه و کوچک يه خوابه است _  

:آب دهنم رو قورت دادم هنوز لبخندم رو لبام و گفتم

تا اون موقع يه مدتی طول می کشه تا طنازم حالش خوب بشه _  

تا اون موقع  ميتونی همه  کاراتو کرده باشی  

ه از دست  زن بچتو  بگير برو هيچ چيزی نمی تونه جای خانواده ی ادم باشه کسی ک
خون و پوسته  رنگ  توئه اين بچه ها به مادرشون احتياج دارن

مادر خواهرات  چه اتفاقی براشون ميافته؟ 

زندگی خودشونو دارن  و حتم دارم تو هم تنها شون که نميزاری بهشون سخت  
بگذره هميشه هواشونو داری 

سکوت کرد  

ا به خوب  ميدونم  االن فرهاد تو بد شرايطی داره با خودش کلنجار ميره و اين ت 
خاطر تصميميه که  بگيره و همه چيز را درست کنه 

ايد صبر و خانواده اش را قانع کنه و تا حال  طناز خوب بشه زمان زيادی ميبره پس ب
کرد

]10:19 24.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو #

٨٨پارت#

مقابل در خونه بود که پاک کرديم  

:نفس به سينه دادم،  رو  به فرهاد گفتم

يلی اگه طناز حرفی زد عصبی بود و  بد و بيراه گفت بهش حق  بده فرهاد اون خ_  
خسته است
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شايد چشم ديدن تو هم نداشته باشه  

اگه نخواست باهات بياد خودت برو من خودم ميارمش  

:سرش رو انداخت و گفت

...  تنها که باشی خيلی چيزارو می فهمی _ 

لحظه ای خيره نگاهش کردم  

:که ادامه داد    

 هيچ کس نپرسيد دردم چيه...!  من  ماه ها  خودم  نبودم  و کسی  متوجه  نشد_ 

:سرش رو انداخت و آروم زمزمه کرد  

از وقتی کوچکترين چيزی  تو کار منو ناراحت می کرد اگه حرفی هم نمی زدم طن_ 
زود می فهميد ناراحتم 

:سرشو برداشت دستش می لرزيد و ادامه داد  

قف چند ماهه  هيچ کس نميدونه چی می کشم  اوناييم که مثال  هواتو دارن مِث س_ 
!کاذبن

باشه   ُخودت باش فرهاد  چون َکسی بِهتَر از تو نيس که بتونه هوای  زندگيتو  داشته_
با اون چيزايی که لياقت داری 

گاهى وقتها باهاشون  موافقت می كنم_

:سرشو برداشت و ادامه  داد  

چون واقعا توان ندارم ... اما فقط براى اينكه ديگه حرف نزنن _  

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم  

ه اونا می فهممت اما اينو بدون  و  مراقب باش که چقدر مدارا می کنی، تو داری ب_ 
و اينه نتيجش . ياد ميدی که چطور باهات رفتار کنن

:سکوت کرد، گفتم  

دبختی  بايد اول  از هر چيز خودتو پيدا کنی   و باور كنی  خوشبختِی  تو عامل ب_ 
تسلط  اونا   بهت! با خوبی بيش از حد کسی اسيرت نمی شه، رئيست می شه !.. اونا نيس

دارن 

احتم االنم بو برن قضيه چيه   ر.. من از اونام که هميشه هرچی بشه تقصير منه _ 
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نمی ذارن  خدا می دونه چه فيلمی سرم در بيارن

:پوزخندی زدم وگفتم  

اونا ميدونن تو چقد ضعيفی  هميشه وقتی كه بخوان اذيتت كنن،_  

اونا دارن طنازو ازت می گيرن  تو ! چيزی رو كه دوست داری رو ازت می گيرن
دوسش داری  ولی راهشو بلد نيستی 

اين مدت که طناز نبود تازه دارم جای خاليشو حس می کنم _  

تا چيزی رو که قبال بوده خراب نکنی،_  

ت تلخ پس بايد   خودتو برای يه اتفاقا.  نمی تونی اون چيزی رو که هست تغيير بدی
آماده کنی 

دم  همون لحظه در حياط باز شد،  وقتی قامت  طناز رو با چادر مشکيش تو در دي 
.بی اراده سکوت کردم 

آب دهنمو قورت دادم وقتی نگاه  فرهاد که پر از دلهره بود  به من افتاد  

س بود طناز همين طوری با  حالت خاصی که نمی دونم عصبی بود يا  دلهره بود تر   
. زل زده بود  به فرهاد 

اشين يه دفه به خودم اومدم و با سرعت و دستپاچگی البته دررو باز کردم و از م 
پياده شدم

س و تا من پياده شدم ديدم طناز با عصبانيت يه دفعه سمت فرهاد که هنوز با تر 
متعجب تو ماشين نشسته بود رفت 

ريباً با خشم و عصبانيت با کف دو دستش به شيشه ی ماشين می زد با عصبانيت و تق 
:خشم زياد گفت

تو اينجا چيکار می کنی واسه چی اومدی برای چی اومدی ؟_  

اشين نفس نفس می زدم با سرعت  سمتش رفتم،  سعی کردم دستاشو بگيرمو نزارم به م
بزنه 

:با التماس و عجز زياد گفتم 

طناز خواهش می کنم آروم باش _ 

گوشش بدهکار نبود، چادر روی سرش بود اما  از سرش  آويزان بود
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کمی به جلو خم شده بود و با عصبانيت به شيشه ماشين می زد 

با دو تا کف دستاش  بغض وحشتناکی  واشک  چشمانش رو خيس کرده بود  

:با بغض و بريده بريده گفت

اين واسه چی اومده ؟_  

برای چی گفتی بياد اينجا چی  از جون می خواد

با الماس دستاشو گرفتم داشتم ديوونه می شدم

وقتی اين حالتش می ديدم اشکاش روی گونه هاش می غلتيدن  

:دستاشو با عصبانيت تمام گرفتم و گفتم

طناز بايد بياد با دکترت حرف بزنه تا حالت  خوب بشه_   

:فت با عصبانيت  سعی می کرد خودشو از من  جدا کنه و با گريه و بريده بريده گ 

شه من هيچيم نيس من حالم خوبه من اينو ببينم حالم بدتر مي.... من هيچيم نيس_ 
نمی فهمی؟

و  چادر از سرش افتاده بود و سعی می کرد و جمع و جور کنه با گريه و عصبانيت
:فرياد ادامه داد

ور داشتی  من اينو ببينم می ميرم، من اينو نمی خوام ببينم تو اينو نمی فهمی ؟ که_  
آوردی 

:گفت فرهاد نفهميدم چطور از ماشين پياده شد و با التماس صداش به شدت می لرزيد

طناز آروم باش  باشه عزيزم_  

]11:20 24.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٨٩پارت#

چادرش و روی سرش به سختی گرفته بود  

يک طرف چادرش با دست گرفته بود با  عصبانيت  
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:نگاهش به من بود اما با  دست اشاره به سمت فرهاد کرد و گفت 

اين از اينجا بره من حال ديدنشون ندارم اينو ببينم حالم بدتر می شه_   

فرهاد  دست  طنازرو گرفت سمت خودش کشيد  

:اندک فاصله ای بين شون بود،  با التماس و خواهش گفت

آروم باش عزيزم  به من اعتماد کن...  طناز خواهش می کنم  آروم باش_  

طناز  با عصبانيت خاصی خودشو عقب کشيد، با دست هلش داد با پوزخند  
:عصبانيت تمام گفت

تنها چيزی که توی نگاِه تو نيست ؛ اعتماده _  

طناز خيلی عصبانی بود 

که باز با گريه و بغض و عصبی گفت

د با ساله هيچ اعتمادی  تو نگاه تو نديدم که االن بخوام باورش کنم فرها ١٢_  
:التماس گفت

بزار حرف بزنم خواهش می کنم اينقدر عصبانی نباش_  

:طناز باعصبانيت پوزخندی زد و گفت 

مگه تو بلدی اصال حرف !  چه حرفی داری بزنی! چه حرفی داری بزنی  ها_    
بزنی ؟

طناز حرف  نفسم رو بيرون دادم ، تمام نگاهم به اونا بود نمی تونستم حرف بزنم بايد 
. دلش رو می زد بايد کمی خالی می شد

:با خشم و حق به جانب و گريه گفت 

دروغتو بگو ظرفيتم باالست! خجالت نکش_ 

:فرهاد با التماس بيشتر گفت

خواهش می کنم اروم باش اومدنم اين طوری هم نيس _ 

سم هاااان پس چطوريه ؟   اررههههه   ؟   تقصير تو نيست من دوست داشتنی ني_  
نه واسه تو نه واسه خونوادت   که با اردنگی پرتم کردی بيرون 

داشتم ديونه می شدم حرفای طناز وجودمو به آتيش می کشيد 

م تو هميشه مقابل اونا سکوت می کردی   هر باليی سرم می آوردناز ترسشون   د_  
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فتن نمی زدی    مث يه احمق و ساکت بودم اما   کور  نبودم  می ديم  جرات نه گ
نداشتی  و ندارررری 

:فرهاد  گفت  

م اين می خوام اون   فرهادی باشم که تو می خوای تو نمی دونی تو نمی دونی تما_  
...مدت نبودی من چی کشيدم   اومدم که 

طناز با گريه ميون حرفش رفت حرف فرهاد نيمه موند وقتی گريه های دلخراش   
طناز  رو ديد سکوت کرد 

.ديگه ذوقی تو اين دل بی صاحاب شدم نمونده واسه برگشن_ 

برووو  ديگه نيا .. ديگ برنگرد 

:فرهاد با التماس  گفت  

هر بدبختی ای که  داره سرم مياد از سکوت خودمه می دونم طناز _ 

:با دوتا دستاش سمت فرهاد حمله کرد با مشت به  سروصورتش می زد گفت

يگه بروبرو از اينجا گمشو برو،  من ديگه تورو نمی خوامت  نه دوست دارم نه د_  
  به حرفات  گوش نمی دم،  روزايی که بايد بودی نبودی منو از خونه پرت کردی

بيرون  حاال هم برو گمشو بيرون، برو گمشو نمی خوامت 

طناز نا اروم بود

انگار باز حمله بهش دست داده بود  

نمبا شدت عصبانی و با مشت به سروصورت فرهاد می زد اصال نمی تونستم کنترل ک

تا خ به ودم اومدم  د هنوز  اونو می زد  

فرهاد قادر به کنترلش نبود 

گريه می کرد، داد و بيداد می کرد حرف می زد عصبانی بود 

:نفهميدم چطور يه دفعه نقش زمين شد با جيغ و گريه گفت  

برو گمشو از اينجا من با تو حالم بهتره_ 

.تا به خودم اومدم کنار طناز زانو زدم  

حالش   اصال  خوش نبود 
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مکه سر م رو داشت. رنگش به قرمزی زده بود،  از شدت عصبانيت صداش گرفته بود

:با عصبانيت روبه فرهاد گفتم 

برو،   خودت  برو  مطب  وقت دکتر گرفتم اسمتو بگو    _  

برو با دکترش حرف بزن  

:فرهاد تا خواست  کنار طناز  زانو بزنه،  با عصبانيت و عصبی گفتم

برو نمی خواد،  داره دير ميشه طنازو خودم  ميارم _ 

:با دستپاچگی تمام گفت

اما حالش بده_ 

:با عصبانيت هلش دادم و  گفتم 

بيا  بفرما  می بينی حال و روزش اين به اين راحتی خوب شدنی نيس_  

:فرهاد  بلندشد،   عصبی  گفتم 

بروداره   دير ميشه_ 

:نگاهش کردم و ادامه دادم  

اگه می خوای حالش زودتر خوب شه بايد يه مدتی تنهاش بزاری_  

]15:09 24.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٩٠پارت#

چند روزی گذشت   

:کمی عصبانی شدم، يه دفه با عصبانيت گفتم

ينکه آق مصيب  اما ترجيح ميدم بد باشم تا ا" يادت باشه من می تونم بد باشم " _ 
تظاهر به يه ادم خوِب تقلبی  باشم 

:چشمکی زد و با لبخند پر از اطمينان  و گفت   

260



هر کی تظاهر به هر چی می کنه،_ 

ی   طال  تو نمی تونی  بد باش... و اون آدم دقيقا تويی   ..  درست تو باطن عکس اونه 
من خودم می خوام بزرگت کنم  

:پوزخندی زدم ، اما تو دلم حال بحث کردن باهاشو نداشتم،  گفتم  

ابام اين حرفا به دردم نمی خوره آق مصيب  و سفته ها   و اون دست خطی که از ب_ 
داری رو به بهم  بده 

:بازم چشمکی زد و گفت   

باشه گفتم که همه  رو بهت ميدم  اما يه شرطی داره_ 

:يه  دفه بازم  عصبی شدم  با عصبانيت گفتم  

بازم چه بابموبلی سرم در آوردی هرچی گفتی که قبول کردم _ 

ت نفسش رو بيرون داد  از پشت ميز   بلند  شد،  جلو اومد کنارم رو مبل نسش 

من مجبور به تحملم ... بايد تحمل کنم  

آب دهنمو با اکراه قورت دادم  

:دست دور کمرم حلقه کرد، گونمو بوسيد  و آرم با  لحن خاصی گفت  

سراغ خنده هات رو بايد از  بقيه  بگيرم ؟_ 

نگاهش کردم ، آغوششو دوست نداشتم  چه حس وحشتناکی بود     

لم فرياد د!!! حس می کنم درونم يه تيمارستانه که تموم مريضاش دارن عربده ميزنن
:خفه بود  لبخند به لب داشت و گفت 

..! دارهمی خوام هميشه  بخندی  تا بفهمم زندگی جز خنده هات  هيچ چيز ديگه ای ن_  

:اين بار نتونستم  پوزخند نزنم،  گفتم  

ولی اين شد نتيجش !  مشکل از اونجايی شروع شد که خواستيم حلش کنيم_ 

:برگشت نگاهش  کردم و گفتم  

شوما منو همين طوری قبول کردين همين قدر بی تفاوت همين  قدر سرد _  

:با لبخند  نگاهش به من و گفت     

زمان همه چيزی رو درست می کنه   فقط با من رسمی نباش  _ 
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. زل زدم بهش، هنوز لبخند به لب داشت، سکوت کردم   

:نفسش رو بيرون داد، خم شد  اروم تو گوشم زمزمه کرد   

ال منه و به  شب ازدواجم برسم،  با دختری که  می خوام  بدونم  و  باورم بشه  م_   
باکره است  هرچی بخواد نه نمی گم 

يه دفه تا اين حرف رو زد  

:فتم چنان عصبی شدم،  از سر جام پريدم  و با خشم و عصبانيت مقابلش ايستادم و گ

 ِچشم ِبه َهم ِبَزنی می بينی ِچَقدر آَدما َعَوضَين  تو حق نداری  راجبم اين طوری_ 
حرف بزنی 

:بلند شد يه دفه اومد مقابلم ايستاد ديد خيلی عصبيم  باالتماس گفت  

....من منظوری نداشتم باو_  

:نذاشتم حرف بزنه با عصبانيت تمام هلش دادم و گفتم  

...من! اره من بدم بريد دنبال خوباش... اصال من خراب داغون هرزه _  

يشد نذاشت حرف بزنم يه دفه منو به آغوش کشيد خيلی عصبی بودم داشت  حالم بد م 
:از اين همه نزديکی که من به آغوش کشيد، سعی کرد آرومم کنه و گفت 

وام برای بهترين انتخابی که توی زندگيم کردم  تويی از اين لحظه به بعدتتو می خ_   
هميشه 

ا باز هم حرفش نيش داشت کنايه داشت،  با خشم خودمو ازش جدا کردم،  داشت ب 
:حرفاش منو می کشت،  گفتم 

اگه بهم شک داری واسه چی  گيرسه پيچ دادی به من  ؟_ 

:با لحن شرمساری گفت  

طال   ببخشيد گفتم که   معذرت می خوام منظوری ندارم _ 

شم پوزخندی زدم،  ازم معذرت خواهی ميکنه ،  موس موس می کنه ، می دونه خر ب 
:هيچی حاليم نيس،  با عصبانيت گفتم 

 اب دريا با تف سگ نجس نمی شه!   هرچی هم باشم  زنگ تفريح اينو اون نيستم_ 
اينو ديگه از خودم مطمئنم 

من که گفتم منظوری نداشتم _  
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:پوزخندی زدم و گفتم   

ديگه  برام ُمِهم نيس نََظِرت  چيه  َوقتی  حرفتو زدی    _ 

:با لبخند ملتمسی زمزمه کرد  

گفتم که معذرت می خوام _ 

:با عصبانيت بگفتم  

مراقب حرفات باش ، _ 

گيت اونا می تونن بخشيده بشن اما فراموش نمی شن اينو يادت باشه از من تو زند
مجسمه نساز 

:با پوزخند ادامه دادم  

بعضی از دردا دائمين_ 

هرچقدر خوشبخت باشی بازم جلو چشات ظاهر می شن که بهت ياداوری کنن ما 
.. هنوز وجود  داريم

ازم فاصله گرفت رفت سمت گاو صندوق ،  زانو زد و در گاو صندوق رو باز                                                                          
:کرد  گفت 

همه رو بهت می دم _   

:خيلی عصبی بودم و ادامه داد   

ریپول بهت می دم برو    وديعه ارايشگاه رو پرداخت کن   امروز   بايد ب_    

]16:57 24.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٩١پارت#

نگاهم به مهمانای نصفه و نيمه بود،  هنوز هم شون کامل نيومده بودن

نفس به سينه دادم 

.جايگاه عروس نشسته بودم 
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ساکت بودم هيچی برام مهم نبود       

مهمونا با موسيقی شاد می رقصيدن و غافل از دل پر دردم   

.عروسی مختلط بود،  اين همه بريزوبپاش برای مصيب بی اهميت بود  

پول داشت خرج می کرد  

نمی دونم  اق مصيب  کجا بود  

.تازه احساس وحشت بهم دست داد   

اين برام قابل باور نبود من امشب به حجله  می رفتم؟

دقايقی بيشتر نمونده بود  که حکم  بيچارگيام رو امضا  کنم  

امشب  به عقد مصيب در ميام  

.  مامانم اومد ، شيک منظم زيبا 

ن شد آرايشگاه رفته بود،  کت ودامن شيری رنگی  که تنش بود عالی بود،  دلم خو 

مصيب  براش خريد بود  

گردنبد طالی  سنگينی  گردنش بود،  چشم  روشنی بود

:تو  اون  شلوغی موسيقی زمزمه کرد  

مصيب رفته دنبال عاقد ديرکرد هنوز نيومده _ 

:متعجب گفتم

خودش رفته ؟ يکی رو می فرستاد خب _  

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

داره تلفنی حرف می زنه   انگار  يکی رو فرستاد  دنبالش_   

:نفسم رو بيرون دادم با حالت آه و  گفتم 

وقتشه  که بيچارگی هامو امضا کنم _ 

:بوسه ای به آرومی روی موهام می ذاره ،  بخوبی  بغضشو حس کردم ، گفت   

منو ببخش نتونستم برات کاری بکنم _  

:لبخندی زدم     و با اطمينان و لبخند گفتم
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نگران نباش مامان همه چی درست ميشه همه چی درست ميشه_  

:از رو مبل بلند شدم و گفتم   

خيلی خستم  سرم درد گرفته  يه قرصی چيزی   نداری به من بدی ؟_  

:نگاهم کرد که نفسم رو بيرون دادم و گفتم  

خيلی سرم درد می کنه _ 

:مامان متعجب و پر از دلهره   نگاهم کرد و گفت 

خدا مرگم بده چی شده اخه امشب  عروسيته ؟_ 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم  

از صبح تا حاال هيچی نخوردم کالفه شدم_  

:اشاره به لباس عروس تنم کردم کردم گفتم 

اين که حس خوبی بهش ندارم_  

قرص مسکن کجا بوده من که چيزی ندارم _  

:مامان اين حرف و با ناراحتی تمام ادامه داد 

دبميرم الهی امشب شب حجله به  مصيب بگم هواتو داشته باشه بزاره برای بع_  

:پوزخندی زدم و گفتم 

خودم هم که اصال نمی تونم بذاره واسه بعد _  

از ميون شلوغی به ارومی رد شدم

:سمت رخت  کن قدم برداشتم  که مامان گفت 

کجا ميری؟_  

برم تو رخت کن دراز بکشم مامان واقعاً خستم_   

:مامان با نگرانی گفت   

خدا مرگم   چه کاريه  جا  کجا بوده بشينی _  

:بی اعتنا به حرف مامان  گفتم

تو کيفم قرصه دست طناز بود،  گذاشته بود تو  رخت کن_  
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انمی مامانم تو شلوغی نگاهی به مهموناکرد، طناز رو ديدم   گوشه ای  داشت با  خ 
حرف می زد

:لبی ترکردو گفت  

کوله پشتی دست طناز بود،   اگه اشتباه نکنم گذاشته تو رخت کن _ 

:جلو رفتم گفتم 

آره قرص مسکن بخورم_ 

]17:14 24.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٩٢پارت#

سمت رخت کن حرکت کردم 

.مامان خواست دنبالم بياد 

:يه دفعه يکی از مهمونا  دنبالش اومد و صدا زد   

...لطيفه خانم _ 

:مامانم برگشت با لبخندو  گفت 

جانم _  

منم برگشتم نگاهم  به مهمان ها بود  

خوشبختانه هيچ کس حواسش بهم نبود 

ستم  و داخل رخت کن  شدم،  به آرومی درو بستم،  نگاهم به در بود،  يکباره چشم ب 
:زير لب زمزمه کردم 

خدايا خودت کمک کن _  

قفل در رو بستم 

با ترس دلهره آوری ، اما با اطمينان برگشتم  
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.نگاهم به گوشه کنار  رخت کن بود  

د نگاهم بين اون  وسايل دنبال کوله پشيم بو.... وسايل خانوما اکثرا بود     

م اب دهنم رو قورت دادم، با سرعت سمت کوله پشتيم که گوشه ای رخت کن   رفت 

نفسمو به سينه دادم 

تمام  جودم  می ترسيد 

اما من عزمم رو جزم  کرده بودم 

و بدون اينکه کمترين ترس ودلهره ای به قلبم راه  بدم   

کيفو برداشتم و با سرعت باز کردم  

مانتووشلوارم رو  از کيفم در آوردم 

م چشم   بستم بر روی   تمام  اتفاقات  بعدش که  قرار بود بيفته و من مقصر 

. اما   ديگر  برايم هيچ چيز مهم نبود 

با اينکه  خيلی ترسيده بودم  

ولی من تن به اين  ازدواج نخواهم داد 

و با هر  جون کندنی  لباس عروس رو  از تنم  بيرون کشيدم

خيلی اذيتم می کرد ناخن های دستم   فاجعه بود  

هزار آرزو در قلبم پنهان کرده بودم ،   مصمم  شدم و لباسم رو پوشيدم  

من از اينجا ميرم من  مال اين زندگی اجباری نيستم 

نفسی به سينه دادم ، شالم رو  از کيفم در آوردم   

مع کنه روی موهای شينيون شده ام،  خودم از آرايشگر خواستم  باز نذاره و کامل ج 

موهام  خيلی بلند بودن همينم به سختی شد  

ر آوردمکفش کتونيم رو قبل اينکه برم  ارايشگاه داخل کوله پشتی گذاشته بودم رو  د 

نگاهم به لباس عروس افتاده رو زمين بود  

با حرص نفسی به سينه دادم  

. بايد  مخفيش ميکردم حداقل تا دقايقی طوالنی کسی متوجه غيبتم نشه 
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نفسی به سينه دادم،  اون گوشه کنارها نگاهم دنبال چيزی بود 

چشمم به قسمت گوشه رخت کن  کشيده شد ،  دستمال کاغذی و آب معدنی و 

و حتی کيسه های زباله ای  مشکی بزرگ 

با سرعت سمتشون رفتم  

يکی  برداشتم،  لباس رو داخلش گذاشتم و درش رو محکم   بستم  

گذاشتم گوشه ی اتاق رخت کن  

نفسی به سينه دادم  

همه چيز برای رفتن من آمده بود   

خودم رو حتی برای بعدش آماده کرده بودم

من برای اين زندگی اجباری ساخته نشدم   

من با مصيب نمی تونم زندگی کنم 

من برای اين اجبار  امادگی  ندارم  

نتها امادگی بلکه   قبول ندارم  

حتی  با تمام دارايی هايش من نمی تونم قبولش کنم   

هزار ننگ و بدنامی رو به جون می خرم اما امشب تو تختش  و پای سفره عقدش 
نمی شينم 

گوشيم رو خاموش کردم و انداختم تو کوله پشتی  

نفسی به  سينه دادم  

قلبم ؟  از ترس نفسی برام نمونده بود  

.می شم اما اهدافم برام مهم تر بود  ننگ بدنامی رو به جون می خرم اما زن مصيب ن 

]09:33 25.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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٩٣پارت#

. نگاهم به در دوم  بود،  که به باغ  ختم می شد

در واقع به در خروجی باغ   

نفسی به سينه دادم با سرعت کوله پشتی   برداشتم 

با سرعت تمام  شال رو تقريبا  روی  صورتم  کشيدم  که  

. کسی موقع بيرون  رفتن   متوجه من نشه  

با هزار ترس ودلهره  دقيقاً   خودمو تو پارکينگ رسوندم  

ونا تو تاريکی نيمه جون پارکينگ سعی کردم  خودم رو از  البه الی ماشينای مهم
خارج کنم 

لبی تر کردم يک بار تا خواستم از البه الی ماشين ها رد بشم 

ماشين گل کاری رو  ديدم،  توقف کرد

يه دفه  پشت يکی از ماشينای شاسی بلند مدل باال  مخفی شدم  

مصيب رو ديدم  از ماشين پياده شد 

نفسی به سينه دادم  

از شدت ترس  نفسی برام نمونده بود، انگار قلبم داشت از کار می ايستاد 

ا فرصت خيلی کمه،  اما همين که مصيب رو  ديدم   از ماشين پياده شد و داشت ب
. تلفن حرف می زد گويا قلبم از کار ايستاد

ا تلفن پنهان شده بودم پشت ماشين،  خم شده بودم و نگاه هراسونم به مصيب  بود، ب 
.داشت حرف می زد ، از در ورودی اصلی داخل شد 

اشين نفسی به حالت  اه  از سينه بيرون دادم تا خودم رو راست کردم که از پشت م
خارج بشم 

کرد   دوباره راهمو بگيرم و با سرعت بيرون برم يک دفعه ماشينی کنار دستم توقف 

 باز با سرعت خودم رو به پشت ماشين رسوندم و نگاهم به شخص پياده شده از  
ماشين بود

ترس بدی تمام وجودم رو گرفته بود  
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مبادا کسی منو اين جا ببينه

لبی تر کردم که قامت بابک رو که از ماشين پياده شد رو به خوبی شناختم

بابک خان بود،  آب دهنمو قورت دادم  

نگاهم  بابک خان  از ماشين چند قدمی دور شد، اما در ماشينش باز موند،  تمامی   
بهش بود 

گوشه ی  لبمو گزيدم

يه دفه با ترس اما مصمم پريدم تو ماشين  

رفتم صندلی عقب  

و تا حد امکان زير صندليای   پشت مخفی شدم  

ديدم در ماشين با صدای  ارومی  بسته شد  

نفسی به راحتی کشيدم 

تو اين تاريکی مطمئن بودم کسی شک نمی کنه من اينجا باشم  

دقايقی طوالنی منتظر شدم 

د مصيب نمی دونستم چه عواقبی در انتظارمه اما هر چه بود بهتر از پای سفره  ی عق
. نشستن و  حجله رفتن و عروس شدن و نابوديه 

تصميم خودم رو  گرفته بودم

تو اين مدت تمام کارام را انجام داده بودم 

هيچ کسی خبر نداشت،  حتی پويا  

مادرم  هيچ اطالعی نداشت 

اين مدت   کارهامو کردم   يه خونه گرفته بودم 

ين تو يه قسمتی از شهر  که هيچ کس خبر نداشت،  خونه که نه  در واقع زير زم 
اجاره کردم 

از يه پيرزن،  تو يکی از محله های قديمی شهر،  پول رهنش رو داده بودم 

می مونه اجاره که بايد خودم کار می کردم و پولش رو بدم 

حاال که بابا به  اون ديگه بدهکار نبود خيالم راحت بود 
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نهايتاً مادرم بايد يک جوری باهاش در ارتباط باشم  

و حواسم بهشون باشه 

،  طناز سپرده بودم به پويا  و گفته بودم حاال که دارم ازدواج می کنم حواسش باشه
رو هميشه مشاوره و دکتر ببره

سفارشا را داده  بودم  مبادا  کم بذاره  

با  تعجب می گفت 

)مگه قرار کجا بری  اين حرفا چيه  می زنی ( 

از فرهاد هم خواهش کرده بودم    

حواسش به طناز باشه

فرهاد دنبال کاراش بود که يه خونه بگيره  

دست زن بچش رو بگيره  و ببره 

چون هنوز  طناز حالش خوب نبود فرصت داشت کاراشو جفت و جور کنه  

حال طناز  خيلی  منو نگران می کرد  هنوز خوب نشده بود  

گاهی وقتا حالتای عجيبی بهش  دست می داد  

گريه های شبانه جيغای   وسط روز 

غذا نخوردنا  هذيون گفتناش منو ناراحت می کرد

اما دکتر  مشاوره  بره و درست داروهاش مصرف کنه مدتی طول می کشه  خوب   
بشه 

ياد حرفای  اون روز افتادم،  نفس به سينه دادم سکوت کردم وقتی گفت  

تنها درمان   همسرشونه 

]09:41 25.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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٩۴پارت#

تو اين دقايقی طوالنی که تو ماشين  مخفی بودم  

کل بدبختيام يادم اومد  

از عکس العمل بابک از اينکه من و تو ماشينش ببينه خيلی نگران شدم ...  

اما بايد يه جوری پياده بشم کسی متوجه پياده شدم نشه

خدا می کردم نفسی به سينه دادم   دقايقی کوتاه  باز  منتظر بودم،  تمام اين مدت خدا 
اگه   بفهمن چه کار کردم اتفاقی برای مامان و بابا نيفته 

)بابک (  

اصالً دوست نداشتم به اين مهمونی و عروسی بيام و با طال روبرو بشم

به خاطر پيشنهادی که بهش دادم حس خوبی نداشتم 

اب می دونستم طال  اونقدری توداره هست که حرفی به مصيب نزنه و رابطمونو خر 
نکنه

.و او نسبت به من بدبين نکنه 

پيشنهاد  بهش پيشنهاد دادم  با اين که فکر می کردم ممکنه به خاطر شرايطی که داره 
منو قبول کنه 

و  زن   اون نشه 

می دونستم به اجبار داره با اون ازدواج می کنه 

دختر خاصی بود اخالق خاصی داشت 

می دونستم اونقدر جسور و گستاخ که اين ازدواج رو رد کنه

اما به خاطر شرايطش مجبور شده قبول کنه  

من مرد هوسران و تنوع طلبی نبودم 

خيلی کم پيش می اومد از دختری خوشم بياد 

و بهش  پيشنهاد عالقه  و يه  رابطه بدم 

شايد در کل زندگيم سه تا دختر بودن

که نهايتاً با مهتاب ازدواج کردم
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 اما طال گستاخی،  زيبايی، زبون ش، حرف زدنش،  استايلش، اندامش همه چيزش 
منو به خودش محصور کرد 

دواج که فقط اما نه برای ازدواج دائم اينقدر خسته بودم اينقدر بدبين بودم نسبت به از
اونو برای آرامش مدت  کوتاهی می خواستم

وارد مهمونی شدم

غريبه بودم     

اما برام تحمل  خيلی سخت بود    

گفتم يک ساعت می مونم فقط جهت رفع تکليف که مصيب دلخور نشه 

برمی گردم 

هنوز داخل  نشده بودم که مصيب رو روبه رو ديدم  

لبخندی زدم، ديدم هراسون گوشيش رو  از داخل کتش  درآورد 

:عصبانی بودو گفت 

يعنی چه اتفاقی براش افتاده چرا در و باز نمی کنه ؟_  

مادر طال بود شناختمش لبخندی زدم

:مادر طال تا منو ديد با دستپاچگی گفت 

سالم عليکم _  

مصيب  برگشت نگاهم کرد    

:منو   ديد اما  خيلی عصبانی بود، رو به مادر طال  و گفت 

برو ببين حالش چطوره؟_  

مادر  طال رفت  

لبخندی زدم 

مصيبت دست دراز کرد با اينکه اخمی گوشه ی چشمش  بود، خوش آمد گويی کرد 

دست پشت کمرم قرار داد  

منو به داخل همراهی کرد  
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هنوز داخل نشده بودم، مصيب 

:با صدای مادر طال برگشت گفت  

آقامصيب يک لحظه تشريف بيارين_  

:هنوز لبخندی گوشه لبام بود، مصيب گفت

شما تشريف برين  داخل راحت باشيد بابک خان_  

بدون همراهی مصيب خودم داخل سالن  تاالر شدم 

لبخندم رو  هنوز گوشه   لبام حفظ کردم

مهمونی مختلط بود برام عادی بود  

رفتم  و گوشه ای  پشت ميز نشستم 

نگاهم به جايگاه عروس بود، فکر می کردم همون  لحظه ببينمش

اما نفسم رو بيرون دادم وقتی جايگاه عروس رو خالی ديدم  

ون احساس کردم در مي. دقايقی منتظر نشستم پيشخدمت  بعد  پذيرايی از من  رفت 
اين همه و شلوغی مصيب و مادر طال هراسون هستند 

مصيب رو به خوبی می ديدم  که عصبانی بود 

مصيب  با سرعت مجلس رو ترک کرد، همه سرگرم رقص بودند من پا روی پا 
.انداخته بودم و در سکوت نظاره گر

]10:38 25.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٩۵پارت#

دقايقی نسبتا طوالنی گذشت  

نفهميدم چه اتفاقی افتاده و فقط فقط همهمه و شلوغی بود   

.معلوم نبود چه اتفاقی افتاده  بود  
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.که يکی از مردا مهمونی رو خاتمه داد    

اعالم کرد که  عروس خانم حالشون بد شده و به بيمارستان منتقل شدن 

نفسی به سينه دادم  

تعجب کردم چه اتفاقی برای عروس افتاده؟ 

از همون بدو ورودم تو مجلس اصال نديدمش 

عصبانيت و   سردرگمی مصيب هم برام عجيب بود 

يعنی برای طال چه اتفاقی افتاده بود؟ 

خيلی کنجکاو شدم 

سرصدا و  مهمونی کم کم داشت به پايان می رسيد، با اعالم خاتمه، مهمونا با پچ پچ  
.حرفای عجيب غريب مجلس رو ترک کردن

زش من هم به تبعيت از باقی مهمونا مجلس رو ترک کردم حتی مصيب رو هم نديدم ا
خداحافظی کنم 

چه اتفاقی برای طال افتاده؟  اين  ذهنم را درگير کرده بود  

 به سختی سوار ماشين شدم ، با  شلوغی جمعيت و مهمونا به سختی ماشين را از
پارکينگ خارج کردم 

خيلی دوست داشتم مصيب رو ببينم

اما ميسر نشد 

نمی تونستم از کسی ديگه ای از سراغش رو بگيرم  

در شأن شخصيت و هيبت من نبود 

.اما کنجکاوی آزارم می داد، در حقيقت نگران طال بودم 

دقايقی طوالنی  که حرکت کرده بودم

و تمام  اون دقايق به فکر طال بودم و نگران 

يعنی چه اتفاقی براش افتاده بود؟ 

يعنی چرا حالش بد شده بود ؟ 

دم ،  يه دفعه با صدای عطسه داخل ماشين چنان ترمز کردم و نگاهم به پشت سرم کر 
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به صندلی عقب 

پياده  با عصبانيت از ماشين.  سريع و ترمز گرفتم،  تو  از جاده بيرون شهر بودم  
شدم

فکر کردم دزدی چيزی داخل ماشينه   

سمت صندلی عقب رفتم تو تاريکی جاده بود 

يه دفعه تا در صندلی عقب رو باز کردم  ماتم برد   

نگاهم به شخصی که  از پشت صندلی ها خودش را باال کشيد 

دستم  به دستگيره در باز  خشکم زد 

د بی اراده قدم عقب رفتم وقتی تو تاريکی  نگاهم به چهره شخص روبروم افتارچ

:که يه دفعه حق به جانب و عصبی گفت 

چه خبرته چرا اينقد  سرعتت زياده زهلم ترکيد _  

:يه دفعه دست بردم و بازوشو  گرفتم ، ميخواستم از ماشين بکشم بيرون گفتم 

تو اينجا چه غلطی می کنی؟_ 

:عصبانی بود، می خواستم از ماشين پياده اش کنم با عصبانيت گفتم 

ی ؟طال اينجا چه خبره  چه غلطی  داری  ميکنی؟   تو ماشين من چيکار می کن_   

:يه دفه  به تقال افتاد، با التماس و خواهش نگاهم  می کردو گفت  

نکن تو رو خدا_    

اما من  عصبانی بودم  دست خودم نبود 

:با عصبانيت  زياد گفتم  

غلط کردی بيا پايين ببينم تو داری چيکار می کنی؟_ 

باز در التماس تقال بود  و دستش رو به صندلی جلو گرفته بود   

اجازه نمی داد  پايين بکشم 

:با التماس گفت 

خواهش می کنم ماشين  رد می شه از اينجا منو می بينن_ 
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:من هم عصبانی بودم و دست بردار نبودم که گفتم 

تو بيجا می کنی سوار ماشين شدی االن فکر می کنن با من فرار کردی _  

: گفت نفسش رو بيرون داد با التماس،  نگاهم تو نگاهش  تو تاريکی شب جاده بود و

.ازت خواهش ميکنم،   بابک  تو رو خدا_ 

:عصبانی بودم،  دست خودم نبود و گفتم   

طال پای منو وسط نکش  برای من شر درست نکن بيا برو رد کارت_  

]10:52 25.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٩۶پارت#

با عصبانيت تمام  و بازوشو کشيدم 

اين بار خم شدم که  اونو از کمرش بگيرم،  از ماشين بکشم بيرون 

ارم پياين يک دفعه چنان جيغ زد و با جيغ  با دوتا پاهاش می خواست منو هل بده که نذ
:بيا   گفت 

خواهش می کنم فقط منو برسون تهران بعدش می رم _ 

:يک دفعه  داشت منو  می زد با عصبانيت و با فرياد گفتم 

خفه شو هيچی نگو_  

:يک دفعه ماشينی داشت نزديک می شد که با جيغ  گفت  

تورو خدا ، توروخدا بابک توروخدا يه ماشين داره مياد_ 

تا اين حرف زد برگشتم سريع نگاه کردم  

يک دفعه ولش کردن سريع ماشين در ماشين رو بستم 

يهو تو تاريکی ديدم رفت زير صندلی قايم شد

،   نفسم رو بيرون دادم،  سرعت ماشين کم شد و با اندک فاصله ی توقف فکر کرد 
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:مردی سرش رو از ماشين بيرون داد و با لبخند گفت

سالم جناب _  

نفسم رو بيرون دادم خيلی عصبانی بودم اما سعی کردم خون سرد باشم

:مرد با خوش رويی  گفت  

اتفاقی افتاده کمکی از دستم بر مياد ؟_ 

نفسم رو بيرون دادم لگدی به آرومی به تاير ماشين  زدم 

:و سعی کردم خون سرد باشم و با لبخندی ساختگی گفتم 

نه اتفاقی نيست فکر کردم چرخ ماشين پنچر شده_  

:نفسش روبيرون داد لبخندی زد و گفت 

اگه کمکی از دستم برمياد در خدمتم _  

نگاهم رو از ماشين  به و افراد داخل ماشين دادم 

معلوم بود که از خود عروسی اومده بودن 

:با لبخند گفتم  

نه ممنون  چيزی نيست_ 

:برگشتم، سمت صندلی راننده می رفتم که بشينم گفتم 

دارم حرکت می کنم ممنونم چيزی نيست_  

مرد باتشکر دست تکان داد و رفت   

 سريعاً پشت ماشين نشستم ،کمربندمو بستم،  با عصبانيت به پشت سرم  برگشتم  و
:گفتم

تو اينجا چه غلطی می کنی_  

:نفسش رو بيرون داد اما زير صندلی بود با حرص و عصبانيت گفت  

حرکت کن برو اينجا واينستا _ 

:عصبی ماشين رو روشن کردم و با عصبانيت تمام گفتم 

برسم تهران حسابتو می رسم_ 
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خيلی عصبانی بودم  

:با حرص  از الی دندوناش  گفت  

حاال حرکت کن گردنم خورد شد  اين زير_ 

با عصبانيت از آيينه پشت سرم رو نگاه کردم،  تاريک بود چيزی  پيدا نبود  

:نميديدمش  اما  با حرص گفتم 

تو آخرش کار دست من ميدی با اين کارت_  

نفسش رو که  بيرون داد به خوبی حس کردم  

:بعد  چند ثانيه سکوت گفت   

نترس اتفاقی نمی افته کسی نمی دونه که من با توام _  

:نگاهم به جاده   رو به رو بود و گفتم

تو فرار کردی همه دارن دنبالت می گردن_  

:پوزخندی زد،  متوجه شدم وگفت  

من نمی تونستم سر  سفره عقدش  بشينم_ 

:پوزخندی زدم و گفتم   

اما تو که حاضر شدی باهاش ازدواج کنی ؟_ 

:باز بدون اينکه زير صندلی بياد بيرون گفت

 من فقط خواستم بدهی ها رو بده و ازش چک وسفته و  دست خط بابامو  بگيرم_  

:پوزخندی زدم و گفتم

زحمت کشيدی با اين کارت؟   االن فقط آبروی خودت رفته_   

:با پوزخند گفت  

اصال برام مهم نيس ، مهم اينه که من االن زن مصيب نيستم _  

برگشتم نيم نگاهی به صندلی عقب انداختم چيزی معلوم نبود 

:و دوباره سريع نگاهم را به جاده دادم و گفتم

تی تو االن کجا می خوای بری تا کی می خوای فرار کنی؟ می دونی خونوادت وانداخ_  
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دردسر

]11:00 25.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٩٧پارت#

:باز هم پوزخند زدو گفت

اما  تلخ تلخه  بهش عادت دارم... اين زندگی که داريم هر روز درگير مرورشيم _   
ی برام بدتر از زيربار رفتن اين ازدواج نيس، حاال که شر  مصيبت کم شده ديگه هيچ

.مهم نيس

:با عصبانيت گفتم  

احمق تو االن کارو خراب کردی همه چيز االن بدتر شده می دونی که مصيب  _  
آدمی نيست که به راحتی کوتاه بياد، الاقل تا جشن پيش نمی رفتی احمقققق

يه دفعه از پشت صندلی بيرون اومد و سرش را سمت من خيز  داد و گفت  

اون ديگه دستش به من نمی رسه _ 

با عصبانيت دست بردم و  سرشو زير ماشين هل می دادم

:گفتم   

برو پايين چيکار می کنی _  

:اين بار خنده ی ريزی کردو گفت

بابا گردنم خورد شد_  

حداقل يه جوری بشين که معلوم نباشی_  

تا تهران  چيزی ديگه  نمونده تحمل کن  

:نفسش رو بيرون دادو گفت 

زندگی باال پايين داره_

..ولی زندگيه من انگار باالش خرابه،فقط پايين داره 
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تی؟تو داری بدترش می کنی، با اين کارت نمی دونی چکار کردی فکر عاقبتش نيس_ 

:خيلی آروم زمزمه کرد 

ظاهر خيلی سخته که ته همه ی خنده هات   يه بغضی باشه تو گلوت  که نه بتونی ت_ 
.. به خوب بودن کنی  نه بخوای ديگران بفهمن چته 

همه فکر می کنن من با اين ازدواج راضی بودم اما نمی دونستن من دارم مرگ 
خودمو امضا می کنم

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم  

االن تصميمت  چيه ميخوای کجا بری؟_ 

:نفسش رو بيرون دادو گفت  

جايی ميرم که دست هيچ کسی بهم نرسه نمی خوام کسی بدونه من کجام _ 

تو  فکر مادروپدرت نيستی؟ فکر کردی مصيب    دست از سرشون برمی داره_    

:اين بار با عصبانيت گفت

مصيب  ديگه هيچ غلطی نمی تونه بکنه ديگه  آتويی دستش نداريم_  

:پوزخندی زدم و گفتم 

اما مطمئن باش مصيب به اين راحتی کوتاه نمياد_  

:سکوت کرد چيزی نگفت، گفتم 

ايتت کنه طال تو اشتباه کردی  شايد اون از تو بزرگتر باشه اما حداقل می تونه حم_  
ه و آرزو هاتو برآورده کنه خودتم خوب می دونی مصيب  هرچی بخوای برات  اماد

می کنه 

:نفسم رو بيرون دادم و  گفتم  

باهاش  تو پيشنهاد منو رد کردی فقط به خاطر اينکه گفتی با  يه عقد دائم  داری_  
ازدواج می کنی 

تو اسمتو و تو از بدنامی می ترسيدی اما االن داری با اين کارت تمام آينده تو اعتبار
نجابت رو لکه دار  می کنی

طال اون مرد پولدار بود می تونستی باهاش کنار بيای 

اون مرد خوشبختت می کرد مگه اينا  رو نمی گفتی  ؟   عقد دائم ؟
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:با عصبانيت و حرص گفت 

د درای من اونقدری عقلم می رسه   که  تو  ازدواج، تو اينچ های تلوزيون و تعدا_  
وبلکس يخچال و شاخه های لوستر  و  مبل و فرش ابرشيم و ماشين شاسی بلند  خونه د

نيس   دنباِل خوشبختی نباشم،    خوشبختی من ماشين شاسی بلند و   عطر تلخ مردونه
که عقده ی اينارو داشته باشم 

:اب دهنمو قورت دادم  که ادامه داد   

..   خوشبختی توی زندگی بستگی به کيفيت افکارم  داره _  

:حرفاش عجيب بود بيشتر از تجربه و سنوسالش بود،  ادامه داد   

تظاهر به خوشبختی دردناک تر از تحمل بدبختيه اين بهش ايمان دارم وقتی _ 
خوشحال نيستم تو اين زندگی اجباری بهتره  نباشم

]15:53 25.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٩٨پارت#

.نفسی  به سينه ام دادم سکوت کردم   حرفای اين دختر عجيبه ولی واقعی 

:دقايقی کوتاه که داخل تهران شديم، تو  شهر بوديم، گفتم

می خوای کجا بری_  

:نفسش رو به ارومی به سينه داد، صداشو شنيدم پر از حسرت و گفت  

صميم من آدمی ام که هيچوقت پاِی رفتن و فرار  نداشتم ،  اما اگه مجبور شم و ت_ 
 کشه اين زندگی پوشالی   منو می.. بگيرم برم انقدر ُمَصمم هستم که ديگه برنگردم 

..باکی داری لج می کنی راهش که اين نيست _  

اره؛ بی نه راهش اينه بمونم مرگ ثانيه ثانيه جونيمو ببينم؟   درسته  رفتن درد د_  
ابرويی داره 

تو اينا رو نمی فهمی ..  اما گاهی اوقات موندن بيشتر صدمه می زنه 

خم  بلند شد درست نشست تو خلوت  خيابونا ا تو اون شب  تاريک،  کمی سمت جلو  
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:شد سرشو انداخت  و ادامه داد 

بيخيال   بزار بگن ابلِه  احمقِه هرزست   _ 

تو ديدی بگو باشه بعد  شتر ديدی نديدی 

سکوت کردم از گفتن  پيشنهادم و تکرار دوباره اش   واهمه داشتم    

چراغ سقف ماشين رو روشن کردم و  نگاهم از آينه بهش بود  

دختر خيلی زيبايی بود خصوصا با اين آرايش عروسش  

اب دهنمو قورت دادم  

.اولين بار کال با آرايش می ديدمش اونم با  آرايش عروس  

...زيبا بود   خيلی    

رد  نفسی به سينه دادم سنگينی نگاهمو حس کرد    به دست پاچگی افتاد ، سعی ک 
:صورتشو ببپوشونه    گفت 

نورش اذيتم می کنه _  

:نفسی به سينه دادم   چراغ رو خاموش کردم و گفتم  

عروس قشنگی شدی _ 

:چيزی نگفت که يه باره سمتش کمی چرخيدم و گفتم  

تو چطور سر از ماشينم در آوردی ؟_ 

:هنوز دست پاچه بود، گفت  

همون موقع که اومدی _ 

:نگاهش به خيابون بودو  ادامه  

همين گوشه کنارا منو پيداکن _ 

کجا پيادت کنم اين وقت شب ؟ اونم دختر تنها  _  

:بعد مکثی کوتا ادامه دادم  

با اين ريخت و آرايش _ 

:با پوزخند  گفت  
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بادمجون بم آفت نداره   _  

:ميون حرفش رفتم  و گفتم  

...  چرت نگو   _  

:عصبی سمت جلو  خم شدو گفت   

يم تا اينجا ما رو رسوندی  دست  شوما درد نکنه از اين جا به بعدشو می تون_ 

:توجهی به حرفش نکردم و گفتم

امشب می ريم عمارت نگران نباش _  

صبح هرجا دلت خواست برو

:با حرص و عصبانی  گفت 

خدايا چرا هرچی سنگه واسه پايی که می لنگه   می ندازی ؟_  

:با حرص ادامه داد  

من نمی خواهم بيايم عمارت بايد کی رو ببينيم؟_  

:نفسی به سينه دادم و گفتم 

می دونم شايد هنوز ذهنت نسبت به من بدبينه اما امشب به من اعتماد کن_  

فردا صبح بشه برو 

نگاهش به من  پر  ترديد  بود   

:که ديدم با عصبانيت  گفت  

ده می شممن به غير از خودم به هيچ کس اعتماد ندارم لطفاً اذيتم نکن همين جا پيا_ 

  با عصبانيت  پا  روی ترمز گذاشتم ، گوشه خيابون خلوت و سريع توقف کردم، 
:چرخيدم سمتش  با عصبانيت گفتم

االن اين وقت شب کجا می خوای بری   نمی تونی ماشين پيدا کنی_  

:خيلی عصبی بود، نگاهم بهش،  گفت  

و شدم حاال از اينکه سوار ماشين ت! ببين من  بيِن بدوبدتر ، بد رو انتخاب کردم_  
پشيمونم نکن 

ی کرد که دستگيره ی  در رو گرفته بود و باال و پايين می کرد و می کشيد و تقال  م 

284



درو باز کنه 

:با حرص زياد و عصبی گفت 

واکن ميخوام پياده بشم _  

توجهی  به حرفاش نکردم  

واقعاً دست خودم نبود با اينکه اصالً نيت بدی نداشتم 

:با عصبانيت ماشين روشن کردم حرکت کردم وگفتم  

می رسونمت عمارت صبح  هر غلطی دلت خواست بکن ، هرجا دلت خواست برو  _ 
گمشو 

:با عصبانيت سمتم خيز برداشت عصبی  گفت 

چيه دلت واسه من سوخته؟_ 

:پوزخندی زدم و گفتم 

تو اصالً قابل ترحم نيستی تو يه دختر ديوونه ی احمقی_  

:سرش رو انداخت و با عصبانيت وحرص  گفت  

اهای بااليی_ 

واسه همه خدايی واسه ما کجايی؟  المصب  يه گوشه چشمی 

:پوزخندی زدم و گفتم   

رراهت اين خودتی که پشت پا ميزنی به همه چيز به داشته هات به چيزايی که خدا س_ 
قرار ميده

]16:48 25.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٩٩پارت#

:با پوزخند گفت 
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چيزی که خدا سرراهم قرار ميده نکنه مصيبه؟_ 

:مکث  خيلی کوتاهی کرد و ادامه داد  

يا اينکه منظور خودتی؟_ 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

ديگه به اون موضوع فکر نکن هرچی بود گذشت يه پيشنهاد دادم که االن هم _  
ديگه بهش فکر نمی کنم 

با اينکه خوب می دونستم من دارم دروغ به خودم  ميگم 

هنوز هم بهش فکر می کردم

و از اينکه  دروغ گفتم پشيمون شدم  

و شايد دنبال فرصت مناسب بودم 

اما اين دختر در شرايطی نبود که بشه باهاش حرف زد 

می دونستم موضع  می گيره و عصبانی می شه

تا خود عمارت سکوت کردم  

وت کنماما طال آرام و قرار نداشت معلوم بود خيلی نگرانه و من هم ترجيح دادم سک

) طال (  

داخل عمارت شديم

تا پای پله ها رفت،  از ماشين پياده شد که سريع من  هم پياده شدم 

کوله پشتيم دو  رو دوشم  انداختم   

به دلم حال عجيبی بود  

سرم رو انداختم نفسی به سينه دادم 

:پله ها که  باال می رفت، گفت   

ان می تونی بری تو اتاق کنار اشپزخونه بخوابيی  خدمتکار هم اونجا هست نگر_ 
چيزی هم نباش 

ه ريه ام  داشتم رفتنشو نگاه می کردم قفسه سينه  ام رو باالدادم،  هوای سنگينی که ب
دادم  حالم رو دگرگون کرد  
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هنوز ايستاده بودم،  برگشت نگاهم کرد

برای موندن دودل بودم نمی دونستم چه حالی دارم امشب 

تا صبح نخواهم خوابيد  

و افکار عجيبی به سرم بوجود مياد  

از عکس العمل مصيب  نگران بودم،   حتی فکراش هم عذابم می داد  

يکی هم موندن اينجا برام خوشايند نبود دست خودم نبود

. گوشه ی لبم روگزيدم،  ديدم برگشت، اومد پايين

:نگاهش به من بودو گفت   

چته چرا می ترسی؟_  

:داشتم نگاهش کردم،  لبخندی گوشه ی لبش بود و گفت 

از چی می ترسی تو که فرار کردی ديگه آب از سرت گذشته _  

:عصبانی قدم عقب گذاشتم وگفتم

دست خوم نی _   

:دستمو  يه دفعه گرفت ، دستشو شک پس  زدم و گفتم  

ولم کن _ 

:يه دفه  عصبانی شد گفت   

دارم ميگم بيا تو نميشه  که تو حياط بمونی...چته اروم باش  _  

:دستمو  باز  با جسارت گرفت،  منو دنبال خودش که می کشيد، گفت 

و اتاق من می رم تو اتاق خودم تو هم برو تو  اتاق کنار آشپزخونه، برو ته راهر_  
خالی هست

:با عصبانيت تمام ادامه داد  

اصال برو تو  توالت   تو  حموم  طبقه ی پايين درم قفل کن _ 

:بل اجبار و با  ترس  دنبالش رفتم، و با منومن گفتم  

من از اومدن به اينجا پشيمونم نکن _ 
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:اين بار خنديد قه قه ای سرداد، همراهش پله ها باال رفتم،  گفت

تو که اينقدر ترسو نبودی بهت نمياد_  

د من سعی کردم مچ دستمو تو دستش جدا کنم روی آخرين پله و پاگرد پله ها ايستا 
:هم قدمی عقب رفتم و ايستادم و با ترس گفتم 

من ترسو نيستم _ 

تو اون  تاريکی زل زده بود بهم  

نفسش رو بيرون  

يک باره  دستش کنار صورتم قرار گرفت 

حس  عجيبی داشتم از اين غافل گيری  

اون يک  قدم فاصله رو کم کرد

فاصله ای بينمون نبود، نفسش رو آروم بيرون داد ،  نگاهش به من  بود 

حس عجيبی در من به وجود اومد،  ترس، دلهره، اضطراب   

:آروم زمزمه کرد  

طال  اورجينال و اصل بِمون ،  نذار دست کسی بهت برسه_ 

]19:30 25.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠٠پارت#

آب دهنمو قورت دادم  

تو  اون تاريکی زير نورچراغ   حياط وباغ چشماش می درخشيد  

:به سختی تونستم نفس بکشم، احساس وحشتناکی دارم،   ادامه داد   

تو واسه مصيب حيفی _ 

با   سرم رو انداختم هنوز  دستش کنار صورتم بود ، دست بردم و دستشو به ارومی 
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دست لرزونم گرفتم و  پاين آوردم  

:اروم   زمزمه کردم  

حسرت واقعى وقتيه که  بفهمى بخاطر بى ارزش ترين چيزا_  

لی حرف من با اين کارم    آيندمو به باد دادم می دونم خي...!  خودتو بى ارزش کردى
... پشتم ميشه اما

:سرمو برداشتم نگاهش کردم و گفتم  

اما پشيمون نيستم _  

:لبخند زد نگاهم بهش بود،  ادامه دادم  

رت يادمه به بار گفتی  اگه واسه آرزوهات از جات بلند نشی حسرتشون زمين گي_  
..می کنه 

!ياد گرفتم برم جلو هرجوری که  هست_

..جا اينکه بشينم و ناله کنم 

اموش هيچ وقت نتونستم اونی باشيم که دوست داشتم؛ از اون بدتر اينکه ديگه فر  
رسهاالن فقط برم،  برم دست کسی بهم ن.. کردم چی  دوست داشتم و چی می خواستم 

نفسش رو بيرون داد  

:هنوز نگاهم بهش بود و گفت  

طال _   

:اب دهنم رو قورت دادم ، لبی تر کرد و گفت   

..نمی دونم گفتنش درسته يا نه اما _  

نذاشتم حرفی بزنه    

:تا ته حرف نزدشو فهميدم  که سريع گفتم  

می دونم چی می خوای بگی _  

:نفسش رو بيرون داد و گفت   

...می دونی که با مصيب   رابطم   رو   _ 

تم که منتظر نگاهش کردم که  کمی اخم کردم واقعا  حال شنيدن هيچ  چيزا رو نداش 
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:گفت 

...می دونم االن گفتن   اين  حرفها درست نيس   می تونم کمکت کنم تا  _  

:با التماس و کمی عصبی گفتم  

منو از اومدن به اينجا پشيمون نکن لطفا _  

منو به خودش نزديک کرد  

نفهميدم کی دستش پشت کمرم قرار گرفت 

ين حس وحشتناکی داشتم، مثل حس بد بودن، خيانت، انتقام؛  به خودم لرزيدم از ا
:به آرامی از آغوشش جدا شدم و کمی عصبی  گفتم.   واهمه، ترس

  _ ً لطفا

جا اشتباه چند قدم به عقب رفتم ترسی وحشتناک وجودمو گرفته بود،  واقعا اومدنم اين 
.بود

:رس گفتممن نبايد اينجا می اومدم،   يه دفه با سرعت  پله ها رو پاين ميرفتم با ت 

ببخشيد من نبايد اينجا بيام   اومدنم اشتباه محض بود _   

نگاهم يک لحظه به عقب برگشتم  

ديدم پشت سرم بود   

گام هامو  با عجله و محکم  برداشتم  

...ترسيده بودم،  به من رسيد

سريع  منو سرجام متوقف کرد  

:از  روبرو شدن   باهاش حال خوشی نبود، با ترس و لرز گفتم   

اجازه بدين برم_ 

بازمو گرفته بود

مقابلم ايستاده،  يک پله پايين تر  

نفسی که به  سينه دادم پر بود از بوی تلخ عطرش  و ته مانده ی  سيگار 

:آب دهنمو قورت دادم و با کمی وحشت گفتم 
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خواهش می کنم اجازه بده برم  _  

گوشه ی لبش رو گزيد 

:نگاهش به  من بود و نفسش رو با آرومی بيرون داد و گفت 

چرا اينقدر ترسيدی من که کاريت  ندارم _ 

:تمام وجودم می لرزيد، با خون سردی زمزمه کرد

اونقدر ها هم که  فک ميکنی بی شخصيت نيستم _ 

... تا خودت نخوای 

:پوزخندی زدم و عصبی گفتم  

ژست آدم بودن رو همه دارن،_ 

انسانيت .. مهم اون ژنه است که بعضيا ندارن 

من واقعا متاسفم واسه خودم که تو بيچارگيام به شما پناه آوردم   

]09:51 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠١پارت#

باز هم منو به آغوش کشيد  

:نفسم رو دادم بيرون با ترس و التماس نگاش کردم، گفت  

طال اشتباه نکن  ميگتونی به من اعتماد کنی_ 

:پوزخندی زدم و گفتم  

ر چه اعتمادی من االن يه  زن  فراريم دختری که از پای سفره عقدوجشن  فرا_ 
کردم

و کافيه  منو  با تو ببينه می دونی چه فضاحتی  به بار مياد؟  

:لبخندی گوشهی لبش نشست گفت
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از هيچی نترس من که می دونم تو  دختر شجاعی هستی  از چی می ترسی؟ _  

:پوزخندی زدم و گفتم 

نه اشتباه می کنی من برخالف ظاهرم خيلی ترسوام _  

ن لق می بينی  راه فراررو انتخاب کردم  وگرنه  می موندم و زنش می شدم  و کو  
دنيا 

:نفسش رو بيرون داد و با لبخند  گفت 

صبر می کنيم تا خسته بشه  از  بهت رسيدن و تصاحبت دست نمی کشم_ 

نتونستم تحمل کنم وحرفش رو قبول کنم 

نمی تونستم ببينم   و تماشا کنم  

ميدونستم منو برای تفريح می خواد  و تهش با نامردی ولم می کنه  

تو باور من جا نداره که من همچين کاری کنم 

نفسم رو بيرون دادم ازش  فاصله گرفتم 

:پله هارو باال رفتم و گفتم  

ام اشتباه کردی بابک من  راهمو  خودم  انتخاب می کنم حاضرم فرار کنم و تم_  
ناه عمرم با ترس و دلهره زندگی کنم اما  اينده ای  که ازش حرف می زنی رو با گ

تضمين نمی کنم 

:لبی تر کرد نگاهش به منو گفت

ينجا طال فکراتوبکن می تونم کمکت کنمم  حاضرم تمام بدهيای مصيب رو بدم  و ا_   
با من زندگی کن تا هر وقت هم باشه من زندگيتو تضمين می کنم 

:نفسم رو بيرون دادم  و ادامه داد و گفت 

...اگه از گناهش می ترسی_ 

:گوشه ی لبم به و پوزخند باال رفت وگفتم  

ام که فکر واقعا برای شوما متاسفم شايد اونقدر بدبخت باشم اما  واقعا عذر می خو_   
..ميکردم تو اونی هستی که      با شخصيته  

:آب دهنش رو قورت داد و گفت  

292



شخصيت به احساس  و نياز ربطی نداره _ 

به ات طال وقتی ديدمت يه  احساسی به تو پيدا کردم يه حسی  که دلم خواست   تجر 
رو  داشته باشم

:پوزخندی زدم و گفتم

تو راجع به من چی فکر کردی يه کاال يه شی يه عروسک که داشته باشيم؟_  

فک کردی   با پول می تونی همه چی رو بخری ؟  

ربه کنی درسته قيمت دارم  اما فروشی نيستم  و   نه اتفاق خوبی  که بخوای منو تج 

:پوزخندی زدم و گفتم

اتفاقا من آتيشم تنده  می سوزونم تجربه با من يعنی پشيمونی_  

مونم اما ننگ  حاظرم  تا ته دنيا  تنها بمونم   بی کس بمونم و  فراری باشم  و بدنام ب 
....و بی عفتی رو به جون نميخرم اما   

نتونستم  ادامه بدم  

تحقير شدم،  پله ها  رو با  سرعت به پايين رفتم  

:و با عصبانيت گفتم  

بابک منو ديدی نديدی من پامو  اينجا نذاشتم_  

از شدت ناراحتی با سرعت عرض طوالنی حيات می خواستم بدوم  

:نفسی به سينه دادم و گفتم  

بمونم که مرگمو ببينم ؟.   وحشتناکه،  اينجا موندن اصال جايز نبود_ 

می ترسيدم بابک به مصيب خبر بده 

نمی دونستم با چه حالی عمارت ترک کردم

شب بود، مقابل در ايستاده بودم که تا رو برگردوندم  

وحشت به دلم نشست

تو اون تاريکی و خلوت خيابون من دختری تنها وحشتناک بود  

يکدفعه صدای پاشو شنيدم 
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آب دهنمو قورت دادم و با سرعت قدم برداشتم   

:پشت سر و صدا شنيدم و گفت

بيا تو تا امشب اينجا بمون فردا برو _  

:گوشه ی  لبمو گزيدم خيلی ترسيده بودم با ترس و وحشت گفتم

جای من اصالً اينجا نيست اصال  جای من تو اين دنيا نيست_  

:و با سرعت رفتم،  پشت سرم با صدای بلندی گفت 

طالمن منتظرتم هنوز رو حرفم هستم   نظرت عوض شد برگرد_  

]10:05 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠٢پارت#

اينجا رو خوب بلد بودم،

.چند باری که اينجا  اومده بودم

می دونستم خيابون پايين تر يه  آژانس شبانه روزی بود  

با ترس ودلهره سمت آژانش حرکت کردم  

و قيمت  دقايق خيلی کوتاه گذشت ،  با اينکه  تک وتوکی ماشين کنارم متوقف می کرد 
می داد

اما زندگی من فروشی نيست  

می ديدم نگاه های متعجب   اونا رو    

اما راهمو گرفتم تا به آژانس برسم  با هزار ترس ودلهره  

با ترس ولرز و هزار خداخدا گفتن   تاکسی گرفتم     

. با اينکه خيلی نگران بودم 

ر اما مجبور بودم و آدرس دادم،  هنوز نيمه راه بودم افکار شوم دست از سرم  ب
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.نمی داشت 

به خونه  نرسيده بودم  

:راننده ی تاکسی با لبخند کريهی گوشه ی لب شکفت و گفت  

اگه مظنه پايينه يه امشب رو بهتون يه حالی بديم_  

:نفسم رو بيرون  دادم  با عصبانيت گفتم 

راهتو برو_  

:هنوز از آيينه نگاهش رو به داده بود به من و  گفت  

بد نمی گذره _ 

:با عصبانيت گفتم

هی يارو ببند در گاراژو _  

:با لبخندوخنده گفت  

اوووف  چقدر عصبی  حاال يه مشت مال حسابی حالتو جا مياره _  

يه دفعه روانی شدم نگاهش از آينه مستقيم به من بود

:از پشت زدم به صندلی و با عصبانيت گفتم   

خفه،  خفه شو _ 

:مرد وقتی عصبانيتم  رو ديد باز خنديد و گفت 

ون   چيه با ما  عارت مياد؟  مگه ما چی از بقيه کم داريم  اومدی اينجا لواس_ 
اعيونيا خوب پول به جيب زدی ؟

دم   يه دفه عصبانی شدم  کيفم رو برداشتم و از همون قسمت با عصبانيت به سرش ز
:و با عصبانيت گفتم

گنده تر  از دهنت حرف می زنی چلغور _  

خفه شو تا همينجا خودم ننشستم پشت فرمون نفرستادمت اون دنيا  

انيت مرد با عصبانيت دست کنار  گوشش  گذاشت و اه  از نهادش بلند شد و با عصب 
:گفت 

بابا واسه ما فقط ناز می کنی _ 
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:با عصبانيت دوباره نزديک بود به سرش  بزنم که با فرياد گفت 

بسه بسه فهميديم بابا سيری_ 

د پوزخندی زدم ،  مرد در سکوت رانندگی کرد  و من در ترس ودلهره تا به مقص 
رسيدم

محله قديمی بود و ماشين رو نبود

سر خيابون نگه داشت 

.تو کوچه رفتم با اينکه کمی ترسيدم، خلوتی کوچه دلهره آور بود

سوندم با هزار ترس و  گام های بلند خودم رو به خونه ای که اجاره کرده بودم  ر 

يه  زيرزمين قديمی بود  

ه سويت خيلی کوچک  قديمی بود يه  اتاق داشت و  آشپزخونه ، ي 

همين برام کافی بود  

کليدرو  از کوله پشتی ام درآوردم

با دستای لرزون ار عکس العمل صابخونه  بدون سرو صدا در  رو باز کردم و  
داخل خونه شدم

در رو بستم  

بسته هم نميشد نکبت   

با صدای وحشتناکی  که از خودش داد   باعث شد گوشه ی لبمو گزيدم

ا ندم و با سرعت پايين رفتم ، تو  حياط  در حرکت بودم و احياط  می کردم که صد 

:صدای پيرزن صابخونه رو شنيدم  گفت   

کيه اين  وقت شب؟_ 

:نفسی به سينه دادم و  بلند گفتم  

حاج خانوم منم مستاجرت _ 

:با تشر و عصبی  گفت  

قرار نبود که امشب  بيای؟    فردا   باس می اومدی _   
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نفسی به سينه دادم

ياد گلپری افتادم اين از گلپری وحشتناک تر بود  

:که با حالت سرزنش آميزی گفت

دفعه ديگه اينجوری بيای  تو خونه ، جلوپالستو جمع کن گورتو گم کن _  

سکوت کردم و با سرعت سمت زيرزمين حرکت کردم 

صد رحمت به گلپری_    

]10:31 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠٣پارت#

اول  که  به هيچ صراطی مستقيم نبود اينجا رو بهم اجاره بده 

:اما اونقدر رفتم اومدم  و التماس  کردم گفتم

کسی رو ندارم يه بچه پرورشگاهيم تنها هستم _   

تا بل اخره  رضايت داد پدرم  در اومد 

پول رهن رو دادم  يه سه  ماه جاره پيش   

تو خونه چيزی نداشتم يه يخچال قديمی و اجاق  دو شعله     

يه قالی  کهنه و کمی ظرف وظروف که الزم بود   

و يه دست رخت خواب که همه رو از سمساری گرفتم 

کولمو انداختم رو زمين يه راست رفتم تو حموم  کوچيک  و  قديمی    

دوش آب رو باز کردم  

و با همون لباسام وايسادم زير دوش   

ا تمام و دقايقی خيلی کوتاه که يه  دفه  رو ديوار سر  خوردم زانو بغل کردم و ب 
:وجودم هق زدم، تو خودم می لرزيدم و با بغض گفتم 
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خدايا ته اين جاده خاکی کجاس؟_ 

احساس کردم نفسم تنگ شده  

:زير دوش گريه هامو خودم هم باور نمی کردم،  با  همون حال گفتم  

من خودم به همه ميگم غصه نخور ديوونه ِکی ديدی  غصه بمونه؟_ 

کل زنديگم  رو شبِ غصه  ! ..  ولی خودم  زندگيم  شب شد، شب موند، هنوزم شبه
گرفته 

غلم و داشتم ديونه می شدم لحظاتی همين طور زير دوش بودم نشسته بودم زانوهام ب 
می لرزيدم   

فکر مادرم بودم چه حالی داشت االن ؟  

. طناز   بفهمه من رفتن حالش بدتر می شه 

قد پويا   االن کلی حرف می شنوه که خواهرش يه دختر فراريه از  پای سفرهی ع 
فرار کرده 

پامو  با گريه  تمام وجودم می لرزيد،   با ناخونای مصنوعی  دستم محکم شلوار   
کل وجودم به درد اومد واسه بيچارگی های خودم . چنگ زدم

:با گريه زمزمه کردم  

دست  خيلی خوب می شه اگه بتونم به خودم بفهمونم نمی شه به عقب برگشت و بايد_ 
..از حسرت خوردن و زندگی توی گذشته بکشم 

دنامی،  من بايد برای فردا قوی باشم حاال که بايد تنها زندگی کنم تو بی کسی و  ب 

انگار بيهوش بودم زير  اب  با بغض وگريه 

پيرزن صاحب خونه که اسمشو نمی دونستم،  فقط می دونم حاج خانوم  صداش  
می کردن 

:محکم به در زد و عصبی گفت  

مريم چه خبرته  نيم ساعته رفتی زيردوش _  

نفسی به سينه زدم به  سختی دست به ديوار تکيه دادم

:و زير لب با گريه و بغض گفتم 

اين هم سرنوشت منه_  
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از  امشب زندگی تازه ام   رو  شروع کرده بودم   

حاج خانم  منو که  نمی شناخت  اسم واقعيمو که نمی دونست 

چند باری که ديده بودمش و اومدم اينجا 

خودمو مريم معرفی کرده بودم 

:باز  صدای ضربات  محکم  در بود، با عصبانيت گفت

ببند و شير آب رو _   

آب  دهنم رو قورت دادم  

با عصبانيت تندتن   صورتم رو زير آب می شستم  

نمی دونستم تميز شده يا نه اما هر چه بود با عصبانيت  می شستم  

مانتو  و شلوار همه رو در آوردم 

موهام هنوز بسته بود به سختی باز کردم  

دررو بسته بودم   

برهنه از حموم اومدم بيرون سمت  

حوله ی  کوچيکه گوشه اتاق  که تو ساک گذاشته بودم، رفتم،  برداشتم   

و سريع موهامو جمع کردم  

.تابستون   بود ولی کمی سردم شده بود      

ميلرزيدم   

با سرعت سمت رختخواب رفتم  رو تشک   دارز کشيدم   

:ردمپتو روی خودم کشيدم ،  با تنی  لرزون چشمامو بستم و با گريه آروم زمزمه ک

ا اخر يه نسخه بيشتر  نی اونم خطی   که   از اول ت.. زندگی من  چاپ دوم نداره _ 
نوشته  بيچاره ی بدبخت 

چشمامو بستم  

) پويا (   

:مصيب  با خشم و غضب بابام رو گرفت و با عصبانيت غريد  
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صبح بايد طال برگرده مظفر وگرنه روزگارتونو سياه می کنم  ٩تا فردا ساعت _  
:مامان با گريه به دست وپای مصيب افتاد و با التماس گفت

ديدی مصيبت چی شد همينو می خواستی ؟ _  

مرد اون دختر تورو نمی خواد  

مصيب  با بی رحمی تمام يقه  بابا گرفته بود 

اونو  عصبانيت هل داد 

:با انگشت اشاره بابام رو  تهديد کرد و گفت 

مظفر فردا ساعت نه و گرنه پيه همه چيز را به تنت بمال_  

آب خنک بخور  

طناز گوشه ای  ايستاده بود و گريه می کرد 

تاالر خالی بودو  هيچکس نبود  

چند نفر از خانواده نزديک  مصيب خواهرش  و برادراش  و  پسراش   که دست 
.نمی شناختم ، فقط بودن 

]11:02 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠۴پارت#

همه با شماتت  نگاه می کردن 

نگاهم به طناز رفت که  گوشه ای روی صندلی نشسته بود  

اشک می ريخت 

فرهاد و بچه هاش هم بودن  

نفسی به سينه دادم 

هزار بار
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برای هزارين  بار   فرهاد شماره طالرو گرفت 

اما خاموش بود  

:مصيب  با انگشت اشاره به مادرم رو  کرد،  با لحن پر تهديدو خشنی  گفت  

لطيفه خانم شما خيلی به من بدهکاری دخترتون با من بد کرد بد _ 

:مامان با گريه و التماس گوشه ی کت مصيب گرفته بود با گريه گفت 

دخترم فرار کرد از دست تو فرار کرد _  

ز مامان  اشاره به بابا کرد  که کز  کرده بودو ساکت بود،    اما عصبی بود  ا
:نگاهش فهميدم و گفت

از دست اين مرد_  

اون دختر جوونه به درد شما نمی خوره هزار بار گفتيم  

اما شما گوش ندادين

:مصيب با عصبانيت  گفت   

يدا می من اين حرفا حاليم نيست لطيفه خانم از زير سنگ هم که شده دخترتون رو پ_ 
د داد  کنم اما بدونين  ديگه اون مصيبت سابق نيستم دخترتون  شرف و حيثيتموبه با

ننگ بی غيرتی و بی شرفی رو بهم چسبوند 

دختتون بايد تاوان سختی بده 

:بابا عصبانيت کتش رو از  تنش بيرون کشيد رو زمين کوبيد و گفت

جنازشو برات ميارم اق مصيب _  

:مامان با  وحشت  رو گونه اش زد و گفت 

ديگه آبرو برام نمونده شرف برامون نمونده ديگه چی از جون  اون دختر _  
می خوای؟

:با گريه وزاری ادامه داد  

رفت و گموگور شد، رفت و بدنامی به جون خريد ... رفت_  

پوزخند فاميلش رو ديدم

هم رسوند نفسی به سينه دادم، عصبانی بودم ، فرهاد گوشه ای  ايستاده بود  خودشو ب 
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:و توی گوشم زمزمه کرد 

تعجب کردم وقتی شنيدم طال می خواد ازدواج کنه _ 

شوهرش وکه می بينم واقعاً بهش  حق ميدم قبول نکنه 

:برگشتم به آرومی نگاه کردم و گفتم  

راضی نبود به خاطر بدهی های بابا مجبور شد _ 

چرا نگفتی حداقل من نمی تونستم کمکتون  کنم _ 

:اينبار پوزخندی زدم و گفتم

فرهاد تو خودت گرفتاری برای خود دردسر درست نکن _  

:نفسش رو بيرون داد و گفت   

م رو از وقتی طناز    مريض شده خيلی تنها شدم دارم کارارو می کنم که دست زن_ 
بگيرم ببرم خونه 

.نيم نگاهی به  طناز کرد   

ی کرد وقتی  رد نگاهش رو گرفتم ،  خيره بود به نقطه ای نا معلوم، داشت گريه م  

:فرهاد  گفت   

تمامی بدهی های باباتو ميدم_ 

:با پوزخند  و اه  گفتم 

ن خيلی زياده فرهاد نمی تونی خسارت ماشينی که طال زد   خيلی بيشتر از اي_  
حرفاست

:صدای فرياد مصيبت که و گفت 

تاوان سنگينيه مظفر اگه دخترت  پيدا نشه _  

:مامانم با گريه  گفت  

مصيب خودم کنيزيتو می کنم_ 

:با عصبانيت گفت  

دنمی خوام دخترتون با اين فرارش با اين کارش منو بی آبرو کر... نمی خوام_  
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:ريد  با عصبانيت  سمت مامان  رفتم، ديدم  بابا  با عصبانيت  سمت مامان رفت و غ

زنيکه ی  آشغال تو می دونی دخترت کجا رفته _  

...مامان تا 

]11:33 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠۵پارت#

تا مامان خواست حرفی بزنه 

بابا بهش حمله کرد   

اون دو قدم رو  دويدم  سمت مامان   

بابا اصال رحم  نداشت  

افتاد به جون مادرم  

مامان  روی زمين افتاده بود  

زير دست وپای  بابا  

فرهادم خودش رو رسوند  

خودم رو روی مامان انداختم  

بابا با عصبانيت تمام فحش می داد   

زنيکه هر  جايی خودتو دخترت بريد به درک _  

دخترت معلوم  نيس امشب با کی فرار کرده

بابا خيلی عصبانی بود،  به سختی تونستم جلوشو بگيرم 

.جلوی ضربات مشت و لگد بابا  مادرم دووم نمياره  

:مصيب  با عصبانيت نگاهش به بابا و  گفت 

بدهی  مظفر اين کاررا به درد من نمی خوره دخترتو مياری تحويل می دی يا تمام_   
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هاتو  پرداخت می کنی 

:بابا  با عجزا ناتوانی گفت 

وچند روزی دندون رو جيگر بذار خودم پيداش می کنم تحويل می دم  يا جنازش_ 

برات ميارم   

مامان بيچاره به زور با کمک منو  و فرهاد بلند شد 

.عصبانی بودم دست خودم نبود

:مصيب   نگاهش به بابا بود که باز عصبانی ادامه داد

مظفر براتون گرون تموم ميشه_  

:سمت  در خروجی تاالر می رفت گفت   

تا قرون آخرش رو از حلقومتون  می کشم بيرون _ 

:مامانم با کف دست روی سرش کوبيد و گفت

بيچاره شدم بدبخت شدم _  

مصيب  بيرون رفت

:مامان ادامه داد 

طال کجا رفتی؟! چه خاکی تو سرم بريزم ؟ طال_  

:بابا با عصبانيت و با فحش  رو به مامان گفت  

ردم تو و  اون دختر هرزت   فردا می شن نقل دهن م! بوِی ِکثافتتون شهرو گرفته _ 
 مامان با عصبانيت  و بغض گلوگيری  با تمام وجود زار می زد و گريه می کرد

:گفت

ز خدا  جونمو نمی گيره  از دست تو راحت بشم اون ا!   مظفر  همش تقصير توعه_  
دخترم فراريش دادی   اين لز زندگی نکبتم 

مرد  اين زندگيمونه از بدبختيم بنالم   

اگه اينه زهرمارو نمی کشيدی   به اون مرتيکه بدهکار نبودی  

بابا  با عصبانيت  به مامان  حمله کرد، تا خواست بزنه 

فرهاد جلوش ايستاد 
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:و با عصبانيت در حالی که اونو گرفته بود و به عقب می کشيد گفت 

آقا مظفر لطفاً خودتونو کنترل کنين_  

بابا عصبانيت سعی داشت  فرهادرو  از خودش جدا کنه  داد زد 

برو کنار مرتيکه  چه گوهی می خوری اين وسط بروکنار _  

بابا  فرهاد براش مهم نبود  

همين طور فحش می داد ، فرهاد مقابلش  ايستاده و نگهش  داشته بود      

بابا با عصبانيت اونو گرفته بود و گالويز بودن 

فرهاد   نمی ذاشت سمت مامان حمله کنه   

:مامان با گريه و عصبانی گفت  

ديدی چه خاکی تو سرم کردی ؟  مظفر يه عمر دارم پاسوز اين زهر ماری تو _  
ميشم خودم به درک بچه هامو  آواره کردی 

دخترمو فراری دادی  

حاللت  نمی کنم  الهی بری خبر تو بيارن مظفرررررر

مامانم با تمام وجودش داشت گريه می کرد 

حال وحشتناک گرفته بود 

دستم مشت شده بود و توی دلم گفتم 

طال  طال کجايی ببينی مادر داره چيکار می کنه_  

بانی عصبانی بودم، دست خودم نبود نمی دونستم چيکار کنم؟  بابا با فرياد و عص 
:گفت

الهی همتون بريد زير گل_  

فکر کردی  ديگه مصيب با اين بی آبرويی کنار مياد 

:و با عصبانيت بيشتر ادامه داد 

تا منو نندازه گوشه ی زندون ول کن نيست_  
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]13:20 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠۶پارت#

هنوز ايستاده بوديم،  فرهاد مادر و بلند کرد  

با ماشين   فرهاد  به خونه رسيديم .......

مادرم حال خوشی نداشت 

فرهاد با بچه هاش رفت  خونشون

:طناز  يه گوشه نشسته بود و با گريه گفت  

پويانی  از طال خبر نداری ؟_  

:نفسم رو بيرون دادم، گوشه ای کز کرده بودم  و گفتم

بخدا  نمی دونم کجاست خبری ازش ندارم چيزی به من نگفت_ 

مامانم  هنوز گريه می کرد  

:با گريه گوشه ی چشمش را پاک کرد و گفت

نتونست تحمل کنه بميرم الهی _  

:نگاهم به طناز  کز کرده بودو گفتم 

کاش کارش بهاين جشن عروسی نمی رسيد _  

رخت  عروسی به تنش نمی کرد 

:مامان با گريه گفت   

ز خدا بگم چيکارت کنه   ابرو برامون نذاشتی  حيثيت برامون نذاشتی خيری  ا_  
زندگی نديد  بی زبووون 

:دوست نداشتم اماگفتم

ولی طال  خوب کاری کرد جسورانه   ول کرد  و رفت_   

منم جای طال  بودم همين کار رو می کردم 

306



کجا رفت؟ اصال  کجا داره  بره يه دختر تنها_  مامان  

دختر جوونم چه کاری از دستش بر مياد  خدااا

نگاهم به مادر بود، شايد مادره  حق  داره نگران بشه   

:روکردم سمتش  گفتم   

نگران نباش مامان ممکنه يکی دو روزه ديگه  ازش خبری بشه_ 

)طال ( 

با احساس سردرد  از خواب بيدار شدم 

نفسی به سينه دادم

به زور از رختخواب جدا شدم 

هنوز توی جام  نشسته بودم 

دست بردم  موهای آشفته ام رو به سختی جمع کردم   

همه رو يک طرف روی شونم ريختم و 

بلند شدم 

احساس ضعف  داشتم  

از ديروز يکسره تا االن چيزی نخورده بودم  

واقعا ديگه نا داشتم رفتم  سمت يخچال 

قبال وسايل  گذاشته بودم توش 

تخم مرغ برداشتم 

به هر سختی بود درست کردم  

مقدار کمی نون   از يخچال درآوردم 

ند لقمه با هزار بدبختی بود  با اينکه گشنم بود با بی ميلی و دلنگرانی و دلشوره  چ
خوردم

متری زير زمين نشسته بودم  ٩احساس دلهره داشتم همون وسط سالن  

سمت کوله پشتی کمی خيز  برداشتم  
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و موبايل رو از  داخل کوله پشتيم  درآوردمکه  مصيب برام خريده بود

:پوزخندی زدم و گفتم 

بچرخ مصيب  بچرخ ببينم به کجا می رسی_  

ودم رو موبايل را باز کردم و سيم کارتمو درآوردم سيم کارت جديد که تازه گرفته ب 
نصب کردم

می دونستم    االن   زمين وزمان ريختن بهم ، دارن دنبالم می گردن 

نفسی سينه دادم  و با هزار ترس ودلهره شماره خونه رو گرفتم 

دقايقی کوتاه منتظر شدم

همينجور صدای بوق آزاد تلفن،  کسی نبود که جواب بده  

گوشی رو کمی با ترس ودلهره  از گوشم جدا کردم 

کس خونه نيست؟  

ی منو مثل اينکه همه دست به دست هم دادن تا منو پيدا کنن اما من ديگه رفتم کس 
نمی تونه پيدا کنه

:اروم زمزمه کردم  

ه و بايد يهو اگه زندگيم فيلم بود، االن ديگه اونجاش بود که همه اتفاق های بد افتاد_ 
.ورق برگرده و همه چی قشنگ بشه

....بايد منتظر از اين بدترشم باشم .. منتها چون فيلم نيس از اينم بدتر ميشه 

]15:17 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠٧پارت#

دلشوره شديدی داشتم 

نگاه موبايل کردم 

با  ترديدوهزار دلشوره   خواستم شماره ی بابک رو بگيرم      
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بايد ازش بخوام به مصيبت چيزی نگه   

نفسی به سينه  دادم ياد ديشب افتادم ترس بدی داشتم  

اون منو ديد بايد ازش بخوام به مصيب چيزی نگه  

اب دهنم رو  قورت دادم  

از گرفتن شمارش منصرف شدم  

ديدم شماره قبليم خاموشه و اون ادرسی ازم نداره ، شمارشو بگيرم  شماره ی ج   
.می افته مبادا خبر بده ؟ بی خيال شدم 

اری از  هيچ آدرسی از من نداره بگه من منو ديده ولی وقتی نمی دونه من کجا و شم_ 
من نداره  

برام مهم نيست حتی اگه بگه  

سوار  اتوبوس شدم،  ساعت  دو بود ،  دوتامسير بود،   که پياده شدم ... 

.تمام مدت فکرم درگير بود ،آسايش نداشتم

نگران مادرم بودم و طناز  

پويا که پسر بود و از خودش می تونست دفاع  کنه

اما مادر و طناز  

نمی دونستم چيکار کنم کاش اين حماقت دو نمی کردم

و فکرش و که  می کردم سرم درد  می گرفت  

يعنی ديشب اگه  بله رو داده بودم االن  زن مصيب  بودم ؟

و تو حجله بودم ؟ 

االن و پاتختی بود ؟  

ديگه قلبم به درد اومد   

پ..احساس ناخوشايندی داشتم، احساس ناآرومی  

ز من چه سرنوشتی دارم چرا زندگی با من اينجوری داره می کنه  تقاص چی رو ا 
من ميگيره؟

مقابل مغازه ايستادم 

309



نگاهم به داخل مغازه لباس فروشی بود  

خون سرد داخل شدم

:فروشنده سرش رو برداشت بدون اينکه توجه کنه  گفت 

بفرماييد خانم خوش اومديد_  

جلو رفتم کاله لبه دار روی سرم بود  

یبا همون تيپ با همون پيراهن جذب چهارخونه باهمون شلوار جين و کفشای کتون

:وقتی گفتم 

سالم آقای سعادت خوبين ؟ _  

چند مدت  پيش اومده بودم اينجا و  ازش درخواست کرده بودم دکه کوچکمو     
اجازه بده با پرداخت  اجاره شبا توی  مغازش قرار بده

اعتماد کردم 

و قرار شد شب  تا  شب تا شب پول کرايه بدم  

:نفسش رو بيرون داد و گفت  

مريم خانوم ؟_ 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم

بله خودم هستم_  

:اشاره کرد و گفت 

چند روزه نيومدی _  

:کوله پشتيمو  روی پيشخوان قرار دادم و گفتم  

از فردا صبح  ديگه ميام_ 

شبا دکه رو  می ذارم تو مغازه 

:در حال تا زدن لباس، گفت

ريخت ودکور  مغازه به هم ريخته  ولی بسکه  اصرار  کردی قبول کردم _   

پول رو پيشخوان گذاشتم   
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پوالرو برداشت  

:کرايه چندشب  رو حساب  کردم و   گفتم  

شوما به من  لطف داری  آقای سعادت اميدوارم که بتونم جبران کنم_ 

:نگاهی بهم کرد،  پشت چشم نازک کرد و ابرويی باال انداخت و گفت  

گفتی تنهايی  قبول کردم وگرنه من همچين کاری برای کسی نمی کنم_ 

پولهارو  برداشت   داشت می شمرد  

:و نگاهم بهش بودو  گفتم 

مطمئن باشين اذيتتون نمی کنم_  

:پوالرو  داخل کشوی پيشخوان قرار داد و گفت  

می خوام همينطور هم باشه_ 

مطمئن باشيد همينطوره_ 

نفسم رو بيرون دادم 

:نگاهم به  مدل لباسای اطراف بود، سکوت کردم و گفتم 

به نظرتون اين جا سمبوسه با ساندويچ سرد  فروش می کنه ؟_  

:نگاهش به من و گفت 

قبال يکی اينجا بود کار و بارشان بد نبود _ 

همه اطرافيان همه ازش می خريدن  

:نفسم رو  سينه دادم گفتم 

اميدوارم بگيره_  

:نگاه مرد جوان، آقای سعادت به من و گفت

چرا دنبال کار بهتری  نمی ری  خيلی شرکتا دنبال منشی هستن_  

مغازه ها فروشنده جديد می خوان  

:لب تر کردم و گفتم

حوصله آقاباالسر ندارم می خوام واسه خودم باشم_  
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:سکوت کرد، سمت در خروجی می رفتم،  گفتم 

من ميرم فردا ميام ممنون _  

خوش اومدی پشت سرم گفت 

رفتم بيرونگ روی نيمکت مقابل مغازه نشستم و موبايلم رو از کيفم درآوردم

]15:40 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠٨پارت#

)پويا ( 

:نگاهم با عصبانيت به بابا بود، که با عصبانيت و تهديدآميز گفت

پويا به به خواهر هرزت  بگو هر گورستونيه  خودش پاشه بياد خونه مصيب  _   
گفته چشم پوشی ميکنه 

:با لحن حق به جانبی  گفتم  

من هيچ خبری ازش ندارم_ 

.همون لحظه صدای زنگ تلفن  بلند شد  

ب دهنم رو طناز  سمت تلفن رفت،     اصال  نگاهم به  تلفنی که جواب می داد نبود،  آ
:قورت دادم، بابا با  عصبانيت و تهديدآميز برو به   مامان گفت

لطيفه ببين  چی می گم تا امشب بايد طال برگرده _  

ا تته پته اينبار نگاهم خودبه خود بی اراده  بدون اينکه بخوام  به طناز رفت ،که ب 
:گفت

بله  شما خوب هستين _  

:صدای فرياد بابا ،  گفت

ماده پويا تو می دونی کدوم گورستونی رفته تو بهش پادادی و براش همه چی رو آ_  
کردی  فرار کرده  االن می دونی کجاس 
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:با عصبانيت  گفتم  

من چه می  دونم کجا رفته؟ من ازش خبر ندارم_ 

:خودبه خود   حرفای طنازرو ميشنيدم،  گفت 

بله بله شما لطف داريد _  

صدای فرياد بابا با  حرف طناز  يکی شد 

:که نفهميدم طناز چی گفت  

مصيب  به خون من تشنس می دونی من چقدر بدهکارم زننن؟_ 

:مامان با گريه گفت 

تو ديگه بدهکار نيستی مرد ،  طال همه سفته ها رو از مصيبت گرفته _  

ون بابا  پوزخندی زد و عصبی با لگد به پارچه وسط سالن که آبش روی زمين سرنگ
:شده زد،  با عصبانيت گفت 

ن طال به گور خودش خنديده مصيبت دست بردار نی سه روز ديگه منو تو قبرستو_ 
پيدا می کنين اون وقت بايد  بيايين سر خاکم زارزار گريه کنين  

عصبی گوشه ی  سالن  نشستم ، طناز گوشی رو گذاشت  

:نفسی به سينه داد، مادررو به طناز گفت 

کی  بود ؟_ 

:طناز  با منومن گفت

يکی از  دوستام بود  حالمو پرسيد _ 

:باز بابا  با عصبانيت گفت 

لطيفه اين حرفا حاليم نيس_  

تو می دونی دخترت کجا رفته،  دختره رو تنها خونه کی فرستادی پيش کی  
فرستادی؟

:مامانم با گريه باز  بغض کرده بود به شدت و گفت  

ت تو من کی  رو  دارم پيش کی بفرستم  ؟ دخترجونم  از دست تو اواره شد از دس_ 
ديوونه شد
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 بابا نفسش رو بيرون داد ، سيگاری گوشه لبش گذاشت و فندک رو  از روی زمين
:کنار زيرسيگاری برمی داشت، گفت

ی من ميرم پيش مصيب   بگم يکی دو روز ديگه دندون رو جيگر بذاره ببينم کس_  
ازش خبر نداره  دختره ی ور  پريده

کدوم گوری رفته  نسناس  

:سمت در خروجی می رفت، گفت 

خداتون داده تا امشب برنگردهگ   لطيفه همتونو می فرستم سينه قبرستون _  

مامان فقط هق هق  کرد

طناز  روی تک مبل کهنه و قديمی کنار تلفن نشست و سکوت کرد  

لبی تر کردم نگاهم به طناز، که اونم  نگاهش به در خروجی بود  

بابا در و بست 

صدای  در حياط بود که  اونم بسته  شده 

:طناز  سريع با دستپاچگی گفت 

مامان طال بود_  

:من تا  اين حرف رو شنيدم  از  جام پريدم و گفتم   

درست شنيدی طال بود  مطمئنی _  

:مامان روی گونه اش زد و گفت 

....خدا مرگم بده   _ 

:طناز  با  دستپاچگی گفت

ودش بابا بود نمی شد حرف بزنم خودش هم ديد اوضاع خرابه گفت  بابا که رفت خ_ 
زنگ می زنه

اوووف تا  دوباره زنگ بزنه  جون به لب می شيم _   

گفت يه ساعت ديگه خودش زنگ می زنه_ طناز 

:مامان نگاه تلفن کرد و گفت 

شمارشم که نمی افته _  
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سمت تلفن رفتم، می خواستم شماره بگيرم 

:طناز گفت  

پويا گفت که شماره جديده بههيشکی نمی دم_  

شماره تلفن هم که نمی افتاد دستگاه تلفن خراب بود    

:با عصبانيت دستم تو هوا مشت زدم و گفتم 

دختره ی بی فکر نگفت کجاست؟_ 

آب دهنم رو  رو قورت دادم  

:طناز نگاهی  به مادر کرد و کمی دستپاچه شدو گفت 

گفت حالش خوبه نگران نباشين _ 

:مادر با گريه  گفت 

خدا مرگم بده اين روزا رو نبينم_  

]16:07 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٠٩پارت#

) طال ( 

:عصبی  نفسی به سينه  دادم و که رو به مرد  گفتم 

آقا ديوونم کردين _  

:مرد بود با التماس گفت  

خانم خواهش می کنم مهندس قبول نمی کنن _ 

دکه رو  جلوی در شرکت گذاشتم  

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

ابا  کشتی مارو با اين مهندس مهندس،  من کجايی  شرکتتون رو تنگ  کردم ؟ ای ب_  
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اين همه جا  اصال دلم می خواد اينجا بذارم حرفيه ؟

:پيرمرد  باز  نگاهش  بهم  با التماس گفت 

خانم ازتون خواهش می کنم به خاطر من_  

نميتونم اينقد بيام   ازتون خواهش کنم 

نگاهم به پيرمرد،  دلم سوخت    

:دکه از جلوی در شرکت پايين تر بردم و گفتم 

خوبه بهتر شد؟_  

:مرد فقط نگاهم کرد  نفسش رو با حرص بيرون دادو گفت  

من ديگه از پس شما برنميام ماشاال چقدم لجبازی _ 

:عصبی گفتم  

برو کنار مزاحم کاسبی ما نشو _ 

همون  لحظه دو تا دختر که با لبخند  دو تا بوسه گرفتن  

پول حساب کردن 

هنوز پيرمرد ايستاده بود 

:نگاهم بهش و گفتم

چيه چرا اينجوری نگام می کنی؟_  

:آب دهنش رو قورت داد و با التماس نگاهم کرد و گفت 

هم چی خانم خواهش می کنم االن مهندس تشريف ميارن باز شما رو اينجا  ببينن ب_   
می گن 

:باعصبانيت  گفتم 

بيمونو بکنيماصالً می خوام ببينم اينا مهندس شما کيه پيله  کرده به ما نميذاره  کاس_ 

:با لحن  عاجزانه ای گفت     

ينجا دکتو  جلوی شرکت گذاشتی برای شرکت افت داره اخه اين چه بساطيه اونم ا_   
کلی ادم حسابی می ره مياد 
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:پوزخندی زدم و گفتم  

يچ کس من چکار به شرکت شوما دارم من اين پايين هستم بيرون تو پياده رو به ه_   
ربطی  نداره مزاحمم برو شکايت کن 

:همون لحظه  ديدم پيرمرد چند قدم جلو رفت و گفت  

سالم جناب مهندس_ 

نگاهم به مرد جوانی کشيده شد که اخمی به ابرو داده بود

تند گام برمی داشت جلو اومد

:پيرمرد با لحن ملتمس و پر از التماسی  گفت  

ر آقای مهندس من با اين خانم صحبت کردم قبول نمی کنن دکشورو  ببره باالت_  
پوزخندی زدم و سرم رو انداختم 

مهندسی که ازش حرف ميزد اينه ؟ چقد مغروره نکبت  

با حرف پيرمرد سرم رو برداشتم  

:دوتاشون مقابلم ايستاده بودن تمام مدت پيرمرد با التماس نگاهم کرد و گفت

خانم خواهش می کنم  دکه رو ببرين  پايين تر _  

اينم خود آقای مهندس

نفسم رو بيرون دادم نگاه هم به صورت مرد جوان کشيده شد 

با  چشمای سبزش بهم خيره بود و ته ريشه موهای قهوه ايش

چرا زل زده بهم  نکبت ؟   

نفسم رو بيرون دادم 

:نگاهم رو  از  صورتش گرفتم و با کمی اخم گفتم  

ببخشيد آقا مهندس مام اينجا سدمعبر کرديم مزاحم کاروبار شما شديم _ 

:پيرمرد با التماس گفت 

خواهش می کنم خانم نذار کار به بحث بی خودی کشيده بشه _ 

:تمام مدت مردجوان ساکت بود، يه دفه پيرمرد رو به مهندس گفت

فتم پير من ديگه از پس اين خانم برنميام چند روزه  اينقد گفتم  ديگه من از رو ر_  
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:مرد با عصبانيت رو به من گفت

بفرما ديگه  خود دانی اقامهندس _ 

مهندس ساکت بود يه کلمه حرف نزد فقط اخم کرده بود  

:پوزخندی زدم و گفتم 

يگفتی اين مهندس مهندسی بود که گفتی اين  که بخاری ازش بلند نمی شه همچنين م_  
مهندس بی خودی  زهلمو  ميترکوندی ؟

:پيرمرد با التماس گفت

من ديگه نمی دونم تا  يه ساعت ديگه بهتره بری اون  طرف پياده رو_  

:با عصبانيت گفتم  

.اون طرف سردرد می گيرم  افتاب می زنه وسايلم  و خراب ميشه _ 

:پيرمرد عصبی  گفت 

ديگه مشکل خودته اينجا  هم وجه  جالبی نداره_  

]16:13 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١١٠پارت#

:حوالی ساعتی گذشت، پيرمرد باز پايين اومد و اين بار سمبوسه خريد و گفت

ين اون آقای مهندس گفتن يه امروز رو اينجا بمونيد  از فردا بهتره دکتونو  ببر_  
ورتر جلومغازه لباس فروشی 

 کنیجلو شرکت نذاری بهتره اونجا رفت وآمد خانم ها هم بيشتره  بهتر فروش می  

:پول دو تا سمبوسه رو ازش گرفتم و گفتم 

واال من نمی دونم شما چی از جونم می خواين هرجا می ريم بهم گير می دن _ 

:باالتر که اشاره به مغازه مانتو فروشی کردم و گفتم 
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مغازه آقای جمالی اجازه نمی ده و اين ورم شما اجازه نمی دين _ 

من برم وسط خيابان و بساط کنم؟

:پيرمرد سمبوسه رو تو دستش به جا کردو گفت 

اينا رو می برم برای آقا مهندس هوس سمبوسه کردن_  

:با اخم  و گفتم  

حاال که برای مهندسه دوبرابر حساب می کنم لطفاً پولشو بدين_ 

:پيرمرد اخمی کرد و گفت  

داشتيم واسه ما هم اره ؟_ 

:پوزخندی گفتم 

شوما که حرمت همسايه رو نگه نمی دارين من واسه چی نگه دارم؟_ 

همون لحظه مهندس رو ديدم از در شرکت اومد بيرون

:پيرمرد سمتش رفت و گفت 

يگه آقای مهندس  هر چی بهش بگيم دوتا  ميذاره  روش     حرفاش نيش داره ،  م_  
حاال که برای مهندسه  دو برابر 

مهندس دست  تو جيبش کرد  

دوتا   ده تومانی درآورد روی   پبشخون کوچيک دکه  گذاشت  

پير مرد نگاهش  کرد 

:منم  چيزی نگفتم که پيرمرد رو به من برگشت و گفت  

آقای مهندس گفتن دست شما درد نکنه _ 

:پوزخندی زدم و گفتم

ما که از چيزی نشنيديم_  

:پيرمرد رو به مهندس  گفت 

آقای مهندس من بهش گفتم ديگه خودتون بهتره باهاش حرف بزنين  خودتون  _  
بهش بگيد 
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که دکشو  ببره اونورتر

:يه دفعه رو به پيرمرد  عصبانی گفتم 

اصال به تو چه تو چرا جاش حرف ميزنی _ 

م هی پيغوم پسغوم ميفرسته يه کالم از ننه ی عروس...  مگه خودش الله  واال   
بنويشم  واالااا

:پيرمرد  دلخورانه  گفت 

حاال شما خانم کوتاه بياين _  

نگاهم به مهندس جوان بود،  با چشمای سبزش خيره   من بود 

:لبی تر کرد که يه دفعه عصبانی بهش نگاه کردم و گفتم 

اين پيرمردرو  هی واسه من ميفرستی  اذيتش می کنی _  

هی مزاحمم سد معبر شدم ...هی برو برو اون  طرف برو 

اصال می خوام خودت بم بگی  

اللی؟ شکر خدا  که نيستی   خودت   جرات  داری بهم بگوووو 

:سکوت کرده بود پيرمرد دستپاچه چيزی نگفت 

:با عصبانيت گفتم 

  _ Wمگه کری نميشنوی دارم باهات حرف می زنم چقدم خودخواهی    نعودو با

مهندس جوان سمبوسه ها را از دست پيرمرد گرفت و چيزی نگفت.... 

داخل شرکت شد

اما خيلی عصبانی بود از حرکتش پيدا بود  

:که رو به پيرمرد گفتم  

نکنه  نکنه  خدايی نکرده  الله   زبونشو موش خورده ؟ يه  کلمه حرف نميزنه يا_ 
زبونش رو داد  اجاره عارش مياد با پاين ترش حرف بزنه ؟ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت   

کتو من از دست تو عاجز  شدم واال نمی دونم آقای سعادت چطور بهت اجازه داد د_ 
تو مغازش بذاری 
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:پوزخندی زدم و گفتم 

خالف شرع کردم دارم کار می کنم_  

فقط نگاهم کرد  

:که ادامه دادم  

باشه عزيزم ممبعد کمی باالتر ميرم   ببينم _  

بازم بهونتون  چيه   ديگه  دست از سرمن برمی داره يا نه ؟

:پوال رو  سمت  پيرمرد گرفتم ، با غيض گفتم  

بيا اينم پولش ما حروم خور  نيسيم  همين  يکی  بسه_ 

: و با عصبانيت ادامه دادم

من بيام اينجا هر روز بساط کنم شوما منو پير می کنين _   

:با حرص گفتم   

اگه حرفی است که خود مهندس بياد بهم بزنه   اصال من از سر جام تکون _ 
نمی خورم اينجا زير سايه ام جای کسی رو هم تنگ نکردم

]16:18 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو #

١١١پارت#

)امير ( 

بشقابی از داخل آشپزخانه برداشتم،  سمبوسه ها رو و داخلش گذاشتم

کلی حرص خوردم نفسی به سينه دادم 

.ياد حرف دختر افتادم    که لب خونی  کردم  

مگه خودت اللی؟ مگه  کری؟    

.سمت اتاق مهران  رفتم،  در زدم و داخل اتاق مهران شدم ...  اهی  کشيدم  

321



مهران با ديدنم لبخندی زد 

با چشمک و اشاره سرشو تکون داد

لبخندی زدم و جلو رفتم  

روی مبل کنار ميزش نشستم    

.رد وقتی بشقاب سمبوسه رو ديد  که روی ميز گذاشتم سرش از پشت مانيتور در او 

:نگاهش رو به من داد   و با خنده  دست وزبون  اشاره گفت 

اينا چيه ؟_  

:پوزخندی زدم و با دست و زبون  اشاره گفتم 

خريدم _  

از پشت مانيتور بلند ميشد 

اومد مقابلم نشست 

يکی از سمبوسه هارو برداشت  

:مزه مزه  می کرد، از حالت صورتش و اشاره دستش فهميدم و گفت  

خيلی خوشمزه است_ 

پوزخندی زدم  

همون لحظه رد نگاه مهران رو گرفتم که ديدم در باز شد

آقاجليل داخل شد

سرمو انداختم نگاهم به سمبوسه روی ميز بود 

متوجه شدم مهران داره با آقای جليل حرف ميزنه   

نفسم رو بيرون دادم

نگاهم  به  لبهاش  بود، از لب خوانی فهميدم 

ی که آقای جليل کمی شاکيه  از  دست  اون دختر  زبون درازسمبوسه فروش، سين 
چای رو روی ميز گذاشت 

و بدون اينکه نگاهی به من بکنه رفت بيرون
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از دست منم شاکی بود  

اين چند روز  بس  گيردادم  بره بادختره ی سمبوسه فروش حرف بزنه  

و ازش بخواه دکش رو  پايين تر  ببره 

مهران سمبوسه نصفه رو داخل بشقاب گذاشت و مقابلم نشست

:و با دست اشاره کرد  

چته؟_  

:ره گفتنفسم رو بيرون دادم نگاهم بهش بود،  باز با اشاره کرد با زبون دستو اشا 

چته ساکتی ؟_  

لبی تر کردم 

:گفتم آب دهنم و قورت دادم و عصبی بودم و با دستام  و زبون اشاره و با عصبانيت

از دست اون دختره_  

خنديد،  اونم زبون اشاره روبه خوبی بلد بود 

:با عصبانيت با دستام گفتم  

باهاش حرف زدم حاضر نيست بره  اون ور تر _  

:با دستام   و زبون اشازه اما  با عصبانيت گفتم  

ميگه کری اللی؟  خودت بيا بم بگو  اصال نمی رم همينه که هست _  

:نفسش رو بيرون داد و با دستاش وزبون اشاره و گفت 

توجه نکن اون که تو رو نمی شناسه _  

الی خيلی عصبانی بودم بشقاب سمبوسه رو از روی ميز برداشتم ، داخل سطل آشغال خ
کردم 

:با عصبانيت با دست و  زبون اشاره گفتم

بره به درک _  

:گفت نگاهم به مهران بود،  من عصبانی بودم،  اون با خنده و با دست اشاره کرد و

قاطی  کردی؟_ 
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تاماز روی مبل بلند شدم ، سمت بيرون می رفتم با اشاره ی  دست  با دوتا دس  

:اين بار عصبانی  تر از قبل  و گفتم  

اين بار ببينمش خفش می کنم_ 

وقتی برگشتم ديدم که مهران  پشت سرم بود 

بازومو گرفت، عصبانی   بودم 

:با  دوتا دستش اشاره کرد و گفت 

چکارش داری ولش کن داره کار می کنه_ 

با    نگاهم به دستاش بود که با عصبانيت دستشو پس زدم و با زيون اشاره ی دستم 
دوتادستام

:که جای لبام حرف ميزدن گفتم  

خودت برو باهاش حرف بزن_ 

:مهران اول متوجه حرف من شد که چينی به ابرو داد و با دست اشاره کرد  

يعنی چی؟_  

:اين بار با نوک انگشت به سينه اش زدم و با دست حرفامو زدم وگفتم  

تو برو باهاش حرف بزن_ 

:مهران با نوک انگشت به سرم زد و با زبون و اشاره ی  دستاش گفت  

زده به سرت ولش کن  چکارش داری؟ _  

تموم اين  جمله رو با و با زبان اشاره به من گفت

که اصال برام مهم نبود 

تومنی برداشتم  ١٠دست داخل جيب پيراهن مهران بردم و دو تا  

:و با زبان اشاره گفتم

پول سمبوسه هاتم خودت بده_  

ن اينبار خنده ی مهران رو ديدم، از حالت چهره اش پيدا بود به حرص خوردن م 
غش غش داره می خنده  
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توجهی نکردم با عصبانيت اتاق رو ترک کردم 

]16:33 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١١٢پارت#

عصبی بودم هم از دست خنده های مهران هم از دست خودم 

اصال چرا پيله کردم به  اون دختره ؟ 

داره کار خودشو می کنه کار به کسی نداره   

پشت ميز نشستم نگاهم به صفحه مانيتور بود حوصله نداشتم 

بلند شدم و رفتم پشت پنجره نگاه کردم 

.نديدمش،  نبود  

ی  پوفی  کشيدم    اون طرف لبه پياده رو   نگاه کردمگ  همون طرف  بود گوشه 
.پياده رو،  لبم رو گزيدم 

.دختر جسوری بود از  شيطنتش پيدا بود، از اين زبون و لجبازيش  

...با اينکه خيلی کم ديده بودم در حد  چندبار اما 

نفسم رو بيرون دادم  

ی پرده از افکارم اومدم بيرون می خواستم اون طرف پياده رو باشه که من اينجا وقت
رو کنار بزنم نگاهم بهش بيفته 

و  موقعيت.  دختر جذابی بود، اين همه بی ارادگی رو در خودم رو بی سابقه ديدم
. شرايطم آزارم می داد

با شرايطی که دارم   نتونستم  هيچ وقت   دختری فکر کنم   

هيچکی هم پا پيش نمی ذاشت وقتی ميفهميدن من قدرت تکلم و شنوايی ندارم

همان ساعت اول و با يک لبخند ترحم انگيز  تنهام ميذاشتن 

سالمه  ٣١از دخترای دبيرستان دانشگاه و چه االن که   
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و مردی تنهام

تمام درد دالمو با خودم کرده، خودم به تنهای  

 ساله بودم من مرد جذابی بودم اما وقتی که منو و ٣١نگاه به دستام کردم که االن  
مشکلمو ميديدن     انگار اصال منو نمی ديدن  و ميرفتن 

نفسی بيرون دادم   

اين دختر  اصال اعصاب  برام نذاشته بود

چرا اين طوری شدم   نمی دونم دچار توهم شدم  

عاشقی در يک نگاه ؟ 

مگه ميشه امکان داده ؟ اين فقط يه توهم مزخرفه 

اما اين  کشش  چيزی  بود که نميدونم اسمش چی بود ؟   

چرا اين دختره اومده اينجا بساط کرده؟

نفسم رو بيرون دادم دوباره برگشتم  

پشت ميز  کامپيوتر   نشستم و مشغول به کار شدم 

ودمبه فکر فرو رفتم يکی دوروز اول که ديدمش اون طرف  پياده رو بود يه جوری ب

ارام  قرارم رفت   دچار حس پريشونی شدم   

اگه  نبينمش چرا يه  جوری می شم ؟    

يه ساعت مشغول کار بودم

داشتم  رو نقشه يه ساختمون کار می کردم 

اين مدت خيلی منو درگير کرده بود 

اين شرکت مال من ومهرانه و بيشتر مهران گوينده است 

و من بيشتر  کار طراحی و کشيدن  نقشه ها  با منه  

من هميشه ساکتم توی جلسه شرکت می کنم   اما ساکتم 

ه چشمامو همدم  من  فقط   خطوط و اعداد و کاغذ و مانيتور و دنياو تنهايی خودم    
ادمبستم دوتا دستمو انگشتامو تو هم قالب کردم و سرمو به پشتی صندلی  تکيه د
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سالم بود اما  به خوبی فهميدم،   ۶سالم بود ، اره  ۶و با صندليم چرخی زدم  

:آب دهنم رو قورت دادم و مادرم با گريه و التماس گفت

عباس اين پسرته  چرا اينجوری می کنی_  

شش سالم بود می خواستن   

منو مدرسه ثبت نام کنن  مدرسه استثنايی کرواللها  

بابام اون روز خيلی عصبانی بود

چادر مامانم رو سرش افتاد  

با گريه     

:خوب فهميدم  که بابا دستش رو  سمت  من دراز  کرد و گفت 

اين پسرت کرو الله هيچی نمی فهمه هيچ مدرسه ای  راش نميدن _  

:مامان با عصبانيت  منو سمت اتاق می کشيد با گريه گفت 

هيچی نگو عباس اين بچه  باهوشه   همه چيزو  می فهمه _  

داخل اتاق شد اين ها رو نمی شنيدم   

اما  مگه   االن مفهوم اون گريه ها و شماتت ها  رو نمی فهميديم ؟  

]16:54 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١١٣پارت#

فقط نگاهش می کردم

لب خونی می کردم می فهميدم چی می گه هيچ صدايی نمی شنيدم 

مادرم زبون اشاره رو يادم داده بود 

ری نفسی به سينه دادم  هفت سالم بود و با گذاشتن   من تو مدرسه برای يادگي 
زبان اشاره کمی اوضاع بهتر شد 
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آب دهنمو قورت دادم 

هفت سالم بود بابام مادرمو ترک کرد 

طالق گرفت  

نفهميدم چه جوری بزرگ شدم تو تنهايی مطلق 

وقتی بزرگ شدم دبيرستان  بودم   

مادرم  هميشه حالش خيلی بد بود  

يه شب وقتی از دانشگاه اومدم مادرم ديگه هيچ وقت چشماشو باز نکرد 

وقتی عباس تنهاش گذاشت 

.وقتی ديد نمی تونم حرف بزنم دق کرد و مرد  

من مثل همه بچه های ديگه  نيستم 

. من مثل جوونای عادی ديگه نيستم ، دق کرد 

. هيچوقت نفهميدم عباس کجاست   مرده يا زنده است 

مادر   ديگه هيچ وقت راجبش حرف نزد  

تمام اين سالها تنها زندگی کردم

با دستام حرف زدم با دستهام زندگی کردم 

...با دستام 

دستامو  از پشت سرم  باز کردم  

نگاهی به دستم کردم اينا زبون  من هستن 

و هيچ کس نمی فهمه درومو  

يراد برای همين هميشه سعی می کنم وقتی بيرونم تو اجتماع  کسی متوجه عيب و ا  
من نشه

اين نقص سالهاست اذيتم می کنه   

اما خودم را نباختم دانشگاه رفتم  درس خوندم

مهندس شدم ارثی که از مادرم بهم رسيده  يه خونه بود  
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که  فروختم و با مهران با هم  شرکت مهندسی تاسيس کرديم 

با باقی پولش يه خونه خيلی کوچک در   واقع يه سويت   خريدم  

چند ساله دارم  توش زندگی می کنم

وقتی مادرم مرد هيچ کس  نمی دونه چه به سر امير اومد  

حتی پدرم هم ازش هيچ خبری ندارم از همون شيش سالگی

شرکت رو به مقصد خونه  ترک کردم  

نگاهم به دختره  بود، هنوز کنار در خروجی شرکت بود

با ديدنش يک لحظه ايستادم نگاهم بهش بود   

دستپاچه شد لحظه ای ايستادم بدون اينکه خودم بخواهم

خيره شدم بهش   

ی برای اينکه مفهوم وحرف طرف مقابل رو اين جوری خوب می فهميدم  با لب خون 

بايد بهش نگاه می کردم به لباش خيره شدم 

که بتونم لب خونی  کنم

و ببينم  چی ميگه  

:که لبيتر کرد و با دستپاچگی تمام  نگاهش رو ازم دزديد گفت

ببخشيد مهندس _  

چينی به ابرو دادم، قدمی جلو رفتم با دست اشاره کردم 

يه  دونه سبوسه  

:همين جوری نگاهش  به من بود  گفت 

چی ميخوای؟_  

:چشم بستم لحظه ای گوشه لبم رو گزيدم و با دست اشاره گفتم 

يکی از اين سمبوسه ها _  

تا من اين کار رو کردم  

گوشه ی لبش را گزيد يه  قدم عقب رفت 
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نبود  انگار فهميد تا به خودش اومد من  ايستاده بودم از اينکه بفهمه برام مهم 

و با  دست پاچگی يکی  از سمبوسه برداشت  الی  کاغذ پيچيده  

جلوم گرفت

نگاهم بهش بود از دستش گرفتم 

که با  کيفم دستم بود روی زمين گذاشتم و اسکناس از جيبم در آوردم مقابلش گرفتم 
:دست پاچگی  نگاهش به من بود گفت 

اين زياده _ 

يه پنج  هزاری بهم داد  

پول رو  سمتش هول  دادم 

لبی تر کردم 

:م و با دست دادم به زبان اشاره  به نقطه ی مقابل شرکت اشاره کردم و   گفت 

فردا بيا اينجا _  

:چينی به ابرو داد  و با دستاشاره گفت 

متوجه نمی شم_ 

نفسم رو بيرون دادم 

و سمبوسه رو پيشخوان کوچيک دکه گذاشتم  

و خودم دکه رو  سمت  اون طرف پياده هول  دادم

يه دفعه عصبانيتش رو به خوبی ديدم 

مقابلم ايستاد که نذاشت   دکشو  سمت پياده رو حرکت بدم 

:که با عصبانيت  دستش رو تکون می داد، گفت 

چته چرا همچين می کنی؟ _  

نفسم رو بيرون دادم و با عصبانيت  اشاره به  اون  طرف ساختمون شرکت کردم

:گفتم  

فردا ميآی اينجا_ 
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عصبانی بود مقابل در ايستاده بود دوباره هولش داد 

و با عصبانيت نفهميدم چی گفت 

دوباره  دکه رو گذاشت سرجاش  

نفسم رو بيرون دادم و برگشتم سراغش  

:سمبوسه را از روی دکه برداشتم نگاهم بهش بود که با زبان اشاره بهش گفتم

فردا _   

پوزخندی زد فهميدم که متوجه حرف من شده

نگاهم به سمبوسه بود توی دستم بود  

توی  دلم گفتم  

عجب بويی داره حتما بايد  خوش طعم باشه 

:نگاهم به لبهاش بود که به خوبی حس کردم و لب خونی کردم و گفت   

اين  بقيه پولت من  گدا نيستم_ 

پول رو از دستش  گرفتم  

گام  برداشتم و به سمت ماشين حرکت کردم  

با عصبانيت سمت سوئيت رفتم

]16:56 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١١۴پارت#

) طال ( 

نگاهم بهش بود

نفسی  بيرون دادم  

چقدر دلم يک لحظه براش سوخت 
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جوون خوشتيپ 

خوشگل  جذاب     اما از دستش عصبی بودم

:با خودم بودم با حرص بلند بلند گفتم  

نکبت پيله کرده به من    ول کن قضيه  ی ما نی _  

:همون لحظه صدای پسر جوانی بود که صداش با خنده گفت 

مهندس کمی اعصاب مصاب نداره_  

سرم رو برداشتم يکی ديگه از مهنداسی شرکت بود  

چند  وقته که  اومده  بودم ديگه همه رو شناخته بودم

آق جليل آبدارچی امار همشونو داده  بود  

اما هيچوقت به من نگفت مهندس کروالله   

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم

فقط  اعصاب معصاب نداره کال تعطيله _

:خنديد اشاره به سمبوسه کرد و گفت

دو تا بهم بده اين روزا بوی سمبوسه ها پيچيده اشتهای همه را باز کردی_  

نفسم رو بيرون دادم  

دوتا سمبوسه  توی  کاغذ پيچيدم و بهش دادم  

:نگاهش به من گفت

مهندس يکم قرقاطيه بهتره زياد باهاش کل کل نکنی _  

نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

نمی دونستم مهندس اين طوريه  _  

:سرمو برداشتم  نگاهش کردم و ادامه دادم   

که نتونه  حرف بزنه _ 

:لبی ترکرد، گفت

وريه هيچ وقت   روش نيار  پسر خوبيه شرايطش و که می بينی به خاطر همين اينج_  
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:آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

حق با شماست از فردا ميرم اون طرف_  

هرچند افتاب منو  بسوزونو مهم نی     

:لبخندی زد و گفت 

ش اين جا   بهتره    دم شرکت  آدم حسابی مياد برای همين مهندسی کمی ناخو_  
ميشه 

:اخمی کرد و گفتم 

منظورت  اينه ما ادم  حسابی نيستم؟_  

:دست پا شکسته  گفت 

ببخشيد من که منظوری ندارم_  

ون به هر حال شوما ديگه حرفتو زدی بهم برمی خوره ما هم به هر حال کاسبيم ن_  
حالل در مياريم

:پول را روی ميز گذاشت و گفت 

منظوری  ندارم فقط بخاطر مهندس يکم حساسه گفتم ،  همون روزهای اول  _ 
اومدی سخت گرفت 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

عزت زياد خوش اومدی _  

نخواستم ديگه باهاش دهن به دهن بشم  

مهندس چيزی نگفت و بدون حرفی رفت

نگاهم به سمت  خيابان شلوغ بود، صدای زنگ موبايلم بلند شد 

نفس به سينه دادم  موبايل رو از جيب شلوار جينم  

درآوردم  

نگاهم به صفحه  موبايل بود  

شماره خونه افتاده بود 

آب دهنمو قورت دادم و با عصبانيت زير لب زمزمه کردم
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کجام شبيه امام زادس که فقط_  

؟ .. ... وقتی مشکل دارين پيداتون ميشه 

چند روزه بيخبرم ازشون 

:تماس رو وصل کردم   صدای گريه های طناز تو گوشم پيچيد و با گريه گفت 

طال  بيا برس بابا حالش بد شده _  

آب دهنم رو قورت دادم 

وحشتی  به دلم نشست 

:با صدای گريههای مامانم  شنيدم که با گريه گفت 

طناز بهش بگو زود خودشو برسونه _

صدای داد و بيداد  پويا و خدا خدا کردناش 

نمی دونستم چی شده بود

:صدای گريه های طناز  داشت ديوانه ام  می کرد ، با گريه گفت  

بابام مرد...طال خودتو برسون بابام مرد _ 

اب دهنمو قورت دادم صدای جيغ و داد و فرياد  بود  

:به خودم اومدم  گفتم  

چی شده چه اتفاقی افتاده _ 

:طناز جيغ ميزد گفت 

طال زود بيا خودتو برسون بدبخت شديم_  

]17:08 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١١۵پارت#

اصال حالم خوش نبود
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نفهميدم چی شد اصال تمام تنم می لرزيد  از دلشوره وحشتناک دلم   

طناز چی گفت ؟ 

صدای گريه های مادر

دادو بيداد  خداخدا  گفتن های پويا   

.که حالمو  بد کرد

با چه حالی دکه رو  گذاشتم داخل مغازه ی  اقای سعادت  

و  خودم رو رسوندم خونه ی بابام 

ر هنوز ته کوچه نرسيدم  از همون فاصله  و شلوغی  و تجمع اهل محل رو  دم د 
خونمون ديدم 

انگار پاهام شل شد  

کوله پشتيم روی شونه هام سنگينی می کرد 

نفسی به سينه دادم با پاهای لرزون جلو رفتم 

صدای شيون و داد و بيداد بود 

انگار قلبم از جا کنده شده   

نمی توستم حتی  تصور کنم چه اتفاقی افتاده  

چشم تيز کردم 

با گام های لرزان و افتان و خيزان سمت خونه رفتم 

تا به خونه رسيدم دستم روی ديوار بود  

جلو رفتم   

اونجا يکی از آدمای مصيب که  از نوچه هاش  بود رو به خوبی شناختم  

بند بند دلم پاره شد 

اما جلو رفتم ميون شلوغی

داشتم رد می شدم که همه تا نگاهشون به من افتاد  

که پچ پچ ها شروع شد
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همه منو بهم نشون می دادن  حتی  ميون  حرف زدنشون شنيدم که گفتن  

طال طال برگشته_ 

شوماخر اينجاس...  شوماخر 

و با ديدنم تعجب می کردن 

انگشت به دهن بودن   

اما من تمام نگاهم به درخونه بود  

و پاهام توان حجم تنم رو نداشت

صدای آژير آمبوالنس بود  

دستم به ديوار بود و نگاهم به در حياط که چند نفری داخل حياط بودن

پويا  گوشه ايستاده بود و گريه می کرد

مادر باالی سر   بابا شيون  و می کرد  

طناز و زنای همسايه را به خوبی  ديدم که ارومش ميکردن 

حتی گلپری هم  تو ايوان نشسته بود و گريه می کرد

آب دهنم رو قورت دادم 

آمبوالنس رسيد  با سرعت 

بيشتر اهل محل  جمع بودن  

د با تا نگاهش به افتا. از جلوی در کنار رفتن صدای گريه های مادرم روانيم کرد 
:جيغ و داد گفت 

اباال سرم بيا بيا ببين که  بابات رفت بی کس شدم،  بی کس بودم،  بدبخت تر شدم آق_ 
رفت

نفهميدم چه جوری با پاهای لرزان داخل شدم    

آمبوالنس و کسانی که برای کمک های اوليه آمده بودن

بابا  روی زمين افتاده بود و تنها و مادرم شيون می کرد  

بابارو  روی برانکارد گذاشتن  بردن  
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:پويا با ديدنم جلو آمد و با بغض  گفت  

مصيبت بابامو کشت_ 

تا اين حرف رو زد انگار نفسم بند اومده   

بهت زده بودم  ودچار شوک از  اتفاق پيش اومده    

همون لحظه يکی از نوچه های مصيب  

:عصبانی جلو و گفت

تا االن کجا بودی دختر ؟مصيب  در به در دنبال تو می گرده_  

اصالً حواسم به حرفاش نبود 

هولش دادم و با عصبانيت و سرعت سوار آمبوالنس شدم  

:پشت سرم به  پويا با  عصبانيت گفتم  

برو برو ببين مامان و طناز  حواست بهشون  باشه _ 

خودم باهاش ميرم

با پارچه سفيدی که روی بابا کشيدن فهميدم که بابا مرده  

ا سايش قلبم  از جا کنده شده،  نم اشک رو   گوشه ی چشمم ديدم برام پدری نکرد ام
باالسر مادرم بود 

....و اين مادرمه که  عذاب می کشيد با تموم نبودنش براش بود 

]17:37 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١١۶پارت#

عصبی داخل محوطه بيمارستان شدم  

منتظر برگه ی تاييد مرگ وفات بابام بودم

ساعتی تو بيمارستان بيشتر طول کشيد 
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چون شب بود و به شب برخورد کردم  

وقت اداری نبود توی محوطه بودم  برگه رو نمی دادن 

به سردخونه منتقل کردن 

...توی محوطه بودم 

پويا هم اومده بود و طنازرو هم  آورده بود 

مادرم هم که  تو خونه همسايه ها پيشش   بودن  

:طناز با گريه گفت

گرنه  مصيب اومد کلی بابامو  تهديد کرد و گفت که تا فردا بايد  طال برگرده و_ 
نداشت ازت شکايت می کنم و می افته زندان بابا ترسيد خيلی التماس کرد اما فايده

:با عصبانيت  گفتم 

بابا برای ما پدری نکرد _  

اما مصيب  باعث مرگ باباشد لعنتی  

طنازرو  کالفه و عصبانی بودم نمی دونستم چيکار کنم، نفس به سينه دادم که که دست 
کهبه شدت گريه می کردرو

:گرفتم  گفتم  

نجام ميدمبهتره بريم خونه موندنمون  اينجا  تاثيری نداره فردا کارای اداری رو ا_ 

هنوز از بيمارستان بيرون نرفتيم يکدفعه سينه به سينه مصيب  شدم 

با ديدنش به خودم  اومدم  

اما وقتی مقابلم ايستاد، پوزخندی زد    

:فتم اين بار عصبانی  شدم، قدمی جلو رفتم و سرم رو  حق به جانب تکون دادم و گ 

تاوان  خونه بابامو  تو ميدی تو لعنتی 

:پوزخندی زد و گفت 

تو آسمونا دنبالت می گشتم اينجا پيدا کردم_  

:عصبانی تر شدم  گفتم  
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خجالت بکش، خجالت بکش عوضی  _  

:يه دفعه مصيب   با خشم  و گفت 

شما خيلی به من بدهکاری من به  اين راحتی کوتاه بيا نيستم _ 

:طناز بو عصبانی شد به شدت بغض کرده بود و گريه می کرد،گفت

بابامو  فرستادی سينه ی قبرستون ديگه چی از جونمون می خوای_ 

اونا برو هرچی ازش  طلب  داری برو ازش بگير 

:تمام نگاه مصيب به من بود و با عصبانيت گفت  

چند روز فقط دندون رو جيگر می ذارم_ 

بعد از اون خودت با پای خودت ميای  خونه ی شوهرت 

:اين مرد دست بردار نبود، پوزخندی زدم  اما ادامه داد  

ول اومدی که  خوش اومدی،  نيومدی   با من طرف  می شی من از تو نمی گذرم پ_  
کمی هم نيست

:پوزخندی زدم و گفتم 

من ازت شکايت می کنم همه اهل محل  شاهدن _  

که باعث مرگ پدرم شدی  

:با پوزخند معنا داری گف  

تا ديروز که برات هيچی مهم نبود االن پدرم پدرم را انداختی_ 

:با عصبانيت گفتم  

دی هرچی بود  آقا باال سر مادرم بود االن مادرم يه زن بيوس  که تو باعث ش_ 

:مصيب  پوزخندی زد و گفت

طال گوش کن چی می گم چند روز بهت مهلت می دم بعد از خاکسپاری پدرت _  
خودت با پای خودت  برمی گردی خونت 

اگر نمی خوای بيای حرفی نيس بدهی روبده برو پی زندگيت 

:پويا  با عصبانيت گفت 
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خودم ازت شکايت می کنم  لعنتی، دست از سرت  برنمی دارنم _ 

:طناز  با عصبانيت  و گريه گفت  

هنوز کفنش نکردن هنوز تو سردخونه است_ 

:به شدت گريه ميکرد و عصبانی ،گفت  

خجالت بکش مرد خجالت بکش حرفه  عروسی و زندگی و زن ميزنی  خجالت _ 
بکش بزار بابامو کفن کنيم 

ديدم که فرهاد داخل بيمارستان شد 

طناز با ديدن فرهاد  يه دفه نفهميدم چجوری اونا  از کجا ديد 

و چه جوری سمتش خودشو  رسوند به آغوشش پناه برد 

:با گريه گفت 

فرهاد فرهاد بابام  رفت تنهامون گذاشت_ 

فرهاد بيچاره شديم  مامانم تک وتنها شد 

فرهاد طنازرو به آغوش  کشيده بودو دلداری می داد  

:پويا با عصبانيت گفت

برو مرتيکه برو خجالت بکش بابام رو فرستادی سينه قبرستون بسه  ديگه_  

]17:39 29.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١١٧پارت#

ز مصيب بدون توجه به عصبانيت من و گريه های طناز و موقعيت مون رو به يکی ا
:نوچهاش که  کنارش ايستاده بود  رو کرد و گفت

تا باباشو نو خاک کنن چشم از اين دختر برندارين _ 

:پوزخندی زدم يکی از نوچه هاش  نگاهم کرد و با پوزخند گفت 
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چشم و مصيب خان امرامر  شماست عين تخم چشم ما حواسمون هس _  

کی دو اين  چند روز حال خوبی نداشتم تا جواز کفن  و دفن بابام رو گرفتيم ي....  
روز طول کشيد 

برم  درسته  تو خونه بودم و درگير اما  دو سه نفر از نوچه های  مصيب    دورو 
بودن عين سايه در تعقيم هر جا می رفتم پيگيرم بودن 

. برام عذاب آور بود 

نمی دونستم چطوری از شرشون خالص بشم   

تو مراسم کفن و دفن   و خاک سپاری  بابام بودم 

اصال  حالم خوب نبود 

حوصله ی هيچی نداشتم  

افراد زيادی برای تشييع جنازه بابا اومده بودن

خيلی هاشون از اهل محل بودن  

به خاطر مادرم اومده بودن مادرم زن نجيب اين محل بود 

زحمت کش و پاکدامن    

به احترام مادر بود فقط  

خيلی از دوستای پويا   در تشييع جنازه حضور داشتن   

بين جمعيت زنا ايستاده بودم 

و نگاهم بين مردها چرخيد 

هم مصيب رو ديدم هم نوچه هاشو  

نگاه مصيب  به من بود، چشم ازم بر نمی داشت   

می دونستم بعد از مراسم کفن و دفن بابا من در امان نخواهم بود 

نمی دونستم چيکار کنم؟ 

مادرم کنار قبر که چندتا مرد  در حال خاک ريختن روش بودن،   نشسته بود 

با طناز همين طور  لحظه ای دورتر ايستادم  

ک اما  نگاهم  به مصيب   بود که بين جمعيت نگاهش به من بود ، بايد   بزنم به چا
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 چطوری با اين خيره شدن های مصيب که زوم کرده رو من مبادا فرار کنم  محال
.بود 

نمی دونستم چيکار کنم  

سر تا پا مشکی پوشيده بودم 

شال مشکی مانتو مشکی و شلوار مشکی 

نمی دونستم چجوری از بين جمعيت فرار کنم

و از دست اين نوچه های مصيب   جيم شم  

يک باره نگاهم به طناز رفت 

که يکی دستشو گرفت و بلندش کرد 

خودمو بهش رسوندم   

چادرش يکی از  زنا گرفته بود 

که  از بين جمعيت زنا و فاصله گرفتن 

طناز اصال حالش  خوش نبود 

ديدم فرهاد خودش رو  به طناز رسوند  

اون هم آروم قرار انگار نداشت 

دلش  برای طناز می سوخت   

بين جمعيت زنا نه خواهرهای فرهادو ديدم  نه حتی مادر شوهرش رو 

برام مهم نبود 

:يکی از زنها چادر طناز  رو  دستم داد و گفت 

يه آبی به دست و صورتش بزنه  اصال حالش خوب نيست_  

:فرهاد با نگرانی پرسيد 

گريه زياد نفسی  براش نذاشته _  

:نفسی  بيرون دادم رو به فرهاد  گفتم  

تو رو خدا مراقبش باش اين دختر حالش خوب نيست _ 
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طناز همچين هق هق می کرد    

د انگار نفسش بند اومده بود يک کلمه حرف نمی زد و فقط گريه می کرد که فرها
خودش به ارومی بروی صورتش  می ريخت 

نگاهم بين نوچههای مصيب  بود که  در تعقيب من بودن 

لعنتيا ول کن قضيه  نبودن  

آب دهنم رو قورت دادم چادر تو دستم رو مچالش کردم 

نمی دونستم چه جوری از اينجا من جان سالم به در ببرم 

می دونستم مصيب  دست بردار نيست تا من رو به حجله و  خونش نبره ول کن  
نيست 

آب دهنم رو قورت دادم چادر همين طور  تو دستم مونده بود

با فرهاد و طناز بقيه برگشتيم  بين جمعيت 

 فرهاد رفت، باز خودمو بين جمعيت رسوندم و سريع به سرعت برق تو شلوغی زنا
چادر و رو سرم کشيدم و صورتمو پوشوندم 

بعد دقايقی کوتاه  

از بين جمعيت رد شدم  

خودمو رو به يه نقطه کمی دورتر رسوندم

نفهميدم که آيا منو ديدن يا نه اما ديگه برام مهم نبود 

صدای تسليت زنا هنوز تو گوشم بود  

گفت خدا بيامرزه  

اما بيچاره  لطيفه خانم بعد از اين   ديگه  تنها شد  

تنها بود تنهاتر شد، خدا صبرش بده 

يک لحظه برگشتم پشت سرمو نگاه کردم کسی حواسش نبود 

از بين جمعيت    صاحب عزاهای ديگه  

رد شدم  و در اصلی قبرستون رسيدم  

صدای تاپ تاپ قلبم به شدت آزارم می داد خيلی ترسيده بودم 
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]11:05 30.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١١٨پارت#

خودم رو به بيرون  قبرستان  رسوندم  

نگاه پشت سرم کردم 

يه دفه دوتا از نوچه های اون نامردرو ديدم قلبم از جا کنده شد    

خودشون را به من رسوندن 

اون نکبتا خودشون بودن       

دست بردار من و بدبختيام نبودن  

قلبم داشت از سينه کنده می شد  

يه دفه با وحشت  خودمو  توی خيابون پرت کرده   

جلوی يک تاکسی  ايستادم 

:با وحشت وترس   و باالتماس  گفتم  

اقا  خواهش می کنم لطفاً مستقيم _ 

بيچاره راننده پيرمرد بود با ترس ولرز توقف کرد

نفهميدم چه جوری پريدم پشت، عقب ماشين سوار شدم 

:و با ترس ولرز و وحشت زياد گفتم  

آقا لطفاً حرکت کنيد آقا لطفاً با سرعت _  

:پيرمرد بيچاره ترسيده بود با  ترس  گفت

کجا برم؟_  

:با ترس وعجله گفتم   

اقا تو رو خدا لطفا حرکت کنيد لطفاً _  
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:پيرمرد بيچاره نمی دونه چيکار کنه  اما  با سرعت حرکت کرد و گفت

خدا بيامرزه قبرستان تشريف داشتين_  

:نفسم رو  بيرون دادم و گفتم   

جواز  دفنش يادم رفت بيارم لطفاً با سرعت حرکت کنين_ 

جسده نبايد رو زمين بمونه  

نميدونستم دارم چيکار می کنم دروغ؟

پيرمرد با سرعت گازداد  

نگاه به پشت سرم کردم،  ديدم نوچه های مصيب  

سوار ماشين شدن و خودشون رو پشت سرم به تعقيب رسوندن

مصتاسل ودرمانده  بودم  

با    يه دفعه نگاهم به خيابون شلوغ  رفت و با عصبانيت   نگاهم بين  شلوغی بود
:عجله گفتم 

آقا گاز بده، گاز بده_ 

:پيرمرد بيچاره با ناراحتی و دستپاچگی گفت 

خانم تو ترافيک اينجا نميشه بيشتر از اين سرعت داشت _  

نمی دونستم چه کار کنم

دائم  نگاهم به پشت سرم بود 

  توی شلوغی ماشين نوچه های مصيب  رو ديدم، پشت سرم با فاصله زيادی داشتن 
می اومدن نفسم رو بيرون دادم

قلبم داشت از سينه کنده می شد

مدام پشت سرمو نگاه می کردم 

پيرمرد سرعتشو زياد کرد و از بين شلوغی داشت رد می شد  

که يه دفعه نگاهم به خيابون فرعی خورد 

:يه دفه  گفتم  
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آقا لطفاً بپيچين  تو فرعی _  

نفهميدم چه جوری پيچيد تو فرعی که با عصبانيت   

:گفتم   

بپيچين  تو  کوچه آقا لطفاً _ 

پيرمرد با سرعت خودش رو  داخل کوچه   رسوند

:کوچه  تو کوچه بود ، گفتم  

از اينجا بعد که   کوچه پس کوچه است _  

:لب تر کردم نفس نفس می زدم گفتم   

آقا دستتون درد نکنه_  

با سرعتی اسکناسی  انداختم روی صندلی ماشين پياده شدم  

خودم رو به انتهای کوچه رسوندم

نفس نفس می زدم از بين چند کوچه رد شدم 

من بايد فرار می کردم 

اين مصيبت دست از سر من برنمی داره  

نفهميدم داخلی کدوم  کوچه شدم

فقط و دوان دوان با چادری که به سختی روی سرم گرفته بودم    

تم خودم رو بين کوچه ها می ديدم که با سرعت همين جوری نمی دونستم به کجا خ 
ميشن کوچه به کوچه رد می شدم

خيابون  با ترس ولرز اينجا غريب و ناآشنا بودم،  وقتی به خودم اومدم ديدم سر يک 
هستم 

با سرعت نگاهی به اطراف کردم 

ماشين های زيادی رد می شدن 

اکسی با سرعت  چادر  رو  جمع کردم و مچاله  کردم و توی کيفم انداختم و يک ت   
گرفتم و سمت خونه  حرکت کردم
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]11:34 30.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١١٩پارت#

سه روزه خونه ی  پيرزنه حاج خانوم بودم

شارژر موبايلم  خونه مادرم يادم رفت بود  بيارم  

 پرسيدم تنها دلخوشی  که داشتم گوشيم  بود،   اونم خاموش  بود حداقل يه حالی می 

اين چند روز عين   الک پشت  تو الک خودم بودم  

پا از خونه بيرون نذاشتم  

حال وحوصله غرغر حاج خانوم رو نداشتم 

جرات  نداشتم کاری بکنم  

اما مجبور بودم تحمل کنم  

بی خبری از خونه هم آزارم می داد

اما از اينکه باالخره از دست مصيب خالص شدم راحت بودم  

باالخره تصميم گرفتم برم بيرون خريد کنم

وسايل سمبوسه بخرم و مشغول بشم  

يه ساعتی خريدم طول کشيد تا برگشتم خونه 

سيب زمينيا رو توی  ديگ   گذاشتم وروی اجاق گاز کوچک تو حياط

که تک شعله بود خودم نصبش کرده بودم 

:يه دفعه صدای حاج خانوم تو ايون ايستاده بود با پوزخند گفت 

ختر   چه خبرته مريم خانوم اين روزا ؟ چند روزه چيزی شده  تو الک خودتی؟   د_  
االنم هم که بلند شدی   اين همه آب مصرف کردی 

محل ندادم قابلمه بزرگ به سختی بلند کردم 

روی اجاق گاز تک شعله گوشه حياط قديمی گذاشتم

347



:و زير لب با پوزخند گفتم  

خدايا به دادم برس_ 

مردم رو برق ميگيره  منو چراغ نفتی   

کبريت رو برداشتم خم شدم زير اجاق را روشن کنم   

:با پوزخند گفت

مشکی پوش شدی مريم خانوم به اعزای کی؟ _  

بياد غم وغصه هام افتادم نفسم رو بيرون دادم و زير چراغ رو روشن کردم

ديدم پله هارو پاين   اومد 

با  عصای دستش 

:کنار دستم ايستاد و با نگاهش زل زده بود به هم ايستاد و گفت 

هزينه آب وگاز و خودت می دی_   

:يه دفعه با عصبانيت گفتم 

مگه من گفتم تو بده هزينه آب وگازوبرق خودم می دم_  

اين بار پوزخندی زد 

نگاهم به چهره اش بود پيرزن  دنيا ديده ای  بود  

:اما از گلپری بدتر ، گفت

 آب وبرق خونه رو همش يک نفر داره  مصرف می کنه اونم تويی  که همش خودت_  
می دی 

:يه دفعه عصبانی شدم و گفتم

اصال چرا من بايد مال شمارو بدم؟_    

حاال گيرم من بيشتر استفاده کردم دو سوم ميدم   

:عصاش رو  روی زمين کوبيد و گفت  

نه من چه مصرفی دارم_ 

پوزخندی زدم 
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:ازش فاصله گرفتم و گفتم  

نه تو می خوری نه  مصرف می کنی نه ميری نه ميای   نه کاری می کنی همش _  
من ميدم

 چه غلطی کردم اينجا را اجاره کردم پس بگو چند مدتی خالی بود که کسی تخم 
نمی کنه بياد اينجا اينجارو اجاره کنه

البد می شناسنت چه آدمه مزخرفی هستی 

:تا اين حرف را زدم با عصبانيت گفت 

دختر خجالت بکش جای مادر بزرگتم _  

:و گفتم برگشتم روی اولين پله زير زمين ايستاده و نگاهش کردم نفسم رو بيرون دادم

ت باش قبل اينکه اينقدر فکر مال دنيا باشی  فکر آخرت... بال نسبت حاج خانوم _   
يچ کی حاج خانوم واال اينقدر حرص دنيا می خوری و آخرت تو  نمی خوری  می بينی ه

 دوروبرت نيست تا چشم رو هم بذاری می بينی همين جا از تنهايی خودت موندی و
خودت بزار دعای خير بقيه پشت سرت باشه حاج خانم

حاال منه مادر مرده    کسی رو ندارم وگرنه حال موندن اينجا رو ندارم  

:با پوزخند ادامه دادم 

خسته شدم تو اين مدت  اب باز نکن گاز مصرف نکن برق روشن  نکن _ 

لشو می تو حياط قدم نزن نرو بيا نفس نکش من اومدم اينجا مثالً راحت باشم دارم پو
ی دم ديگه چرا اينقدر اذيت می کنی حال خودم هيچی بهت نميگم به احترام موها
ه الل سفيدت رو داريم وگرنه بلديم جواب بديم  ميگم زشته ازتون سنی  گذشته وگرن

که نيستم شکر خدا 

به محض اينکه بتونم جای بهتری پيدا کنم از اينجا ميرم 

:پيرزن با عصبانيت عصاسو رو تکون داد گفت 

هرری خوش اومدی_  

پوزخندی زدم  

داخل زير زمين سويتم رفتم 

سمت تره ها و جعفريای رو سفره وسط سالن رفتم و زمزمه کردم 
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دا برم برای اين حجم از بدبختی يه هشدار قبلی بايد وجود می داشت  اخ قربرون خ_ 

:نفسمو بيرون دادم و گفتم   

آخ  ننه چرا زايدی َمنهِ _  

]12:38 30.11.20[, فرمول يک

شوماخر  #

مسيحه زادخو  #

١٢٠پارت#

)امير ( 

پرده ی پنجره رو انداختم 

چند روزی بود اين دختر پيداش نشده بود

نفسم رو بيرون دادم و برگشتم  

پشت صندلی ميز کارم نشستم  

خيلی  وقت  گذشته  که چراغ روی ميزم روشن شد   

نگاهم به در رفت،  در باز شد و مهران داخل شد 

با لبخندی گوشه لبش چشمکی زد و جلو  اومد 

مبل کنار ميز  کارم نشست  جلو اومد،  روی

:با دستاش و حالت اشاره که می تونست با من حرف بزنه متعجب گفت

متعجب شدم اين چند روز اين دختره پيداش نشد _  

نفسم رو بيرون دادم از اينکه سراغ اون دختر رو می گرفت

:منم  هم تعجب کردم که با زبون اشاره  و دستاش گفت

آخ  که دلم هوس سمبوسه کرده_  

پوزخندی زدم،  نگاهش به من بود،  بلند شد و پشت پنجره ايستاد 

پشت به من داشت ديگه متوجه نبودم  چکار می کرد  
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:يکدفعه برگشت سمتم مقابلم ايستاد و با انگشت اشاره گفت  

عه  امير  اين کی  اومده _  

تا اين حرف رو زد بلند شدم و پشت پنجره ايستادم 

:با خنده مقابلم ايستاد و با دست زبان اشاره گفت

چه شد يه دفعه برق از سرت پريد_  

گوشه ی  لبم را گزيدم  

چيزی نگفتم

پرده رو کنار زدم و ديدم که سر تا پا سياه پوش بود 

ورت دادم با همون مدل لباس شلوار کتون پيرهن جذب مردانه کاله لبه دار، آب دهنمو ق 
:فتنگاه مهران هم به پنجره بيرون بود ، متعجب با زبان اشاره متوجه شدم که گ

 چرا مشکی پوشيده پس اين چند روزه حتماً يک اتفاقی افتاده که پيداش نشده_  
نفسم رو بيرون دادم،  پرده روانداختم دوباره پشت ميز نشستم

:و با بی قيدی با دست وزبان اشاره گفتم  

برام مهم نيست_ 

:نفسش رو بيرون داد، نگاهم بهش بود که با زبان اشاره گفت 

ميخوای دوتا سمبوسه برات بيارم _   

:نگاهم بهش بود، چشمکی زد و با زبون اشاره گفت 

خيلی خوشمزه است من عاشق سبوسه هاش شدم_  

پوزخندی زدم و موس رو برداشتم  

دم گرفتم و و از اينکه اومد اون ته تهای دلم اروم گرفت، اما بی تفاوت بودن رو  به خو 
:با تکون سر و مثالً با بی ميلی و بی تفاوتی و زبان اشاره د تک دستم گفتم

نمی خوام _  

 سمت در خروجی می رفت نگاهم بهش بود، با دست دوتا انگشتش رو باال آورد و  
:اشاره کرد 

دوتا ؟_ 
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نفسمو بيرون دادن لبخندی زدم ،  با لبخند خودش هم اتاق رو ترک کرده

با رفتن مهران دوباره بلند شدم

بودم  پشت پنجره ايستادم پرده رو کنار زدم همون جا ايستاده بود که ازش خواسته 

تو ديده  و نگاهم بود

.نفسم رو بيرون دادم، چهره جذابی داشت 

دختر جسوری بود و خصوصاً دختر عجيبی بود  

دقايقی خيلی کوتاه که ديدم آقاجليل پايين  بود  و سفارش چند سمبوسه داد

نگاهم رو هنوز بهش داده بودم  

مش بيشتر نگاهم به چهره دختره بود، چشم ريز کردم خيلی دوست داشتم بدونم اس 
چيه 

اب دهنم رو قورت دادم

اما از حرکات و رفتارش معلوم بود هم خيلی ناراحت هم خيلی عصبی و اينکه  
مشکی پوش بود ذهنم درگير ،  شايد به قول مهران حتماً يک اتفاقی افتاده 

وش باشهدختر با اين سن و سال االن بايد دانشگاه باشه درس  بخونه نه اينکه دستفر

آهی کشيدم و از پشت پنجره کنار رفتم و پشته ميز کامپيوتر مشغول کار شدم 

]17:34 30.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٢١پارت#

با ترس و لرز چادر روی سرکشيده بودم و از تو کوچه رد شدم.....

خيلی ترسيده بودم 

امروز تونستم برم   برای  فروش سمبوسه.... 

بايد  حتما برم  وگرنه کارم بيخ پيدا ميکرد ضرر  اندر  ضرر 
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هنوز از خونه حرکت نکرده بودم که پويا بهم زنگ زد 

حال روحيم اين هفته خراب شده بود 

نشده  تمام اين مدت   بعد مرگ بابا که از خونه زده بودم بيرون هيچ خبری ازشون 
بود

تا اينکه باالخره پويا تماس گرفت 

گفت  حال طناز  خيلی بده و مجبور شدن بعد از مشاوره  

. بردنش  بستری کنن  

نتونستم تحمل کنم  و بی تاب ودلواپس  خونه شدم  

آب دهنم رو قورت دادم

.  به ارومی تو  کوچه چپ وراست رو نگاه کردم   

صورتمو باچادر  تا روی چشم کشيده بودم رو     پوشوندم  

که کسی متوجه ورودم نشه  

خوب  می دونستم حتماً  نوچه های   مصيب  همين اطراف دارن ديد می زنن  

ته گلوم از شدت استرس  خشک بود  

آب دهنم رو قورت دادم و با سرعت به در خونه زدم

چند لحظه منتظر موندم  

در باز شد ، با صدای مامانم،  از  صداش  پيداست هنوز سرپا نشده 

ال عادی بعد از  از مرگ  بابا    و اين  زندگی  نکبتی نتونسته بود به  هنوز رو  
. ود برگرده،  حاال  هم که حال طناز  خرابه،   همه رو پريشون  و نگرون کرده ب

:داخل خونه شدم،  وقتی مادرم منو ديد  يه دفه به گريه افتاد و گفت 

اين چند روز  مصيب دست از سرمون برنداشت _  

نه سالمی نه عليکی می دونستم خيلی دلش پره

:با سرعت داخل شدم و در رو بستم با نگرانی سريع پرسيدم  

حالت چطوره ؟_ 
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نفسش رو بيرون داد

رفت لبه ی حوض نشسته  

هق هق کرد و بی مهابا اشک ريخت  

با ديدن اين حالش 

مگه دل صاحب مرده من آروم شد؟ 

هنوز لباس مشکی تنش بوده، صورتش  و خراش برداشته بود، روسريش رو يکم   
جابجا کرد

:مشغول شستن سبزيای وسط حياط شد و گفت   

از ديشب که بردنش و بستری کردن _ 

من نتونستم برم اجازه ندادن

االن پويا کجاست؟_  

نگاه به مامان به  و سبزيا بود  مشغول شستن  

:و با گريه و بغض گفت

رفت يکم وسايل براش ببره بيمارستان _ 

نفسم رو بيرون دادم

:تا آب دهنمو قورت دادم  با بغض لعنتی تو گلوم گفتم  

?فرهاد خبر داره_  

بدون اينکه  برگرده  

و سرشو باال بياره 

پشت به من داشت    

سبدهای سبزی  و بر می داشت    

باز  گريه داشت نگاهش  

می دونستم خيلی داغونه شايد از ديدن من خيلی خوشحال نبود 

:با گريه گفت  
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از ديروز که فرهاد با پويا درگير کارهای بستری طناز بودن_ 

:پوفی کشيدم از عمق وجودم گفتم 

پويا چيزی راجع به حرفهای دکتر نزد ؟_  

و  بلند شد  مقداری سبزی توی دوتا دستاش بود داخل صافی  کنار  دستش انداخت 
:گفت 

دکتر گفته بايد حتماً بستری بشه حداقل يکی دو ماه _ 

:ايستاده بود منم روبه روش و گفتم

می رم بيمارستان ببينم اونجا چه خبره _  

:برگشت نگام کرد و گفت

واسه چی اومدی می دونی االن نوچه های اون  عوضی دنبالتن _  

آب دهنمو قورت دادم

باز ياد اون  عوضی و  ادمای از خدا بيخبرش  افتادم 

اشن از وقتی که از شب عروسی فرار کرده بودم اونارو استخدام کرده دنبال من ب 

چادر رو روی سرم دوباره کشيدم

:تا روی چشمام پوشاندم و گفتم  

فقط حواست باشه اگه گفت اينجا اومدم بگو همسايه بوده _ 

:پوزخندی زد و گفت

اونا تا تورو  تحويل ندن ولکن نيستن_  

با سرعت  مامان رو بوسيدم  

:با لحن پر بغضی  گفت   

مراقب خودت باش_ 

رک مقداری پول از داخل کيفم در آوردم با سرعت گذاشتم لب حوض  و  خونه رو ت 
کردم
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]17:55 30.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٢٢پارت#

با سرعت گام  برداشتم  از داخل خونه   خارج شدم  

.به    محل کارم رفتم  بعد از ديدن طناز تو بيمارستان 

.با اينکه پر دلهره بودم  پر غم بودم يادش و ياد اوريش غذاب آور بود  

طناز  با لباسای سفيد گوشه ی تخت بيمارستان  ماتم زده کز کرده بود 

آروم و قرار نداشتم 

فرهادرو ديدم اونم بغضی ته چهره اش  بود  

با لباسای مشکی 

تنهايی  ديدن دستهای مادرم برای اين زندگی  جون کنده بود و تنی که خسته شد   از 
به دوش کشيدن اين غم 

طناز   يک کلمه حرف نمی زد

حتی  با پرستارای بيمارستان  

ان تحت از حرفهای  دکتر فهميدم  برای بهبودی تو روند حالش   بايد  تو بيمارست  
.درمان قرار بگيره 

بايد با دقت داروهاش  مصرف بشه  

اينجا مشاورای  زيادی بودن که رو  روانش کار می کردن

نفسی بيرون دادم پر از  غم    

باز خدارو شکر   فرهاد دور و برش می پلکيد تنهاش نذاشته بود     

:به ياد حرف خودم افتادم که گفتم 

وقتی حالش خوب  بود و احتياج داشت کسب  و برش نبود _ 

االن که ُمرده چه کاريه؟
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چه کاری آب دادن به گاليی که مردن و ديگه خشک شدن  

نفسی با افسوس به حالت اه از سينه  بيرون دادم    

دوتا  اتوبوس رو سوار  شدم و پياده شدم 

با سرعت  رفتم  پيش آقای سعادات هنوز تو مغازه بود 

 شانس آوردم تا دو سه ساعتی فرصت داشتم که تا مغاره  رو ببنده  سمبوهامو 
بفروشم

خداخدا می کردم حداقل  نصفشونو  بفروشم  

ضرری نکنم  

با سرعت  دکه رو  در آوردم سمبوسه ها رو چيدم 

نفسمو  با اه به ريه ام دادم  

کاله رو  روی سرم چرخوندم، مشتری اومد يه چندتايی خواست

به خدا توکل کردم و براش حساب کردم و بهش دادم 

توی فکر بودم   از نديدن نوچه های   مصيب  تعجب کردم  

چرا امروز  نديدمشون؟ 

خدا رو شکر کردم  چون چادر سرم بود   

يه حتما يه گوشه کناری پنهون بودن نفهميدن  که منم خدا رو شکر کردم 

کم کم داشت  ديگه شب می شد 

تقريبا نصف سمبوسه ها  و شايد هم بيشترشون رو  فروختم  

احساس رضايت کردم 

عميق   تو فکر  رفته بود سرم پايين بود 

داشتم سمبوسه های قسمت  پايينی رو می چيدم   

:با صدای  کش داری  از فکر اومدم بيرون که گفت 

خسته نباشی لطفاً يه دوتا _ 

اصال سرم بر نداشتم نگاه کنم   
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دو تارو در آوردم و داخل کاغذ پيچ ديدم

يستاده بودتا سرم رو برداشتم تحويل بدم يه دفعه نگاهم به مردی افتاد که روبرويم ا  

دستمال سياه چرکين تو دستش رو تکون داد 

:از شدت ترس لبی تر کردم،  پوزخندی گوشه لب  زد و گفت

دوتا چرب و چيليشو می خوام _  

بود  نفسم رو بيرون دادم اون لحظه   ترس وحشتناکی از ديدنش  به وجودم  نشسته 

:با صدای يکی ديگه  که متوجه شدم پشت سرم قرار گرفته بود گفت 

دو تا هم واسه  من  رليف  کن_ 

ا لبخند اب دهنم رو با ترس ولرز قورت دادم ديدم که هنوز  منتطر وايستاده بود ب  
:پرمعنايی، دستمال رو  تو دستش با دوتا دستاش تاب می داد گفت

ا االن پيش  حاج خانم بودييم خودش  ادرس دقيق  مريم خانم  رو داد ما که ت_  
اينجا رو بلد نبوديم 

لعنتيا  پس آدرس خونه رو داشتن، از خونه تا اينجامنو تعقيب کردن  

: بيچاره شدم،  اونی که پشت سر م بود و گفت 

  طالخانوم  بسه ديگه اين سيابازيا اين چند روز بس که بادمجون واکس زديم_  
مصيب صداش در اومده بهتره االن با زبون خوش  خودت  سوار ماشين بشی 

:نفسم رو بيرون دادم و با عصبانيت و عصبی گفتم

گو خورده مصيب  با شما دوتا_  

:پشت سريم جلوتر اومد با عصبانيت گفت 

 کرديم احترام  آق مصيب رو داريم هيچی بهت  نمی گيم وگرنه دهنت رو  آسفالت می_ 
سيرابی 

:آب دهنمو قورت دادم و با عصبانيت گفتم

بهتره بری رد کارت قبل اينکه اينجا دادوبی داد کنم همه بريزن سرتون_  

]18:26 30.11.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٢٣پارت#

صبانيت تا به خودم اومدم ديدم پشت سريم  يه قدم بهم نزديک شد دستمو گرفت و با ع
:گفت 

بيا بريم قراره مصيب خان مژدگونی درست حسابی بهمون بده _ 

با   دست ديگه   يه دفعه خواستم بزنم زيرو دستش که ولم کنه   

:همزمان گفتم  

ولم کن آشغال_   

:يه دفه  با عصبانيت تو گوشم غريد 

خفه ميشی  قبل اينکه خودم خفت کنم سيرابی _ 

نفسم رو بيرون دادم  با عصبانيت دستم رو کشيد 

ت  دکه دومی بود که  اون يکی  دو دستوم رو  گرفته بود،  منو کشون کشون از پش   
بيرون کشيدن

:با عصبانيت گفت  

هوووی آشغاال چکار ميکنين _ 

بيا بريم که مصيب دربهدر زمين وآسمونو ريخته بهم  تاتورو پيداکنه _ 

نفسم رو بيرون دادم، داشتم ديوونه می شدم  

اين دو تا  داشتن منو به زور می بردن

نفهميدم چه جوری باهاشون   درگير شدم  به دست وپا افتادم 

باهاشون درگير شدم  دو نفرشون هر کدوم يه دستمو محکم گرفته بودن  

تا به خودم اومدم ديدم دو نفرشون منو کشون کشون می بردن  

ستشون کاله لبه دارم   از سرم افتاد بس که خودم  رو  به سختی  می خواستم از د 
خالص کنم 

اهالی   اما فايده ای نداشت اينقدر تقالوجيغ و داد کردم که خيلی از اهل خيابون و 
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کاسبا  ريختن  دورمون 

کسی جرات نمی کرد  کاری کنه   چيزی  بگه، حرف بزنن 

من،  فقط دادوبيداد می کردم  

سعی کردم خودم را از دستشون نجات بدم 

فايده نداشت به زور منو از   پياده رو سمت ماشين می خواستم بکشونن 

جيغ  می زدم فرياد می زدم 

يک دفعه نفهميدم چه جوری يکيشون 

به کنار پهلوم  زد  و از پهلوم خوردم به لبه ی پياده  رو  

داشتم از درد به خودم می پيچيدم 

احساس کردم باز يکی منو زد و از درد جيغ زدم، 

به ی همونن  يه ضربه کافی بود که سرم خورد به تيرک چراغ برق  که کنار خيابون ل
.پياده رو بود 

از نفس داشتم می افتادم  

يده ای انقدر تقال کردم و جيغ  زدم و خواستم خودم را از دست اين خلالص  کنم  فا
نداشت

داشت حالم بد ميشد، از شدت درد داشتم به خودم می پيچيدم  

.گرمی وخيسی  خون رو  موقعی که سرم  تير برق  خورده  رو خوب حس ميکردم 

احساس ضعف  داشتم 

کاله از روی سرم افتاده بود  

و موهام هم پريشون بود

اين دو  داشتن  منو کشون کشون به سختی دنبال خودشون می بردند 

منم سرسخت بود و اجازه نمی دادم، اينقد دست وپا زدم و تقال کردم   

هيچ کس جرات  نداشت جلو بياد  

فقط  صدای داد مردم هم درآمده بود که می گفتن 
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ولش   کنين کجا می برينش_   

تا به خودم اومدم 

:ديدم صدای يکی از نوچه های مصيب  بود  و گفت  

ولشکن بذار بره  بعد حسابشو می رسيم _   

اما اون يکی دست بردار نبود 

و می خواست  همچنان  منو دنبال خودش بکشه  

ديدم همه ريختن تو پياده  رو 

چشام سياهی می رفت  

نفهميدم کی بود  دو رو برم   

تا به خودم اومدم ديدم روی زمين افتادم  

د دوتا  چشمامو بستم وقتی سرم لبه ی پياده رو خورد نايی برام نمونده بو   

باز   صدای هم همه باال سرم بود  

:و صدای ضعيف و پر ترس بود که ميگفت   

حالش بده امير  ولش کن... اميررر _  

دارم  اما  وقتی  نفسی  عميق با  حالی ضعيف  نفس به سينه دادم  احساس کردم که 
از حال ميرم 

رو دستای يکی  بود  بلندم  کردن ؟  

نفهميدم کی  بود 

:باز هم همون صدا  

امير برای خودت دردسر درست نکن...  امير_  

ن زنگ بزنين   پليس بياد  اينا  کی بودن ؟ چی از جون اين دختر  می خواست_  

ديگه نفهميدم کجا  بودم و چه اتفاقی  افتاد 

فقط احساس کردم منو بلند کردن تو آغوش کی بودم نميدونم؟
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]19:16 30.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

 ١٢۴پارت#

)امير ( 

از پشت ميز بلند شدم 

وسايلم رو جمع کرده بودم ديگه برم خونه تعطيل کنيم  

هنوز سمت در خروجی اتاق نرفته بودم

يه دفعه در اتاق باز شد، نگاهم به  مهران رفت، سراسيمه داخل اتاق شد  

قلبم ايستاد

نگاهش برافروخته بود و کمی عجيب  

منتظر   حرفی از جانب  مهران بودم 

ک دستم رو شونه ی چيزی شده تکون دادم

نفسش را بيرون داد  

در حاليکه سمت پنجره ميرفت 

با اشاره ی دست  از من خواست سمت پنجره برم  

لبی تر کردم  چه اتفاقی افتاده که مهران اينو از من خواست  نمی دونم ؟

چرا نگرانی به جانم افتاد ؟

سريع از پشت پنجره رفتم

و نگاه به بيرون کردم 

غ ها   اما تو تاريکی هوا چشم تيز کردم، با اينکه خيابون روشن بود از  نور تير چرا 
ميخواستم بهتر ببينم 

مهران  نگاه من کرد و من از آنچه ديدم متعجب شدم 

:مهران با اشاره دست تعجب گفت 
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انگار دختر رو  دارن به زور می برن_  

تا اين حرف زد انگار برق  از سرم پريد  

کيف  از دستم افتاد و عصبانی يه دفه  سمت در حرکت کردم 

مهران پشتم حرکت کرد و جلومو گرفت با دست و زبون اشاره   

:سعی کرد منو متوقف کنه گفت  

کجا ؟   _ 

سرجام  عصبی ايستادم  

:مقابلم ايستاد و با اشاره با دستش بهم گفت 

تو کجا ميری چت شد يه دفه ؟_  

نفسم رو  بيرون دادم  

ا مرد خيلی عصبانی بودم، نمی دونم چه حالی بودم،  اون لحظه وقتی ديدم اون دوت 
قلدر و  اون دختره رو دارن به زور کشون کشون ميبرن ديونه شدم 

.يه  حالی شدم 

ديگه منتظر  نموندم   

با سرعت پله هارو پاين  رفتم ، سمت در خروجی دويدم 

مه جمعيت اون اطراف،  کاسبای  محل و چند نفری مردم عادی تو  پياده رو بودن  ه
جمع شده بودن

نگاهم به شلوغی بود و به اون  دوتا  مرد  

کشون کشون داشتن می بردنش

نش که اينقد تقال کرد واسه نرفتن و خال صی  تاثيری نداشت ،   يکيشون چنان زد  
ديدم سرش خورد به لب به تيرک چراغ برق کنار لبه خيابون

يه دفعه به خودم اومدم   خونم به جوش اومد   

تا خواستم جلو برم مهران  منو سر جا متوقف کرد  

:عصبی نگاه مهران کرم ، با دست و زبون اشاره و  عصبی گفت 

تو دخالت نکن _ 
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دستشو گرفتم عصبی آوردم پايين نذاشتم  حرفی بزنه 

نمی دونستم چه حالی بودم  

چيزی  نمی شنيدم

فقط از نگاه های متعجب مردم می ديدم که کسی جرأت نمی کرد جلو بره  

اون دوتا مرد قلچماق ميخواستن دختررو به زور سوار ماشين کنن

يه دفعه تا به خودم اومدم

فت مهران نگاه  آقای سعادت نگاکرد  که رو به مهران داشت حرف می زد چه می گ 
نفهميدم

ستاش  ديدم مهران گوشيش را از داخل جيبش درآورد  رو به  من با زبون اشاره ی د 
گفت  که زنگ ميزنه به پليس 

نگاهم به دستاش بود 

من يه دفعه سمت اون دوتا مرد حرکت کردم  با خشم 

دختر روی زمين افتاده بود 

 و  اون دو تا مرد وقتی متوجه شدن  مهران می خواست زنگ بزنه به پليس فرار
کردن 

ت اين قدر گيج بودم که حتی نگاه ماشينشون  نکردم که ببينم چه شماره ای داش

تا به خودم اومدم دختر رو برداشتم 

از سرش  داشت خون  می زد 

.داشتم ديوونه می شدم دلم بدجور اتيش گرفت 

کسی  جرات اينکه کاری بکنه نداشت  

ی که د فقط من بودم و مهران که باالی سرم ايستاد و عصبی و با فرياد  و با درحال
:دوتا دستاشو تکون ميداد و از حالت صورتش فهميدم فرياد  می زنه  گفت 

حالش بده امير ولش کن ... امير_ 

اما من نتونستم تحمل کنم 

:باز مهران با خشم و دسايی که تکون داد  و زبون اشاره و حرف گفت 
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اميربرای خودت دردسر درست نکن .. امير_ 

محل ندادم  و سريع و بلندش  کردم به سمت ماشين با سرعت حرکت کردم  

و با سرعت پشت ماشين گذاشتم 

ارم مهران دستمو کشيد با عصبانيت نگاهم کرد و با دستش به من فهموند که اين ک 
اشتباه

ردماما من يک لحظه نتونستم تحمل کنم و با سرعت پشت ماشين نشستم و دختر رو ب 

]19:47 30.11.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٢۵پارت#

دختره رو بردم سمت خونه  راهی زيادی  نبود

خونه  نزديک شرکت بود 

و  هرچند لحظه  نگاهی پشت سر می کردم  

نگاهم به دختر بود که دراز کشيده بود  و بيهوش 

نفس به سينه دادم 

نمی دونم چه مرگم بود   

اصال من چه غلطی کردم ؟    

برای خودم  دردسر  درست کردم 

اين دختر هر کاره ای که   بود  و هر چيزی بود به من  هيچ ارتباطی نداشت

اين حرفارو تو دلم گفتم    

م اما وقتی از پشت پنجره ديدمش     دست خودم نبود خونم به جوش اومد غيرت  
نذاشت ، اخه اصال  نمی خواست باهاشون  بره 

بياختيار يه حالی شدم   
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با اينکه  اين دختری هيچ  ارتباطی به من  نداشت، نمی شناختم  

حالم  از دخترا به هم می خورد

وقتی با من آشنا می شدن متوجه می شدن  که من چه نقصی دارم   

وقتی   بهم نزديک ميشدن  

بی رحمانه  ولم  می کردن با اينکه از اول هم نيتی نداشتم 

خودشون جذب زيبايم می شدن  و خودشون نزديک می شدن و خودشون  ول 
ميکردن 

بخواد  توی دانشگاه به هيچ دختری  نزديک نشدم اجازه هم ندادم کسی نزديکم بشه که
دلمو بشکنه 

 اما  نمی دونم چرا احساس می کردم  اين  دختر پر درد پر زخمه بيچاره دلم 

نمی دونستم چه حسی بود  بهش پيدا کردم  

وقتی به خودم اومدم هزار بار پشت سر هم نگاهش کردم   

دختره  هنوز بيهوش بود

خون  سرش تقريباً بند اومده بود 

سريع خودم رو  رسوندم طبقه همکف   

 توی پارکينگ بودم،  دختره رو  روی دستم بلند کردم،  سمت خونه حرکت کردم 

هنوز چند قدم بيشتر نرفته بود که سرايدار مجتمع منو ديد

سکوت کردم با اشاره دست بهم سالم داد 

محل ندادم و سريع خودم رو  سمت سويت   با هر جان کندنی بود رسوندم  

به سختی مکافات  رو باز کردم  

داخل شدم با نفس نفس بودم 

ردم در رو بستم و دختره رو سمت اتاق خوابم ، که  تنها اتاق اين سوئيت بود ب  

روی تخت قرار دادم 

موهايرو  صورتش رو کنار دادم  
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نگاهم به چهره معصومش  بود 

خيلی معصوم بود 

گوشه ی لبم را گزيدم

سريع  جعبه کمکای اوليه که  گوشه کمد اتاق  بود رو برداشتم  

با ضد  عفونی و بتادين  زخمشو تميز کردم

نفس نفس ميزدم اخه  احساس بدی داشتم  يه  احساس عجيب  

موهای مشکی قشنگش پريشان و آشفته بود

کاشکی اين کار رو نکرده بودم 

پشيمون شدم  

اما ديگه کار از کار گذشته  بود 

دختره  روی تخت اتاق من بود 

روی زخم سرش  به  آرامی بود   گاز گذاشتم و با چسب مخصوص چسبوندم 

خوش چهره بود و زيادی جذاب ،   نگاهم   به چهره اش بود  

عصبی چنگی  به موهام زدم  

بلند شدم 

نمی دونستم چه حالی بودم 

اصال برای چی آوردمش؟ 

ياد  کوله پشتيش افتادم که داخل  ماشين  بود

لحظه آخری مهران  داخلی ماشين انداخت  

ياد وسايلش افتادم  ياد دکه اش 

خدا کنه آقای سعادت  اونو داخل مغازه گذاشته باشه 

چشم بستم  هر چی  به ذهنم فشار آوردم  نتونستم شماره ماشين رو تو ذهنم  

ثبت کنم 

لحظه ی  آخر نگاه کرده بودم اما يادم نموند 
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همين جوری نگاهم به دختر بود   

اق هنوز برگشتم به سمت پارکينگ و کوله پشتيش رو برداشتم و بردم گذاشتم توی ات   
بيهوش روی تخت بود

نمی دونم چه اشتباهی کردم  

کاش اين دختررو به اينجا نمی آوردم 

لباس پوشيدم از اتاق رفتم بيرون  

خودم روی مبل رها کردم 

.لرزه موبايلم داخل جيبم که  رو ويبره بود رو حس کردم  

از داخل جيبم در آوردم نگاهم به صفحه افتاد 

مهران بود  

دکمه   لمس  و کشيدم  

تماس تصويری مهران رو وصل کردم 

:عصبی با دوتا دستاش با عصبانيت گفت 

با دختر چيکار کردی؟_  

:پوزخندی زدم يکدستم موبايل بود با   اشاره تک  دستم گفتم  

پيش خودمه _ 

يل يه دفعه عصبانی شد با اشاره ی  دستش با زبان اشاره همون يک دستش که موبا
:دستش نبود گفت 

خاک تو سر کنم برای خودت دردسر درست کردی _ 

 عصبانی بودم با دست به موهام زدم که فقط نگاهم کرد سرش را به نشانه تاسف
تکون داد نفسم رو بيرون دادم و چيزی نگفتم که تماس قطع شد

]16:55 01.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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١٢۶پارت#

)طال (

بونم با حس وحشتناکی مثل زمين لرزه از خواب پريدم  اينقدر وحشت کرده بودم که ز
بند اومده بود 

انگار جای غريبی بودم

به شدت  وحشتناک  

زمين لرزه  حالمو  دگرگون  کرده بود

از شدت ترس و وحشت چشمامو بستم  

نمی دونستم کجام 

يه دفه  با تمام وجودم جيغ  زدم  

با نفسنفس چشمامو باز کردم  

چقد طوالنی بود انگار قصد ايستادن نداشت  

هنوز احساس زمين لرزه شديد رو حس می کردم  

دست روی قلبم گذاشتم  

و با وحشت چشمانم را باز کردم

بلند شدم  نشستم من کجا بودم؟

نمی دونستم چه حسی بود  فقط وحشت غريب  و غير قابل وصفی تمام وجودمو  
گرفته بود 

لعنتی نمی تونستم لب بزنم  

چشمام غريبانه اطرافمو     نگاه می کرد  انگار يه اتاق ناآشنا بودم  

يک دفعه نگاهم  سمت در اتاق کشيده شد 

که قامت مهندس جلوی چشمانم بود اونم وحشت کرده بود انگار  

اما زمين همين طوری می لرزيد و من وحشت سرتاپامو گرفته بود    

با وحشت انگار زبونم بند اومده بود
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هنوز احساس زمين لرزه می کردم  

رو تخت بودم که  تخت به شدت و حالت وحشتناکی می لرزيد  

اين  حس برايم خيلی غريب بود 

تا به خودم اومدم   با وحشت فقط از ديدن پسره جيغ زدم  

ديدم پسر  بدون اينکه نگاهش به من باشه و من همچنان می لرزيدم  

:و دستم رو به سمتش دراز می کردم و با تته پته و بريده بريده گفتم 

زمين لرزه زمين لرزه _  

نفسم  رواز  توی سينه نمی تونستم بيرون بدم 

مهندس با عجله سمتم اومد 

خم شد گوشه تخت اينبار  و نگاهم بهش بود   

نمی دونم چکار کرد  که تختی  از لرزيدن ايستاد    

آب دهنم خشک شده بود  

از شدت ترس و وحشت    نفس  نمونده بود 

احساس کردم دارم کم می آورم

:بريده بريده و با نفس نفس نگاهم بهش بود و با وحشت گفتم  

اينجا چه خبره اينجا زمين لرزه شده ؟_  

مهندس  پای تخت زانو زده بود 

روی زانوهايش بود زل زده بود بهم 

بنفسش را بيرون داد  

دستش رو روی لبهايش گذاشت

و به نشانه سکوت 

:اب دهنم رو قورت دادم که با ترس ولرز گفتم 

اخه زمين لرزه شده_   

تا اين حرف رو زدم باز يه دفه  تخت شروع کردم لرزيدن  
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اينبار با تمام وجودم جيغ زدم  

نفسم داشت بند  می اومد  

که باز تخت ايستاد      

نگاه هراسونم به  مهندس بود  لبخند  گوشه  ی  لبش رو ديدم  

نفهميدم چی شد اصال  

تازه  يادم اومد که چه اتفاقی افتاده  

من کجام ؟ 

با وحشت از روی تخت  اومدم پايين 

سريع  دستمو گرفت 

بلند شد ايستاد که با عصبانيت دستمو از تو دست کشيدم  

نگاهم به فضای غريبی بود که االن توش بودم  

:و با عصبانيت گفتم

من اينجا چه کار می کنم؟_  

:به سرعت دستم رو گرفت با اشاره دست متوجه شدم که بهم گفت 

آروم باشم_  

:نگاهم به تخت بود و با عصبانيت گفتم 

اينجا چه خبره    زمين لرزه  شده   زمين می لرزه؟_  

فک کنم  متوجه حرفم  شد   

دوباره سمت تخته رفت خم  شد و ديدم باز تخت شروع به لرزش کرد 

آب دهنم رو قورت دادم 

فقط نگاهم بهش بود چيزی گفت 

متوجه منظورش نشدم  

رامش که با عصبانيت وقتی ديدم مقابل من ايستاده و دستش جلوی دهنش و من را به آ
:دعوت کرد و اما باز عصبی گفتم 
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گفتم من اينجا چيکار می کنم کی منو آورده اينجا _  

نفسش رو بيرون داد

سمت ميز توالت  رفت  ديدم که برگه ای بيرون کشيد با کاغذ روش  داشت    
چيزهايی تندتند می نوشت

پشت به من داشت نگاهم هش بود

تی شرت  طوسی رنگ و شلوار اسپرت سفيدی تنش بود آب دهنمو قورت دادم که  
ديدم برگه رو مقابلم  گرفت

]16:59 01.12.20[, فرمول يک

شوماخر#

مسيحه زادخو  #

١٢٧پارت#

با ترديد نگاهم  بهش بود

برگه رو از دستش گرفتم 

آب دهنم رو قورت دادم  تلخ تر  از اين لحظات نچشيده ام تا کنون  

بی اراده نفسم رو بيرون دادم 

نگار نگاهم رو از چهره اش گرفتم    چقد لحظه ای جذب نگاهش شدم، البته خودش ا 
عادتش بود خيره می شد 

نگاه به   کاغذ دستم  دادم  

نفسم رو بيرون دادم

عوت چقدر زيبايی   دلفريبی داشت خواستی ،   دلنشين،  لبخندش عجيب  به مهر د 
ميکرد و   دلبرانه به دل  می نشست 

لب  ترک کردم  و با انگشت با دستی لرزان   خوندم 

زمين لرزه نيست تخت هشدار بيداری وقتی من خوابم اين منو بيدار می کنه_   

سرم رو برداشتم نگاهش کردم 
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:لبخند کجی زد که دوباره نگاهم رو به روی برگ دادم،  نوشته بود  

تو حالت خوبه؟ جايت  درد نميکنه_ 

ه آينه ميز يه دفعه تازه يادم اومد چه اتفاقی افتاده با ترس و وحشت نگاهم يکباره ب 
توالت کشيده شد

ديدم کنار سرم پانسمانه  

احساس دردرو االن حس می کردم که پانسمان شده بود  

گوشه ی لبم را گزيدم 

:دوباره نگاهم روبه کاغد   دادم، باز نوشته بود  

تو  اونا رو می شناسی ميدونی کی بودن؟  _ 

:آب دهنم رو قورت دادم  برگه رو با عصبانيت روی تخت انداختم و گفتم 

تو به چه حقی منو آوردی اينجا _  

می دونم اين طور که زل بود بهم   متوجه حرف من نشده بود  

ده در اين بار با عصبانيت با   دست  با اينکه برای خودم نامفهوم بود شمرده شمر
ينه حالی که ميخ  چهره اش بودم و زل زده بودم بهش با دست با اشاره زدم روی س

:اش با انگشت اشاره و زدن روی سينه خودم گفتم

تو برای چی منو آوردی اينجا ؟_  

دستمو گرفت

:يه دفعه  با خشم دستمو   از تو دستش  کشيدم و گفتم 

ولم کن تو منو  برای چی اوردی نکنه تو هم برای مصيبت کار می کنی؟_  

دستامو باز گرفت منو به آرامش دعوت کرد 

اکت بودناز حرکاتش پيدا بود ، انگشت اشاره اش را کنار لب قرار داد  به  نشونه س 

آب دهنمو قورت دادم 

اون مرده چيزی نمی شنوه  

نمی تونه حرف بزنه با عصبانيت سمت کوله پشتيم  کنار  تخت بود رفتم

:نفسم رو بيرون دادم و با عصبانيت زير لب گفتم 

373



مصيب منو باالخره پيدا کرد _ 

کوله پشتی  رو گشتم  وسايلم همه چيز سر جايش بود

دنبال کاله لبه دار بودم که پيدا نکردم  

بلند شدم و در حالی که با عصبانيت داشتم موهاتو جمع می کردم  

:با کشی  که از داخل کيفم بود و جمع کردم و بستم و با عصبانيت بهش گفتم 

يه چيزی بده بزارم روی سرم_ 

منو روی تخت نشوند     

متعجب نگاهم بهش بود ، از اتاق بيرون رفت قبلش برگشت  

نگاهش به من بود،  با اشاره دست خواست که بشينم 

اما من اصالً آرام و قرار نداشتم 

با عصبانيت از روی تخت بلند شدم  

کوله پشتی مو از روی زمين چند قدم  دور تر بود برداشتم 

:سمت در خروجی اتاق می رفتم زير لب گفتم

من اينجا چه غلطی می کنم_  

اين پسره ديگه کيه واسه چی منو آورده اينجا 

اما متاسفانه جواب سوال رو نمی تونستم پيدا کنم  

اين اصال  زبون منو نمی فهمه

از اتاق خارج شدم نگاهم بهش بود 

شتديدم سمت  گوشه ی سالن کوچکيش   و کاله لبه داری روی جاکفشی بود رو بردا

من که داشتم جلو می رفتم  اونم جلو  اومد   

دار جا  از دستش گرفتم و عصبی کل موهامو جمع کردم  و به زور کاله داخل کاله لبه 
:دادم و زير لب گفتم

برات برش می گردونم_  
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]17:09 01.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٢٨پارت#

روبروم ايستاده بود اندک فاصله ای در در سکوت 

بودم  نفسم رو بيرون دادم، نگاهم بهش بود آروم و شمرده شمرده در حاليکه زل زده
:بهش گفتم

ممنون که کمکم کردی _ 

نفسش رو بيرون داد ديدم چنگی به موهاش زد لبخند کجی  گوشه ی لبش نشست و 
ونم چيزی نگفت يعنی چيزی نمی تونست بگه اگه ميخواست بگه با اشاره با دستاش   ا

به سختی متوجه می شدم

يچی برای همين فکر کرد حرفی نزنه بهتره ،  برای اين سکوت کرد ترجيح داد که ه 
نگه 

صدای  نگاهم بهش بود،  ديدم با عجله به سمت آشپزخانه رفت و نامفهوم   با دست و
ناهنجاری چيزی گفت 

متوجه نشدم نگاهم بهش بود سمت  يخچال رفت

نفسم رو بيرون دادم 

سرم رو انداختم نمی دونستم چه خاکی تو سرم بريزم

ياد مصيبت   افتادم جامو  پيدا کرده بود 

حتی نمی دونستم از کجا سراغ   حاج خانم گرفته بودن  و پيدا کردن  

و با صدای پای پسره که اسمش رو نمی دونستم،  اب دهنمو قورت دادم و سرم ر  
برداشتم 

با ليوان آب پرتقال رو به روم ايستاده بود 

هنوز اون لبخند گوشه ی  لبش بود

گوشه لبش رو گزيد  

اب پرتغال تو دستش بود لبی تر کردم   
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با انگشتش آروم کنار گوشه لبش  رو پاک کرد  چيزی نگفت   

متوجه  شدم  که منتظره ليوان رو بگيرم 

ترس بدی به دلم افتاده بود  

اصال نمی دونم  من اينجا چيکار می کنم 

چرا تو اين خونه هستم اونم با يه پسر تنها

ودش سکوت کردم هنوز ايستاده بود مقابلم،   دستمو گرفت و سمت ليوان که دست خ 
بود برد و می خواست دستم بذاره 

گوشه لبمو گزيدم عصبانی بودم دست خودم نبود  

با عصبانيت دستمو از  تو دست کشيدم  

همزمان   قبل  لمس،   ليوان  روی زمين رو کف قالی سالن افتاد

که با عصبانيت قدم عقب رفت  

منم عصبی بودم  

:و آب دهنمو قورت دادم و با عصبانيت گفتم

من اينجا اوردی   اصالً من اينجا چه غلطی می کنم ... تو بی خود کردی  _   

.فکرام ناجور می رفتن دست خودم  نبود  

مهندس همينجوری    سکوت  بود  چيزی نگفت  نفسش رو بيرون داد 

پشيمون شدم که داد زدم  

با عصبانيت تمام  سمت در خروجی رفتم  

:می دونستم متوجه حرفهای من  نميشيه  که باز  گفتم  

دستت درد نکنه کمکم کردی تا اينجا ديگه کافيه_  

در و باز کردم با عصبانيت،  کوله رو  روی دوشم می انداختم 

خونهرو ترک کردم 

نمی دونستم کجا  برم  
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از  مجتمع  زدم  بيرون،  به خيابون رسيدم  

 های با ترس و دلهره   همين طور خيابون رو گز  می کردم  متوجه شدم   نزديکی  
محل کار خودم بود

پس شرکت اين پسره همين نزديکی هاست  

نفسی به سينه دادم 

االن بايد کجا می رفتم بايد چی کار می کردم 

گوشيمو از داخل کيفم در آوردم خاموش بود  

نه خط شارژ داشت نه خود گوشی   اصال روشن  نمی شد  

که با عصبانيت باز داخل کوله جا دادم 

و با عصبانيت سمت ايستگاه اتوبوس حرکت کردم 

کجا می خواستم برم نمی دونم

نگرانی به دلم افتاده بود 

اگه اينجا مصيب  منو پيدا کنه بيچاره می شم 

نگرانی همه چی به جونم بود 

نگرانی طناز، مادرم، پويا و  مصيب   

ساعت ها خودم رو اسير اين فکرها کردم

وقتی به خودم اومدم ديدم و مقابله شرکت بابک هستم 

]17:23 01.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٢٩پارت#

)بابک ( 

:با عصبانيت و تقريبا داد گفتم 
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بسه  ديگه اينقدر آبغوره نگير حالمو داری به هم می زنی _ 

:چند برگ دستمال کاغذی کشيد گفت 

بابک تو رو  خدا يه کاری بکن  ابروم می ره _  

:پوزخندی زدم و گفتم 

ابروت  تا ديروز که داشتی زير   يارو  حال تو می کردی  االن تو  اومدی    فکر_  
نبودی ؟

سرش رو برداشت فين فين  کرد

:اب دماغشورو پاک کرد و محکم گرفت گفت

بابام منو می کشه بابک_  

:پک عميقی به سيگار زدم و گفتم

برای چی اومدی پيش من برو پيش دوستت برو پيش همون شيوا_  

:با عصبانيت  تمام  سمتش   خم شدم داشتم منفجر می شدم، ادامه  دادم  

ولت کرد؟ حقته تو   يه احمقی_  

:با گريه هق کرد، نفسش رو بيرون داد و گفت   

تورو خدا هيچی  نگو، طعنه نزن  نمی دونم چيکار کنم_ 

سيگارم به انتها رسيد     

با خشم ته سيگاررو داخل زير سيگاری خاموش  کردم و خم شدم  

از داخل کشور جعبه سيگاررو درآوردم

يک برگ، سيگار برگ رو درآوردم 

:مبا عصبانيت فندک رو از   داخل کشو برداشتم   سيگارمو روشن می کردم  گفت 

 فکر نمی کردم واقعا باهاش رابطه داشته باشی  چقد به خودم    دروغ گفتم_  

که االن   اومدی ميگی ازش حامله ای ؟ 

لعنتی بازم  فقط هق هق کرد 

نمی تونستم نگاش کنم
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.بهش حساس بودم  اما لعنتی درکم نکرد  ديگه ازش متنفر شدم    

حاال که  بدون عقد بدونه هيچ چيزی از اون مرتيکه حامله بود  

داشتم روانی می شدم

و  پک عميقی  به   سيگار زدم  

:با هق هق آروم گفت 

چند ماه صيغه کرديم _  

پوزخندی زدم و عصبانيت سيگار بين انگشتانم   بود

و با همون دستی که سيگار  دستم بود  البه الی دوتا انگشتام  

:بهش اشاره کردم و دست ديگر به  کمر بودم و با عصبانيت گفتم

م داری تو  واقعاً با چه عقلی احمق  تمام پوالتو دادی بهش که االن نشستی  جلو_   
آبغوره می گيری؟

بيشتر هق هق کرد، باز برگای خيس دستمال کاغذی رو روی ميز رو به روش   
انداخت

:چند برگ  ديگه دستمال کاغذی کشيد و گفت

من االن پول  برام مهم نيست اين حاملگی آبروريزی شد_  

:با خشم  گفتم  

 چيزيه که شده  چرا اصال  اومدی سراغ من ؟ منو که   ديگه نمی شناسی مگه_ 
حرفات يادت رفت  

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

رفتم دکتر، خود داريوش هم نيستش  بايد برگه سقط  رو امضا کنه _   

:چشم تيز کردم و گفتم 

ين االن بابک رو  فقط ميشناسی؟ کسی که  ع... همه پوالتو باالکشيدن دوتاشون  _ 
اب خودن ازش جدا شدی و پشت پا زدی به زندگيمون ؟

:تا من اين حرف زدم که با گريه گفت 

تو رو خدا بابک طعنه نزن _  
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:اين بار با فرياد گفتم  

الن همون اول بهت گفتم از اين شيوا حذر کن،  مهتاب حذر کن اما گوش ندادی ا_ 
بخور خودت گندی را که بار آوردی  رو  جمعش کن چرا اومدی سراغ من 

:با گريه و التماس  گفت  

بابک تورو خدا فقط کمکم کن من اين بچه رو سقط کنم_ 

:عصبی و تقريباً با داد گفتم

واسه چی من بايد گندوگوه تورو جمع کنم؟_  

:با  التماس گريه گفت  

بابک دستم به جايی بند نيست کمکم کن _  

:نفسم پره دود بود،  عصبی بودم دست خودم نبود، گفتم 

فکر می کنی باز دوباره  می بخشمت ؟ که اومدی سراغم ؟_  

ساکت بود، فقط اشک ميريخت،  

:با خشم ادامه دادم گفتم   

االن داريوش کجاس؟ ولت کرد؟با شيوا جونت  کجا رفتن ؟رفت جزاير هاوايی _ 
عشق کنه؟

:با گريه و عصبی گفت 

نمی خوای کمکم کنی کمک نکن، اما خواهشا اينقدر طعنه نزن _  

:اين بار من بودم  حق به جانب گفتم 

مهتاب  سراغ بد کسی اومدی،  بد کسی_  

]17:53 01.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٣٠پارت#
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:عصبی  ادامه دادم 

من ديگه اون بابک سابق نيستم_  

نگاهم بهش  بود سرش پايين بود  

فقط  گريه می کرد و بيشتر اعصاب منو  خورد می کرد

زدن  ما از اينکه اين جوری خوار و خفيف شده بود  و داريوش و شيوا  بهش  نارو 
واقعا خوشحالم نشدم 

:گفت  

از اينکه اينجا  اومدم پشيمونم نکن _  

:پوزخندی زدم و گفتم  

خيلی رو داری بخدا _ 

:با عصبانيت ادامه دادم  

دارونداره تو هيچ دادی رفت، چرا خودت در اختيارش گذاشتی احمق جون  _  

:لب تر کردم  عصبانی نگاهش رو به من داد و گفت   

ورمن چه می دونستم اين جوری می کنه به من گفت با هم ديگه می ريم خارج کش_  

:با خشم عصبانيت گفتم   

ت خارجی کشور؟ چه خارج کشوری  ؟ پس  اين سرمايه گذاری اينجا چی  بود عقل_  
کجا بود احمِقخر 

:با گريه و عصبانی و حق به جانب  گفت 

و هم سرمايه گذاری در کار نبود قرار شد هر چه اون داره  من  دارم  بزاريم ر_  
اقامت کانادا رو بگيره

:اين بار پوزخندی زدم     فرياد  سر دادم گفتم 

آره دارو ندار خودت و  خودشو بذاره ؟_  

با شيوا خانم بره خوب خر  گير آوردن  شيوا و داريوش  

:اما عصبانی تر از قبل فرياد زدم 

پس چرا باهاش صيغه شدی؟_  
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:فقط هق کرد که با عصبانيت خودم جواب خودمو دادم گفتم 

ت که برای اينکه تورو احمق فرض کرده  خواسته همه چی رو  به دست بياره  پوال_  
هيچ  از تنتم مفت مفت  لذتی ببره   

:با گريه و عصبی گفت  

...بابک خواهش ميکنم _ 

:با حرص گفتم  

نامت  واقعاً که اصال فکر نمی کردم  مهتاب اينقدر احمق باشی خوب شد سند را به_  
نزدم 

:باگريه گفت

اين حرفارو ول کن برام مهم نيست فقط منو از شر   اين  بچه نجات بده_ 

:عصبی سيگارمو داخل زير سيگاری تکون دادم و گفتم  

ل بده هيچ کاری از دست من برای تو بر نمياد مهتاب هيچ کاری  اين همه دکتر پو_ 
برات انجام  ميدن  

:گريه و التماس گفت 

هر دکتری  بابک فقط    بايد  بتونم با اجازه ی  قانونی سقط  کنم  نمی تونم که به_  
اعتماد کنم و غير قانونی بچه رو سقط کنم

ميترسم باليی سرم بياد  

:پوزخندی زدم و گفتم 

. بازار سيا  کلی دارو هس بگير خودت استفاده کن    خودش سقط ميشه _ 

... تا حرفمو شنيد هق هق کرد و چيزی نگفت  

پشت پنجره رفتم ايستادم پرده رو کنار زدم  

اس کردم يه دفعه خيلی تصادفی نگاهم به عابر پياده افتاد، چشم تيز کردم وقتی احس 
اين تيپ و قيافه برای من آشناست 

از همون دوروفاصله ديدم که دستشو زد به  نوک دماغش

خودش بود  بی صدا  نفسی  بيرون دادم   
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با خودم توی دلم زمزمه کردم   

اون  اينجا چيکار می کنه؟_  

شايد  اين حوالی کار داره  ؟ 

:صدای مهتاب  بود  گفت   

بابک خواهش می کنم و فقط کمکم کن بابام بفهمه بيچاره می شم_ 

عصبی چرخيدم و سيگار  رو    داخل زير سيگاری خاموش کردم و با عصبانيت 
:گفتم 

مهتاب رفتارت هيچ ارتباطی به من نداره    خصوصا گوه  خوردنات _   

:سرمو  برداشتم نگاش کردم و با عصبانيت ادامه دادم  

..من بازيچه واقع شدم، درحالی که وفادار بودم_   

:با پوزخند ادامه دادم 

حاالم  هم  گور بابای  من، اون واست از من بهتر بود؟_  

:با گريه و تمنا و خواهش  زياد گفت  

د بابک ازت خواهش ميکنم کمکم کن    ندار اينقد التماست کنم مگه خوشت ميا_ 
حال داغونمو می ببينی 

:سرمو انداختم و گفتم

..مزخرف ترين آدم ها کسايی هستن که وقتی تنها ميشن ميان سمتت _ 

:سرمو برداشتم و گفتم  

وقتی گزينه ی ديگه ای ندارن _ 

...تم تقصير تو که نه، تقصير از من بود كه با يه آدم كوچيک، روياهای بزرگ ساخ 

:با پوزخند  ادامه  دادم  

تو لياقت  نداری مهتاب  االن با چه رويی اومدی سراغم ؟_  

]19:12 01.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

383



مسيحه زادخو  #

١٣١پارت#

نفسی به سينه داد فقط نگاهم کرد 

با گريه  اشکاش رو پاک کرد 

آب دهنم رو قورت دادم نمی دونم چه حس عجيبی داشتم 

ن دست شيفته ی تجربه ای او... از اين که اون پايين طال رو ديدم حالی بودم عجيب  
نيافتنی بودم 

متوجه نشدم يعنی می خواد بياد شرکت ؟ 

:لحظاتی سکوت کردم که مهتاب با گريه گفت

 کنم می دونم خيلی از من دلخوری می دونم هيچ وقت منو نبخشيدی  اما خواهش می_  
فقط اين بار کمکم کن

نفسم رو بيرون دادم  

 صدای تقه ای به در نگاهمو به سمت در کشوند ،  انگار خود طال بود،  صدای 
:منشی  که گفت 

جناب  رانندتون _ 

تا اين حرف رو زد    

:مطمينم شدم طالست نميخواستم  مهتاب بفهمه   که سريع گفتم    

شنيدم  _ 

:منشی با کمی دست پاچگی  گفت  

خيلی اصرار کردن که شما رو ببينن _  

اب دهنمو قورت دادم    

:منشی سريع  پشت بندش گفت

بهشون گفتم که شما مهمون دارين_  

:نفسم رو  بيرون دادم ، سمت  پنجره  رفتم گفتم 

راهنمايی کنين اتاق جلسه  تا خودم ميام،  بگو منتظر باشه _ 
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:نگاهم به مهتاب بود،  منشی گفت 

چشم قربان_  

از اينکه طال اومده بود اينجا  متعجب شدم 

از اون شب عروسِی تاالر ديگه نديده بودمش 

چه  اتفاقی  افتاده؟  

البته می دونستم که مصيب دربه در دنبالشه  

و هنوز پيداش  نکرده بود  

:نفسم رو بيرون دادم، نگاهم به مهتاب و گفتم 

اين با  مهتاب  بهتره بری  من االن نه وقتش رو دارم نه حوصله دارم که بيشتر از_ 
تو بحث کنم هرچی بين منوتو بوده تموم شده 

 رو کم کرد بلند شد اومد روبروی من ايستاد و با التماس بود  در حاليکه قدمی  فاصله 
:گفت

بابک  ازت خواهش می کنم همين يک بار کمکم کن _  

نگاهم فقط بهش بوده، اشکاش؟  يک روز اگه اين اشک از چشمش  می افتادن  
زمين وزمان را به هم می ريختيم 

هرچی می خواست  اگه حتی   نمی گفت  فقط لب تر می کرد در اختيارش بود 

اما االن نمی دونم باچه رويی اومده پيشم 

:ه  گفتمپوزخندی زدم و عصبانی،  با لحنو  صدايی که  نذاشتم  تن صدام  باال بر   

آدم بايد پای چيزی وايسه _ 

ارم که تهش شرمنده پاهاش  نشه  و من اينو االن فهميدم   خيلی سعی کردم نگهت د
اما   نشد االنم اصال برام مهم نيس چه اتفاقی برات می افته 

:پوزخندی زدم و گفتم 

ه با اون موقع که حتی  زنم نبودی و ازم جدا شدی    فکرش منو ديونه می کرد ک_   
رويی  ديونه می شدم اما تو  االن با چه...    اون مرتکيه   يه روز خوابيده باشی  

اومدی ميگی  ازش  حامله ای ؟  

:هق هق کرد  با  گريه گفت  
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بابک خيلی سنگ دل شدی _ 

:پوزخند زدم و گفتم  

زن  زير تنها خوبی گذشته اينه که تموم شده ،  مهتاب لطفا گذشته رو برام ورق ن _ 
رو  رو نکن ديگه اون بابک احمق  رو پيدا نمی کنی 

:سرشو انداخت،  گفتم  

گو هرچه از مدت صيغت  مونده برو دادگاه درخواست بده   به اون مرتيکه هم ب_  
بقيه ی صيغه  رو ببخشه   که     بهت   اجازه نامه سقط بدن 

  

:سمت در خروجی  ميرفتم گفتم  

امش برسیمهتاب وقتی کسی يبار اعتمادتو از بين برد ديگه نمی تونی باهاش به آر  _ 

]09:45 02.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٣٢پارت#

از اتاق زدم بيرون بدون توجه حضور مهتاب    

سمت اتاق جلسه حرکت کردم  

ت اتاق جلسه نگاهم به منشی رفت که منو ديد در مقابلم با  احترام بلند شد ايستاد،  سم
:می رفتم  با جديت تمام  گفتم 

کسی مزاحم نشه_ 

دل تودلم نبود بعد از مدتها بود که طالرو می ديدم 

اما اين حضور  اونم اين طوری بيخبر چه معنايی می تونه داشته باشه 

پر از سوال بودم  

به آرامی در  اتاق جلسه رو باز کردم  

داخل شدم،  يه دفه  صدای زنگ  موبايلم  بلند شد  
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ترس       يک لحظه نگاه  از طال که  با ديدنم  بلند شده با دستپاچگی با ترديد و   
گرفتم 

کوله  پشتيش  بغلش بود 

روی يکی از صندلی ها نشسته بود 

نگاهش به من  بود

يدم ؟  باز موند   نفهم!  با صدای زنگ تلفنم  نفهميدم در اتاق بستم؟    بسته شد 

.سرمدچو به نشونه ی لبخند و سالم همراه با چشمکی تکون دادم 

و همزمان  موبايلمو  از داخل جيبم در آوردم لبخندی زدم  

:نگاهم به صفحه تلفن بوده  جلو رفتم و گفتم 

خيلی خوش اومدی باورم نميشه اومدی _  

تماس وصل شد، فقط نگاهم کرد لبخند خيلی  خسته ای  روی لباش بود 

تمام مدت نگاهم بهش بود اما   با تلفن صحبت کردم  

نفسم رو بيرون دادم 

:وقتی صدای آقای کريمی پشت  خط شنيده شد و گفت 

به به جناب جهانشيری_ 

:لبخند زدم و گفتم  

سالم حال  شما_ 

ممنونم غرض از مزاحمت خواستم امروز بهتون يادآوری کنم که حتما تشريف _   
بياريد جناب  جهنانشيری منتظرتون هستم 

اما  من فکر  کردم خودتون تشريف مياريد  جناب  افخمی _  

ک برای همين تماس گرفتيم که قراره جلسه موکول بشه به عصر جناب افرابی  ي_  
مهمان از خارج کشور دارن   عصر   خودمون ميايم 

باشه من منتظرتون هستم _   

جناب مثل اينکه شما بايد تشريف بياريد _ گفت  

ه خنديدم  بس که حواسم نبود قاطی کرده بودم اصال نمی دونستم چی دارم ميگم ن
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:ساعت قرار يادم موند نه   چيز ديگه ای  که  گفتم 

بله درسته ببخشيد خودم تشريف ميارم _ 

وکيلم  هم مياد  

تمام نگاهم به طال بود دل وايمانم رو برده بود و هوش از سرم  

خرسند شدم از ديدارتون آقای جهانشيری_    

انگار خودم هم برای  قطع کردم  عجله داشتم  

:که گفتم  

بسيار  عالی  می بينمتون _  

نفسم رو بيرون دادم و خداحافظی کردم 

نفهميدم که مقابل طال ايستاده بودم  با اندک فاصله ای   

لبخندی روی لبم بود   

اما يکدفعه لبخندم ماسيد گوشه ی لبم 

موبايل رو  رو داخل جيب کتم  دادم   

:نگاهش کردم  اما سرش رو  به سمت چپ متمايل کردو گفتم  

طال  چی شده ؟_ 

 ی آب دهنش رو قورت داد سرش رو انداخت، نفسش رو به حالت آه بيرون دادو گوشه
لبش را گزيد 

من يک قدم فاصله رو کم کردم ميخواستم بيشتر حسش کنم 

احساس عجيبی  داشتم از اين نزديکی  

:يکدفعه کاله رو  از روی سرش برداشتم کمی عصبانی گفتم  

چی به روزت  اومده چيکار کردی  با خودت ؟_   

عصبی بودم  از ديدنش با اين حال و روز   

کبودی  صورتش پانسمان ؟ 

:گفتم  
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خودت چکار کردی ؟_  

:می دونستم مصيب  به دنبالشه که  گفتم  

شنيدم مصيب  هنوز دنبالته_  

:سرش رو برداشت   نفس نفس  ميزنه  حتی لحنش  که اروم زمزمه کرد  

بابک  خسته شدم _  

پوفی کشيدم 

نگاهم  به  موهای مشکيش  بود،  پر زيبا  عين حرير   

بود دستم  باال رفت کنار پيشونيش رو لمس  کردم کنار صورتش از پايين سرخ و ک 
:بود ، گفتم

چيکار کردی با خودت خانمی_  

:نفسش رو بيرون داد و با نا  اميدی زمزمه کرد 

کار و نوچه های مصيبِ _ 

:نفسم بيرون دادم و گفتم

شنيدم که هنوز دنبالته کجايی چه می کنی؟_  

دستم هنوز  کنار  صورتش بود که آروم زمزمه کرد 

از بچگی هروقت می خوردم زمين خودم دست خودمو می گرفتم پا می شدم ولی _ 
آخرين بار فرق داره  هرچی دست خودمو گرفتم نتونستم پاشم شايد چون روحم  

..آسيب  ديده  ديگه خودمم واسه بلند شدنم  کافی نيستم 

]10:39 02.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٣٣پارت#

:نفسم رو بيرون دادن نگاهم بهش گفتم  

طال حرف بزن چه باليی سر خودت اوردی_ 
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:آب دهنش رو قورت داد سرش رو برداشت نگاهش به من گفت 

ديگه نمی کشم،  بابک خواهش می کنم کمکم کن_  

دستم نوازش  وار  کنار صورتش بود  

اينجوری که  ديدمش  دلم گرفت

:لبی تر کردم و گفتم 

طال فکراتو کردی   می دونی اومدنت اينجا يعنی چی؟_   

:  لحظه سکوت کرد و نگاهم هنوز بهش بود و گفت 

س  هر روز که بيدار می شم می بينم بيشتر از روز قبل، دلم  به چيزی خوش ني_ 

:سرشو انداخت  و با صدايی پر از لرزودلهره و ترديد  ادامه  داد  

گاهی وقتها مجبوری  بيِن بد و بدتر ، بد رو انتخاب کنی  _   

:خنديدم و گفتم 

من بدم اره ؟_ 

:با دستپاچگی تمام گفت  

نه تو نيستی تو برای سرنوشتم   نوشته ای   من بدم _ 

بهتر از با  مصيب  بودنه  

آب دهنم رو قورت دادم  

:می خواستم ذهنش رو يه کم از اين قضيه دور کنم گفتم

اين چيه؟ چرا مشکی  پوشيدی؟_  

:خيلی خودخواهانه خيلی قوی خونسرد ولی  باز با بغض بود گفت  

از وقتی که بابام مرد زندگی من ديگه تموم شد_  

البته بابام هم   بود من به نقطه پايان رسيدم  حاال ديگه صفرم صفر  

نفسم رو بيرون دادم  

:با دست به  موهام چنگ زدم و گفتم  

.پس    مصيب    بل اخره پيدات کرده_ 
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:لبی تر کرد و نفسش رو  بيرون داد و گفت 

چه کار کنم؟  بابک  هيچ کاری از دستم بر نمياد _  

غونه مادرم حالش بده خواهرم تو بيمارستان بستريه،  پويا هم اين حال و روزش دا

:تمام نگاهم بهش بود که خودش ادامه داد

تا وقتی که می دونی و می خوای ته خطی  _   

شنيدن اين حرف گفتنش از جانب  طال  اونم با اين خصوصيت با اين استقامت   
عجيب  بود 

:حتماً به انتها رسيده خسته است که آب دهنش رو قورت داد و گفت 

بده  حتی اگه اين ارامش  طعم نمک.. ارامشم باش من به اندازه کافی زخم خوردم _ 
واسه زخمام 

می دونم اين تنها راه نجاته  که خودش  با پای خودش  اينجا اومده 

:نگاهم بهش بود،  موهاشو يه طرف آوردم و گفتم 

طال تو فکراتو کردی؟ بهت گفتم صيغت  می کنم يه مدتی_   

:سکوت کرد سرش  پاين بود، باز ادامه دادم  

م هرچقدر بخوای بهت می دم هر چه بدهی مصيبت باشه من همه رو پرداخت می کن_ 
فقط اين مدت رو با من بمون

:آب دهنش رو قورت داد، ادامه دادم  

طال من تو رو اينجوری نمی خوام _ 

نفسم رو بيرون دادم،  اروم ادامه  دادم   

اه باشه اين  طال  ميفهمی چی ميگم حتی اگه کوت! ميخوام   التياِم َهم باشيم َنه التِهاب_  
تو واسه تنهايم من واسه دردات ... رابطه  

:سرش رو برداشت و متعجب نگاهم کرد، ادامه دادم 

می دونم خيلی به خودت فشار آوردی مجبور شدی بيای اما من اينجوری تورو _  
نمی خوام

سرد  نفسش را بيرون داد و شمرده شمرده لب زد 
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نگاهم بهش بود 

بابک تو از يه ادم ُمرده چه توقعی داری ؟_   

:خنديدم و گفتم

سالته  مگه  چند سالته اين طوری ميگی  ٢٠اين حرف نزن طال توهمش _  

:نگاهم بهش  بودو گفت  

وقتی بيست سالته با سر می پری تو خيلی چيزا،_ 

ارم اما من االن چهار دست و پا د..   ولی از سی به بعد با پاهم نمی ری سمتشون 
ميام  

خنديدم باز دو طرف بازوهاشو گرفتم  

:لبخندم رو لبام بود  گفتم  

ونه رو من يه دختر شاد می خوام يه دختر خنده رو که وقتی ميان بخنده برقصه بگه خ -
جوری برام   شاد کنه تو مسفارتا برامکم نذاره حس کمبود نکنم ،   من تو رو اين

ی خوبش  می خوام  می خوام ببينمت  شادی  و باهات شاد  زندگی کنم که تنها  خاطره 
واسه من و تو بمونه

بعضی مواقع فکر می کنم اونقدر دارم براِی زندگی می جنگم،_ 

خيلی سخته خالف جهت حرکت کنی ..  که وقتی برای زندگی کردن ندارم 

:سرمو تکون دادم و گفتم

طال خالف جهت حرکت نکن  زود خسته ميشی_   

خودتو از اين خستگی ها  دور  کن 

منم بهت احتياج دارم وگرنه هيچ وقت همچنين پيشنهادی بهت نمی دادم 

زمه تمام نگاهم بهش بود، نفسش رو بيرون داد و سرش رو پايين انداخت و آروم زم
: کرد

چشم هرچی شما "خسته ام و بی حوصله، مثل اونی که تو خماری به همه ميگه _ 
االنم چشم هر چه شما بگين " .. بگين

لبخندی زدم  بازوش رو گرفته بودم

به خودم جرات دادم و اون رو در آغوش کشيدم  
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تو بغلم بود احساس کردم اين لحظه موفق شدم مال منه 

دست  بردم زير چونه اش، سرش رو  باال آوردم   

:يه دستم هم پشت کمرش به خودم فشردم و آروم زمزمه کردم 

می خوام آروم باشی اما  ساکت نه من دختر شلوغ می خوام  پر شيطنت _ 

:چيزی نگفت،  گفتم

برای    صيغه    مشکلی نداری  اجازه بابات که  الزم نيس _   

سند فوت  باباتو بيار با شناسنامتو   

:با اينکه می ترسيد بهم نگاه کنه آروم لب زد  

چيکار کنم اگه  مصيب بفهمه با تو می شم حتماً عکس العمل  نشون می ده_ 

]11:31 02.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٣۴پارت#

دستم  هنوز زير چونش بود 

همون جور دستم روی گونه اش   رفت و    نوازش کردم 

نگاهش رو از من می دزديد  

:سعی کردم صورتشو سمت خودم بيارم با لبخند روی لبام  گفتم  

طال می دونم چی ميگی  نگران هيچی نباش من  بدهيشو بهت ميدم و  تو بهش _  
ميدی و قضيه تمام ميشه 

:سکوت که کرد،  خودم گفتم      

عمارت  نمی ريم می دونم اونجا ممکنه_ 

احت ببيننت يا برات دردسر بشه يه خونه برات می گيرم هم خودت  تنها باشی هم ر 
باشی من همه جوره واست  کم نمی ذارم 
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مسافرت ميريم زندگی عاديمونو داريم شادی در کنار من 

تا وقتی که بهم احتياج داشته باشيم  هواتو دارم  

سکوت کرد احساس کردم نفسش باال و پايين شد 

د برای وقتی نفسی به سينه دادم   بوسه ای  کنار لبش گذاشتم سريع و گذارا زود بو
:عميق بودن و بوسيدن ، گفتم 

وادت بابت هيچی نگران نباش هرچی پول احتياج داشته باشی بهت ميدم حتی به خان_ 
از بابت من خيالت راحت باشه هيچ آسيبی بهت نمی رسونم

لبی تر کردم تمام  مدت ساکت  بود توی دستم جابه جاش کردم  

از  اين دست  انتقال دادم  به اين دست تو آغوغشم  بود   

:گفتم 

ين فقط يه خورده احتياط می کنيم حواسمون باشه ، طال وجود يک نفر سوم تو ا_ 
زندگی موقت جالب نمی شه 

:سرش رو برداشت و گفت

دم و ميدونم خودم بيچارگی  کم دارم يکی  ديگه  رو کجای دل می شه گذاشت خندي_  
:گفتم 

نار من با نگران نباش هيچ اتفاقی نمی افته  اگه  احتياط کنيم فقط اين مدت رو در ک_ 
آرامش زندگی کن

سکوت کرد   

اشتنش گرمی آغوشش  برام جالب  بود تمام سلول های تنمو به وجد می اورد وسوسه د 
اتش به جونم انداخته ، 

از اينکه تو  آغوشم بود احساس عجيبی داشتم    

لطيف ظريف بود خواستنی بود  

تجربه اولين بار بود يکی  اينجوری می خواستم به  شدت  به وجد اومدم حتم دارم  
.کردنش دلنوازه 

سرم خم کردم تا  می خواستم گوشه ی لبش رو ببوسم يه دفعه  

احساس کردم اينبار  ترسيد  يک لحظه خودش رو عقب کشيد
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:و همون لحظه  صدای مهتاب رو  از  پشت در شنيدم که گفت 

بابک کجا رفتی من می خوام برم _  

از خودم  جدا کردم، با رو  انگشت اشاره و لباش  قرار دادم  

به نشانه ی سکوت   

دايت اونو به سمت گوشه ی  سالن که پشت يکی از ويترين های داخل اتاق جلسه و ه 
کردم 

سمت در  باز می رفتم  بهش فهموندم  ساکت  باشه  

انگشت  اشاره ام و    لبم بود   

از اينکه مهتاب اينجوری يه دفعه داخل اتاق شد حس بدی بهم دست داد 

دوست نداشتم مهتاب چيزی بفهمه  

بخواد طال رو اذيت کنه 

آب دهنم رو قورت دادم،  مهتاب داخل اتاق شد

:نگاهی انداخت چينی و  به ابرو  داد  متعجب و پرسيد 

مگه تو مهمون نداشتی_  

يک لحظه  خواست اتاق رو کامل  نگاه کنه  

:اماخودم رو جمع و جور کردم و گفتم 

همين االن رفت و _  

لب تر کرد هنوز نگاه متعجبش گوشه گوشه ی اتاق جلسه می چرخيد  

و من  خدا می کردم  که فقط طال رو نبينه  

می دونستم عکس العمل خوبی نشون نميده 

:و ممکنه طال رو باز برنجونه که با چينی ابرو گفت 

من االن تو سالن بودم کسی رو نديدم بره _ 

سمت در خروجی   علی رغم ميلم    رفتم   

:دست گرفتم  پشت کمرش گفتم
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بيا بريم بهتره ديگه بری من تمام حرفام رو بهت زدم_  

]17:26 02.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٣۵پارت#

) طال (  

با وحشت نيمه جونم آب دهنمو قورت دادم  

انگار   داشتم  بين ديوار و گوشه ويترين حل می شدم  

نفس تو  سينه برام نمونده بود  

ست گوشه ی لبم رو  عصبانی    می جويدم   از دست خودم از دست اين زندگی از د 
سرنوشت داره با من چيکار ميکنه؟

من  با دست خودم   دارم خودمو  می فروشم 

من بازيچه واقع شدم، بازيچه ی دست خودم 

صيب تموم نفسم رو بيرون دادم من بايد قوی باشم با تمام اين اتفاقا  حداقل داستان م
می شه 

:گوشه ی لبم رو  گزيدم و توی دلم  که فقط خودم شنيدم زمزمه کردم 

اما بعد از بابک چه سرنوشتی دارم خدا می دونه_ 

 اون..  غصه نمی خورم چون قبول می کنيم آدم قرار نيست به همه آرزوهاش برسه 
طور  که هميشه می خواد زندگی پيش نمی ره 

بابک با اين زنش مهتاب بود که رفت  

رفتم تو فکر اونا که طالق گرفتن چرا هنوز مهتاب مياد  

ه نفسی بيرون دادم هنوز پشت ويترين بودم،  اومدم بيرون وقتی در بسته شد کال
لبه دار رو برداشتم و سريع موهام رو جمع کردم

نفسی عميق  به قفسه سينه دادم 
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:که منشی بود داخل اومد و گفت

ببخشيد جناب جهانشيری گفتن می تونيد تشريف ببريد_  

:کوله پشتيم رو  دستم جابه جا می کردم  گفتم   

بهش بگو دوباره برمی گردم _ 

:پشت چشمی نازک کرد و گفت

باشه  پيغامتونو  بهشون می دم_  

با سرعت  پله ها پايين رفتم  

آسانسور انگار با منم سر لج داشت   

نمی دونم چه مرگش بود  گير کرده بود لعنتی 

ه با پايين رفتم هنوز از  در  ورودی ساختمان اصلی بيرون نرفته بودم که يه دف 
مهتاب روبه رو شدم

:بی اختيار سر جام ايستادم پوزخند زد، جلو اومد و گفت

به به طال  خانوم_  

نفسی به  سينه  دادم؟ اين اسممو يادشه ؟ 

رد،کوله پشتی رو  روی کمرم  جابه جا کردم،  حتی اين نامرد هم  سنگينی می ک 

سعی  کردم بی تفاوت باشم 

:و خواستم    کنارش رد شدم و همزمان  گفتم   

من شما رو نمی شناسم خانوم _   

يه دفعه نفهميدم چجوری چنگ  به بازوم زد

:منو دنبال خودش می کشيد گفت 

بيا  ببينم چه غلطی داری می کنی_ 

:به خودم اومدم و عصبانی هولش دادم وگفتم 

چی می خوای ولم کن_  

:نفسش رو بيرون داد و کنار گوشم با عصبانيت زمزمه کر 
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تمام حرفاتو با  بابک شنيدم_  

 نفس بيرون دادم و عصبانی تر  سعی کردم   برم   و بازومو  از چنگش کشيدم 
بيرون 

چند متر از شرکت دور شده بوديم ول کن نبود 

:با عصبانيت  روبه روش  ايستادم و گفتم  

حاال که چی شنيدی که شنيدی_  

:با خشم  گفت  

دختر تو ديوونه شدی اون هنوز شوهرمه_ 

:با پوزخند   گفتم  

من خوب می دونم که شما از هم طالق گرفتين _ 

يه دفعه  نميدونم چی بود از تو کيفش درآورد، عصبانی بود  

ته  نگاهم به دست الک زده و انگشتای  ظريف و بلندش بود که يک برگه جلوم گرف 
:بوده که با عصبانيت گفت 

بينين  درست بينين   من از بابک حامله ام _ 

:نگاه متحيرم به کاغذ  دستش بود، با پوزخند گفت  

ه هنوز بدبخت اون داره ازت سو استفاده می کنه،  می بينی اين برگه نشون ميده ک_  
شوهر منه و من ازش حامله ام   قرار دوباره برگرديم سر خونه زندگی خودمون

:با پوزخند بهم نگاه کرد و گفت 

مگه نفهميدی که چرا نمی خواد ببرتت عمارت_  

احساس کردم قلبم داره   کنده  ميشه 

نفسمرو  به سختی پاين  دادم 

نگاه خيره ام بهش بوده داشتم، ديوونه می شدم

يک  لحظه  داغون شدم   

بابک داره با من چيکار می کنه ؟

من خودم رفتم سمت بابک  اما اون که زن داره   
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:پوزخندی زدمو برای  سر لجشم که  شد  گفتم  

اينا  برام مهم نيست من خودم سمت بابک رفتم خودم ازش خواستم  زنش بشم _ 

:با عصبانيت حق به جانب  گفت 

م اما دختر دارم بهت ميگم اون زن  داره    زنشم  منم   اون شوهر منه تو ه_  
م بهتره پا تو از زندگی شوهرمن بکشی بيرون و گرنه   روزگارتو و سياه می کن

دختره ی هرجايی   

:پوزخندی زد و ادامه داد  

واسه خاطر چقد خودتو   فروختی _  

واييی قلبم، خدا به دادم برس  

من دارم می ميرم خيلی وقته ُمردم؟  

:اين زن داره برچسب هرزگی بهم ميزنه که ادامه داد 

از سرو وضعت معلومه واسه خاطر يه چندر غاز از هيچ راهی دريغ  نيستی_ 

]18:22 02.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٣۶پارت#

نفس بيرون دادم  تقصير منه تقصير اين زن نيست   

هر باليی سرم مياد مقصر منم

رچسب هر  حرفی بشنوم مقصر منم حاال اين زن روبه روم  ايستاده و داره به من ب 
هرزگی ميزنه ؟

:با پوزخند ادامه داد 

ر بهتره دور بابک رو خط بکشی، نمی تونی  اونو مال خودت کنی چون االن شوه_ 
منه و من ازش بچه دارم

:پوزخندی زد و گفتم  
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آدم های ُمَوقتی، درسای دائمی ميدن_ 

:با پوزخند ادامه دادم   

خوب شد گفتی  کی جاش کجاست _  

:پوزخندی زد و گفت  

توی هرزه  نمی تونی  بابک رو   مال خودت کنی _   

اين زن داشت منو له می کرد  

...     پوزخندی زدم البته حق داشت   

نگاهم بهش بود و تو فکرم فرياد زدم  

هستم  لئاقمن اونقدری برای  خودم  احترام 

..بگردم .....  که نرم تو خيابونا دنبال   

:باز پوزخندی زدم، رو ازش گرفتم  و قدمی عقب رفتم   گفتم  

بابک ارزونی خودت _ 

:با پوزخند گفت  

حق بابک يه دختر هرزه نيس  _ 

:با پوزخند کش داری گفت  

يه دختر هرجای زير خواب _ 

:باز پوزخندی زد  با خشم و حق به جانب ادامه  داد   

بَعضی ُدختَرا فِکر ميُکَنن_ 

َهر چی بيشتَر ُشل ُکَنن

 رو َطرف بيشتَر عاِشِقشون ميشه  اما    تو يه دختر خرابی فقط همين،  لياقت بابک
نداری 

..اره من بدم شوما که خوبی برا ما هم دعا کن _ 

ه مهتاب همون لحظه ديدم بابک با  گام های بلند سمت  ما  می اومد هنوز دور بود ک 
:رد نگاهم رو گرفت  و  تا بابک رو ديد با عصبانيت گفت 
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برو رد کارت هرزه ی خراب _ 

:با عصبانيت و سرعت پا تند کردم و سمت خيابون رفتم و بلند گفتم 

..َبِد َبدمون، از خوِب خوبتونم، سرتره _  

اين حرف رو زدم  

پريدم جلو يه ماشين که نگه داره تاکسی بود  

صدای بابک رو پشت سرم شنيدم  

:عصبی بود و با التماس  

طالااااا_  

ا اصال توجه نکردم  با عجله و  وحشت جلو ماشين رو گرفتم بيچاره توقف کرد ب 
بابک  وحشت، بدون  اينکه لحظه ای منتظر بشم پريدم صندلی جلو  و سوار شدم  ديدم

داره ميدوه 

نروووو طال ... طالااااا صبر کن .... طالااا _ 

:داشت می رسيد با التماس به راننده گفتم  

بروو  حرکت کن_ 

:بيچاره  سريع حرکت کرد گفت  

بدخواهه ؟_ 

چه راننده ی فضولی   

اصال توجه به حرفش نکردم  

راننده     دقايقی گذشت و من تو فکر بيچارگيايم، که...  دلم داغون تر اين حرفا بود   
:گفت 

خانوم مسيرتون ؟_ 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم  

.....بيمارستاِن _ 

:متعجب برگشت نگاهم کرد  که  نفسمو بيرون دادم و گفتم  

! متاسفانه دشمنامون صداقت بيشتری دارن تا رفيقامون _
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نفسم رو با حالت اه خسته ای به سينه دادم و ادامه دادم  

رفتن و فراموش شدن،_ 

درسته   بايد برم !   ارزش شدنهخيلی بهتر از موندن و بی

راننده ساکت بود، منم انگار داشتم خودمو قانع می کردم  

ه وقتی   سرمو برداشتم، مدتی طوالنی بود غرق   بدبخيام نفهميدم کی رسيدم ک 
:راننده گفت 

...اينم بيمارستان روزبه  _ 

نفسی بيرون دادم کرايه رو حساب کردم و   

پياده ميشدم، زمزمه کردم  

چه کردم با خودم؟_ 

...که ديگه  مرگ و زندگی برام فرقی نداره 

]19:14 02.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٣٧پارت#

)بابک (  

پشت سرش فرياد زدم نشينيد

ديدم نشست تو ماشين، با سرعت حرکت کرد  

:نفسم رو به  سينه دادم و عصبی  دستم مشت  بود با عصبانيت    داد  زدم

طال  نرو خواهش می کنم طال_  

ديگه دير بود خيلی دور شده  بود طال رفته بود  

عصبانی بودم و خشمگين، با عصبانيت چرخيدم و برگشتم   
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ديدم مهتاب با    وقاحت تمام  ايستاده بود 

:يه دفعه   نگاه خشمگينم بهش بود با عصبانيت بهش گفتم 

تو بهش چی گفتی عوضی چی بهش گفتی ؟_  

:مهتاب عصبی بود    سعی کرد منو حرص بده، با پوزخند گفت 

عوضی  منم يا تو؟_   

تمام حرفاتو  که  داشتی به اون دختره هرزه می گفتی تو اتاق شنيدم 

:با عصبانيت بودم  دست خودم نبود که گفتم 

 چی از جونم می خوای چی از زندگی می خوای؟   برو گم شو  چرا  راحتم نمی_  
ذاری؟

:پوزخندی زد و گفت 

راحتت نميزارم؟ بابک  من فقط می خواستم کمکت کنم_  

اون دختره هيچ ارزشی نداره که خودتو با  اون  خراب کنی 

:اينبار من بودم    از کوره در  رفتم و حق به جانب شدم و گفتم  

مهتاب  زياد حرف می زنی  نگار حواست نيست تو به خاطر اون پسره ی عوضی _ 
ه تو شارالتان زندگيم رو خراب کردی االنم به تو هيچ ارتباطی نداره هيچ تعهدی ب

ندارم،  به تو ربطی نداره که  می خوام چيکار کنم

می خوام به  زندگی  برسم   

مگه تو با اون لعنتی رفتی من چيزی گفتم ؟  

:با التماس و خواهش اينبار اما لحنی عصبی گفتم   

مهتاب اذيتم نکن  خيلی  وقته قيدتو زدم _  

:پوزخندی زد،  ادامه دادم  و گفتم  

 راحتم بزار مهتاب ،  راحتم بذار اون دختره رو می خوامش،  ميخوام باهاش_  
ازدواج کنم

کنم اما تو  با کارت  پروندی رفت،   ديگه  من نمی تونم به اين  راحتی پيداش 

ه کاغذ يه دفعه نگاهم به کاغذ دستش بود که  سريع  از دستش گرفتم و نگاهم  که  ب 
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:افتاد که با عصبانيت گفتم 

نکنه   اينو  نشونش دادی کثافت آشغال؟_  

:ساکت بود که با خشم ادامه دادم  

چی بهش  گفتی  دختره  رو فراری داری  لعنتی آشغال ؟_  

:با  گريه کاغذرو  از دستم گرفت و گفت  

ی به من توهين نکن تو حق نداری به خاطر اون دختر خراب  به من اينجوری بگ_ 
تو خودت اون دختر رو نمی شناسی همين جوری می خوای باهاش ازدواج کنی 

:باعصبانيت گفتم

ی به تو هيچ ارتباطی نداره،    زندگی  من به تو هيچ مربوط نيست، من زندگ_  
خودمو دارم همونجور  که تو زندگی خودت داری به من هيچ ارتباطی نداره

االن برو پی زندگيت، اعصاب منو خراب نکن نذار بدتر از اونی بشم که  

می بينی 

:و با عصبانيت  سمت در شرکت می رفتم گفتم 

برو ديگه اينجا نبينمت _  

ديدم پشت سرم گريه کرد  يه دفه خودشو بهم رسوند  بازومو گرفت  

خواست  منو سمت خودش بچرخونه 

:با عصبانيت هول دادم و گفتم  

هيچ وقت  ديگه دورو بر من پيدات نشه _ 

حالم از تو  دختره ی هرزه به هم می خوره

:اين حرف رو زدم  با عصبانيت جلوم ايستاد و گفت 

چرا داری به خاطر اون  هرزه اين جوری با من حرف ميزنی من گناهی _  
......نداش

:نذاشتم  حرف بزنه با عصبانيت  گفتم  

گناهت همون کاغذ دستته برو خودت می فهمی چه غلطی کردی؟_ 
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]19:39 02.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٣٨پارت#

:با خشم  گفتم  

برو نميخوام ديگه ببينمت _ 

:اما دست بردار نبود با عصبانيت گفتم 

ن از دستت خسته شدم چرا نمی ذاری زندگيمو بکنم تو که ترکم کردی ديگه اي_   
رفتا چيه 

:با التماس  گفت  

خواهش می کنم  بابک  غير از تو کسی رو ندارم _ 

:تندتند داشتم راه ميرفتم با خشم و اکراه گفتم  

برو ديگه نمی خوام  صداشو بشنوم_ 

هيچی برايم مهم نبود با عصبانيت دکمه طبقه سوم رو زدم 

چند بار پشت سر هم هيچ تاثيری نداشت 

اينگار قصد پايين آمدن نداشت،  با  عصبانيت  سمت پله ها رفتم 

پشت سرم اومد 

:با عصبانيت رو به سرايدار که ايستاده بود گفتم 

خانوم رو راهنمايی کنين برن  بيرون_  

:باز با التماس  گفت 

بابک  خواهش می کنم همين يک بار _   

:صدای سرايداررو شنيدم که گفت 

خانوم لطفا  تشريف ببريد بيرون _ 

با  عصبانيت از پله ها باال رفتم
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ديگه هيچ  چيز برام  مهم نبود 

بايد  طال رو پيدا می کردم اما کجا؟  

سريع سمت اتاقم رفتم  

:منشی  مقابل، بلند شدو  گفتم 

اگه   مهتاب اومد  بندازيش بيرون _ 

داخل اتاق شدم   در رو کوبيدم به هم،  چشمامو بستم 

دور خودم چرخيدم     

طال ؟   

من اين تجربه ی شيرين ناب رو می خواستم

با  اميد،  موبايل رو از روی ميز برداشتم و شمارش ؟  

دنبال شمارش بودم پيدا کردم

عصبانی بودم دور خود می چرخدم  

ارامش نداشتم    پر دلشوره و عصبی  بودم 

شمارشو گرفتم اما خاموش بوده مدت ها بود که  شماره اش   خاموش بود   

ديگه  طال  اينجا  بيا  نيست 

نفسم می رود  از اين فکر و پشت پنجره ايستادم

وقتی طال اومد  چقدر خوشحال بودم 

پيشنهادمو  قبول کرده بود که ازدواج موقت داشته باشيم 

با عصبانيت سيگار از روی ميز برداشتم و روشن کردم 

که صدای زنگ موبايلم رو برداشتم و با عصبانيت نگاهم به صفحه بود  نکنه  
طالست ؟

يکی از مشتری ها بود که منتظر تحويل سفارشهاش  بود

که با عصبانيت از گوشی رو رها  کردم پک عميقی به سيگار زدم   

) طال ( 
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کالفه  چشمامو باز  و بسته  کردم 

نفسمو عميق  به سينه دادم 

از ديدن طناز به اين حال که موهاش کامل تراشيده بودن  

احساس کردم تمام وجودم يک لحظه خالی شد  

:با نفس نفس بريده  زمزمه کردم 

چرا موهاشو از ته تراشيدين ؟_  

دکتر نفسش رو بيرون داد  

:نگاه اونم از پشت شيشه به  طناز و گفت

مجبور شديم شبها  حالش بد ميشه يه دفه  با جيغ  و موهاشو می کشه_  

با کسی حرف نمی زنه چيکار  ميکرديم ؟  

به خاطر درست شدن وضعيتش  و اينکه آسيبی به خودش نزنه  

لبی تر کردم  روزهای وحشتناکی بودکه من داشتم سپری می کردم

:با حالت اه گفتم  

تا کی بايد اينجا بمونه کی حالش خوب ميشه ؟_ 

:دکتر  نفسش رو بيرون  داد،  نگاه به من دادو گفت 

وب مدت زمانی  طول می کشه  تو  اين  پروسه تنها کسی که می تونه حالش رو خ_ 
کنه اونم  شوهرشه

نميدونم شايد بعد از مرگ پدرم   طناز خيلی حالش بدتر شد _  

:دکتر  بعد از چند لحظه سکوت گفت  

ه درسته و طناز برای از دست دادن مردای  تو زندگيش دلواپسی وحشتناکی دار_ 
اون می ترسه که شوهرش رو از دست بده 

دکتر شوهرش مياد به ديدنش ؟_  

:دستشو گذاشت تو جيب روپوش سفيدش  و گفت  

بله  مدتيه   هروز چند ساعتی مياد به ديدنش_  

برای  اما طناز يه  کلمه باهاش حرف نمی زنه اما همين اومدنش همين پيشش نشستنا 
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اون امنيته 

لشه  ساعت ها ميمونه  خيلی برای بهبودی حالش خوبه طناز يه ترس وحشتناک تو د  
توهم از دست دادن عزيزان 

و بعد از پدرش ترسی وحشتناک داره ترس از دست دادن شوهرش فرهاد که خيلی ا ن
دوست داره 

درسته _   

:دکتر   دست روی شانه ام  قرار گرفت  و گفتم 

و فرهاد خيلی سعی می کنه که زودتر خودش رو جمع و جور کنه که بتونه زنش ر_  
ببره خودش خيلی مشکل داره 

يادی در جريان   تمامی اين  اتفاقات هستم و می دونم فرهاد هم خودش مشکالت ز_ 
داره اما اين سکوتش طنازرو با اين حال و روز انداخته 

:درسته حق با دکتر بود گفتم 

فرهاد هم شايد مسبب  اين اتفاقاته شک نکنيد _ 

ی تونه اما با تمام اين وجود طناز عالقه شديدی به شوهرش داره و تنها کسی که م_ 
حال طناز رو خوب کنه شوهرشه و توجه زياد شوهرش به طنازه

]19:51 02.12.20[, فرمول يک

شوماخر#

مسيحه زادخو   #

١٣٩پارت#

)امير ( 

نگاهم به مهران بود، پوزخندی زدم  

:با زبون اشاره و دستاش، گفت  

خاک تو سر توی احمق، رو چه  حسابی  اون دختر رو بردی خونه ؟_

:رم گفتم از پشت ميز بلند شدم،  وسايلم رو داخل کيفم جا می دادم با زبون اشاره و س
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ولم کن راحتم بذار _ 

ی خودم خيلی ناراحت بودم برای دختری که نفهميدم چجوری اومد نفهميدم چه جور
رفت

حالم از صبح گرفته بود دست خودم نبود

خيلی نگرانش بودم اينجا هم که می دونستم ديگه نمياد  

اون آدما دنبالش بودن، مهران روبروم ايستاد بازومو گرفت و منو سمت خودش 
:چرخوند و با زبان اشاره و دستاش  گفت 

ای امير آروم باش اون يه دختره يه دختر که تو همين خيابون مثل خيلی دختره_ 
ديگه تو اين چيزا نبايد برات مهم باشه

:نفسم رو بيرون دادم دستم رو روی قلبم گذاشتم و با زبان اشاره گفتم

دلم می سوزه احساس می کنم اون دختر خيلی تنهاست_  

:گفت دستم که  روی قلبم گذاشته بودم رو پايين کشيد و با زبان اشاره  و دستاش 

به تو چه تو چيکار داری تو چرا دلت بسوزه ؟_  

خودم هم نمی دونستم اصالً چرا اين  احساسات رو  داشتم 

واسه دلسوزی داشتم؟

کيفم رو برداشتم ، سمت در خروجی می رفتم  

:برگشتم نگاهش کردم و با زبون دست و اشاره بهش گفتم

فردا من نميام سرم درد می کنه _   

:گفت  يه دفعه با عصبانيت ديدم سمتم اومد روبروم ايستاد و با زبون اشاره به من

تو بيجا می کنی فردا ميايی_ 

من خيلی اينجا کار دارم تنها نمی تونم  

دستم رو به نشانه ی به من چه تکون دادم 

و با عجله اتاق روترک کردم 

چه حالی داشتم؟

نمی دونستم  کجاست فکرش آزارم ميداد  
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دوست داشتم  بدونم چکار می کنه اتفاقی براش نيفتاده باشه 

ياد اون دختره که می افتادم دلم بيشتر می گرفت 

نجار رفتم االن کجا هست چه کار می کنه چه اتفاقی براش افتاده؟ هزار بار با خودم کل

) طال ( 

بيمارستان رو ترک کردم نمی دونستم کجا دارم ميرم 

ساعت ها بی هدف همين رو طور خيابون رو داشتم پرسه می زدم  

دلم برای همه چی تنگ شده بود

برای  مادرم، حتی برای دادوبيدادای بابا   

نفس زدنای مامان حدچرص خوردناش ، برای شستن سبزيا  

برای پويا، برای شوماخر،  من دلم برای شوماخر تنگ شده  

برای خودم برای اون روزها 

نفسم رو بيرون دادم حال  بدی داشتم احساس دلتنگی

احساس شکست 

يکار ساله با تمام اين بدبختيا  کجا می تونستم برم چ ٢٢احساس بی کسی من يه دختر  
می تونستم بکنم؟

ياد مصيب  که می  افتادم   دلم می شکست 

برای بی کسی هايم دلم می سوخت تا خرخره زير بدهکاريش بودم  

با اينکه مدرکی ازم نداشت   اما دست بردار نبود

مطمئن بودم تا منو پيدا نکنه راحت نمی شينه 

نمی دونستم کجا برم حاال که می دونستم خونه و جامو پيدا کرده بود 

محل کارموپيدا کرده بود  

ديگه نمی تونستم اونجا برم امنيت نداشتم 

هوا تاريک بود خيابونا شلوغ ترافيک نگاهم به خيابان شلوغ و ترافيک بود

رامش خوش به حال اين آدما دارن به خونه هاشون ميرن يعنی ميشه منم يه روز با آ 
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توی خونه باشم؟

ميتونستم  با احساس ناخوشايندی  پل عابر پياده و پايين رفتم اين وقت شب االن کجا  
برم؟

]20:29 02.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۴٠پارت#

نگاهم رو به ساختمان روبه رو دادم

نفسی به  سينه دادم 

با هزار ترس ولرز خودم رو داخل ساختمان به سمت  طبقه همکف رسوندم  

نگاهم به در  بسته بود  

نمی دونستم االن خونه  است يا نه؟

احتماال   يه  ساعت ديگه شرکت و تعطيل ميکنه   

نفسم رو بيرون دادم ولی نمی دونستم کارم درسته يا نه

اما راهيم  نداشتم، نشستم کنار در  به  ديوار تکيه دادم 

کوله پشتيم رو  بغلم قرار دادم 

احساس خوبی نداشتم خسته بودم  

اخه  چرا اين مهندس ؟. نمی دونستم اومدم اينجا چه ربطی داره   

به خودم اميدواری دادم  

.حداقل بهتر از موندن تو  خيابون بود

حتی اگه  کل شب و اينجا  جلوی  خونه بشينم  

مدتی طوالنی نشستم خسته بودم 

نفهميدم چه جوری سرم رو کوله پشتی که بغلم بود خوابم برد  
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اما کابوس می ديدم

کابوس موهای  طناز 

کابوس گريه های مادرم 

کابوس تنهايای پويا  

و کابوس دربدريام

اينقدر خسته بودم،  نفهميدم چجوری خوابم برد 

اما  احساس تکونای آرومی  يه دفعه از خواب پريدم  

نگار با وحشت و کمی ترس  وقتی از خواب پريدم  انگار خواب اون تخت رو ميديم ا 
باز زلزله بود 

نفسی به سينه دادم

تا من از خواب پريدم نگاهم بهش بود 

قدمی عقب رفت بلند شد ايستاد  کيف دستش بود

جابجا کرد توی دستش  

اين  خودش از ديدن من دستپاچه شده؟

با ترس ولرز  کيفم رو دستم گرفتم بلند شدم 

دستپاچه بودم هنوز 

خواب آلود  بودم و نگاهم بهش  

:که با منومن ترس گفتم

... من من_  

نتونستم حرف بزنم انگار زبونم بند اومده بود 

واسه چی اومدم؟ انگار هنگ کردم  ؟ 

دستم رو گرفت و دستش رو کنار پيشونيش  قرارداد  کالفه  

...به  نشانه ی سکوت 

می دونست   من حرفامشو  متوجه  نميشم  لب تر کردم  
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:نگاهم بهش بود و آروم  شمرده شمرده گفتم  

...چيزه من_  

نفهميدم چيکار کرد دستپاچه  بود  

ديدم  کليدش رو در آورد 

و همزمان  از کيفش  قلم و کاغذی   در آورد   

مقابلم   گرفت 

نفسی بيرون دادم  

با ترديد از دستش گرفتم    نگاهش به من بود   

زانو زدم روی زمين  و کوله پشتيم  زير  دستم   

نميدونستم چيکار کنم اصالً چی بنويسم  

چی بهش بگم؟

فقط  نفسم رو  بيرون دادم  

سرم رو برداشتم منتظر وايساده بود 

:که روی کاغذ نوشتم 

نيست   من جايی رو ندارم امشب می تونم اينجا باشم؟  اينجا دم ِدر خونت من جايی_  
برم اين وقت شب 

اذيتت نمی کنم همينجا اين بيرون تا صبح می مونم 

نفسم رو بيرون دادم، کاغذ رو برداشتم دادم بهش 

از دستم گرفت، نگاهم بهش بود 

آب دهنش رو قورت داد، جمله رو که خود هيچی نگفت  

منتظر عکس العملش  بودم  

ديدم  کليدرو تو دستش جابه جا کرد    

سمت در رفت  

در رو باز کرد نگاهش به من  بود که اشاره به در کرد 
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کليدرو تو دستش گرفته بود  

کديدم  تندتند   روی کاغذ چيزی نوشت

کاغذ رو مقابلم گرفت  خوندم  

نوشته بود 

)تگران چيزی نباش تو امشب تو خونه بمون من دوباره برمی گردم شرکت (

تا اين اين جمله رو خوندم سريع خودکار رو از دستش گرفتم 

غذ و سريع و دستپاچه و باخطی  خرچنگ قورباغه  و درهم برهم و عجله ای روی کا
:نوشتم

ی خواد نه تو بمون من نمی خوام اذيتت کنم خودم يه فکری به حال خودم می کنم نم_  
به خاطر من بری شرکت

]09:58 03.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۴١پارت#

توجه به نوشته ی روی کاغذ نکرد 

کيفش تو دستش و  لبخندی زد           

اب دهنش رو قورت داد، نميدونم منتطر چی بود يعنی برم ؟ 

داد  نگاهش به من بود خواستم حرف بزنم  انگشت اشاره ی دستش روی لبام  قرار   

اب دهنم رو قورت دادم   

در صورتی که دلم   پر  دلهره  بود

اصال نمی دونستم برای چی می خوام بهش اعتماد کنم 

نفس نداشتم لحظه ای، هيچ راه چارهای نداشتم 

حتی اگه امشب کابوس من باشه ، کوله پشتيم رو رو کولم  گذاشتم  که برم  
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نگاهش به من بود . يه دستم رو  گرفت  و منو  داخل خونه کشوند 

دستگير ه ی در رو گرفته بود، با اشاره دست از من خواست که برم داخل؟؟؟

نفهميدم چی گفت ؟ 

کيفشورو  زمين گذاشت 

اون دستاش حرف ميزدن تمامی نگاهم بهش بود 

واقعا نميفهميدم چی می گفت 

:جسته گريخته از ميان اشاره ی دستاش  فهميدم گفت  

می خواد بره بيرون_ 

نفسم رو بيرون دادم، آب دهنمو قورت دادم  

بايد من اين  پسر رو باور کنم؟

:که با زبونه  اشاره که  اصال بلد نبودم و شمره شمره با دستام گفتم 

فقط امشب می مونم_  

نمی دونم متوجه حرفام شد که نفسش را بيرون داد 

لبخندی گوشه ای لباش  بود، با حرکت دست ازم خواست داخل بشم   

با هزار ترس وترديد داخل شدم  

.خودش بيرون موند  

تا  خواسته  در رو ببنده سريع جلوشو گرفتم

دستشو گرفتم از بازوش تيشرت تنش و ازش خواستم 

که بياد داخل اول متوجه نشد  

چينی به روی داد 

نگاهم بهش بود خودم بيرون اومدم و ازش خواستم بره داخل 

داخل که شد اينجوری هاج وواج نگاهم کرد  

ود با  لبخندی زدم تلخ، خسته، غمگين و با اشاره به کوله پشتی که هنوز روی زمين ب
:لحنی شمرده شمرده   گفتم 
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من اينجا ميمونم تو برو داخل _  

متوجه حرفم  شد که سريعکوله پشتی رو برداشت

کنار جاکفشی  قرار داد و از من خواست که برم داخل 

يه دفعه عصبانی شدم ، دست خودم نبود اصال نمی دونم چم  بوده   

به  زمين وزمان گير ميدادم  

شايد هم ترسيده بودم، شايد من می خواستم بهش اعتماد کنم 

هميد با عصبانيت کيفش رو برداشتم و يه دفعه از دستم گرفته پوزخندی زدم خودش ف 
می خوام چيکار کنم 

کاغذی برداشت خودکار رو  از دستش گرفتم

:تندتند نوشتم 

من اينجا بيرون  می خوابم تو برو تو خونه نمی خواد خودت و   اذيت کنی _  

نفسم رو بيرون دادم و خودش خم شد کاغذ رو از دستم گرفت

خيلی خسته بودم   حال نداشتم احساس ضعف  داشتم 

ودم  از ديشب که درگيری داشتم با نوچه های مصيب تا االن لب به  چيزی نزده   ب
احساس سرگيجه و ضعف داشتم به شدت 

نفسم روبيرون دادم و ديدم  روی کاغذ چيزی نوشت 

نگاهم به خط زيبا و قشنگش بود  

:همون جور که داشت می نوشت من هم زير لب با خودم زمزمه می کردم 

ی ببين دختر جون نگران چيزی نباش از چيزی هم نترس من ميرم تو پارکينگ تو_  
اخلماشين می مونم امشب اينجا بمون و اگه نگران هستی در  رو  هم  قفل کن از د

زنجير قفل رو بزن  

نفسم رو بيرون دادم و سرم رو برداشتم

:نگاهم بهش  بود خيره بود به لبام ، آروم و شمرده شمرده گفتم  

تو برای چی می خوای به من کمک کنی؟_ 

زل  زده بود به من فکر کنم متوجه نشد چی گفتم 

416



:که خم شدم روی کاغذ نوشتم 

چرا ميخوای به من کمک کنی؟_ 

خون سرد لبخندی زد و خودش  بود که تندتند  نوشت  

نگاهم به دستاش بود همزمان  خوندم که مينوشت  

اگه  تو خودت اومدی اينجا، ديشب نگرانت بودم صبح که رفتی دلواپس بودم االنم_  
اعتماد ميکنی بيا برو داخل و زنجی در رو ببند

]10:08 03.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۴٢پارت#

نفسم رو بيرون دادم

نمی دونستم شايد اين پسر امشب فرشته نجاتم باشه؟ لبی تر کردم  

تمام مدت زل زده بود بهم 

و البته   فقط برای  اينکه لب خونی کنه  

و متوجه منظورم بشه،  که نفسم رو بيرون دادم 

:ولب زدم شمرده شمرده  جوری که می خواستم متوجه حرفم بشه  گفتم 

من خيلی بيچاره هستم _  

نفسش را بيرون داد

:کف دستم رو گرفت با  خودکار کف دستم نوشت 

امير_  

آب دهنمو قورت دادم 

نفسم رو بيرون دادم نگاهم به دستش بود که دستشو گرفتم  و منم  

:و نوشتم 
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طال_  

لبخندی زد کوله پشتی رو دوباره از روی زمين برداشت 

دست گذاشت پشت کمرم و منو داخل خونه هدايت کرد  

نم اشک گوشه ی چشمم بود 

:روی کاغذ نوشتم  

فقط امشب فردا می رمدنبال کار می گردم _ 

اونجا مقابل شرکت شما ديگه نمی تونم بيام مصيب جامو پيدا کرده

يه دفعه نگاهش به من بود و سرش رو برداشت نگاهم کرد 

:روی کاغذ نوشت 

طال  مصيب کيه  چرا اونا دنبالت بودن چی ازت ميخواستن؟_ 

:با مکث کوتاه نگاهم به کاغذ بود که نوشت 

تو از خونه فرار کردی؟_  

يه دفعه بی اختيار توی پا گردخونه افتادم روی زانوهام

و با  و  اولين بار بود بعد اين مدت حتی بعد مرگ بابام اينجوری هق هق می کردم 
تمام وجودم گريه  کردم

ياد حرفهای بابک  افتادم

به آغوش کشيدن های بابک که  فقط  از روی هوس بود    

ياد و مصيب که  منو به زور می خواست

با ياد بيچاره گی هام به گريه و هقهق  افتادم   

می دونستم  و می دونم نه صدامو منيشنوه نه  حرفامو می فهمه 

:با گريه و هق هق گفتم  

من آوارم، من کسی رو ندارم من فراری نيستم_ 

همين جوری داشتم  هق هق  می کردم روی زانوهام افتادم 

داشتم ديوونه می شدم  
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هيچ جايی نداشتم که برم دوست نداشتم که  اصال  برم 

نه مصيب  و نه   بابک رو می خواستم  که به امير اعتماد کردم   

 بابک فقط نيتش خوش گذرانيه حاال که زنش حامل است ديگه جای من حتی برای  
هوس نيست

هق هق کردم  

انگار غم هزار ساله تو دلمه   

باگريه گفتم  

سی  رو من بيمارِی واگيرداِر خطرناکی ندارم  من فقط بدبختم که  از همه فراريم ک_ 
دچار بدبختيام نکنم 

ديدم که سراسيمه من و بلند کرده نمی خواستم بلند شم 

رکاتش اصالً جونی برام نمونده بود با هق بود و به سختی که خيلی نگران بود از ح 
پيدا بود و منو بلند کرد 

نفهميدم چه جوری باهاش داخل خونه شدم

داشتم از حال می رفتم 

تنهای من داغون کننده بود وقتی  ياد مصيب  می افتادم 

ياد وحشت مادرم ياد حال خرابه طناز بيشتر هق می کردم  

ياد فراری بودنم 

آره من يه فراريم فراری از دست اين سرنوشت کثيفم 

 نفهميدم چه جوری روی مبل نشستم، ديدم با سرعت رفت کوله پشتی  و کيفش  و 
داخل آورد

در  رو بست من همين جوری هق هق می کردم

نگاهم بهش بود وقتی اومد روبه روم  زانو زد  

:م سکوت کرده بود، هيچی نگفت که با هق هق ديونه کننده ای  سکوت شکستم و گفت

تو حرفامو نمی فهمی خوش بحالت که چيزی نمی شنوی نمی دونی چه خبره  _  

آب دهنمو قورت دادم،  سرم روی زانوهام  گذاشتم 
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ديدم دستش روی بازوم  قرار گرفت و سرم رو برداشتم نگاهش کردم که ميون   
:اشک بوده و زمزمه کردم  با گريه 

من فراری نيستمم من راه راستو رفتم_ 

يا بنبست .. اما همه مسيرا  يا چپ بودن   

نفسش رو بيرون داد و به دستاش و زبون اشاره چيزی گفت

اما  نفهميدم که فقط نگاهش کردم 

خودش بلند شد دوباره کاغذ و قلم روی ميز گذاشت و نوشت  

نفسم رو دادم با گريه

کاغذ از دستش گرفتم نوشته بود  

]10:20 03.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۴٣پارت#

امشب اينجا بمون تا فردا هم خدا بزرگه_   

نگاهم بهش بود، گوشه ی  چشمم رو  تندتند با دستای لرزونم پاک کردم 

نوهنمی دونستم چه حسی دارم خيلی دوست داشتم داد بزنم فرياد بزنم حرفامو بش 

. اين مدت همشده  يه عقده تو   دلم،  داشت خفم می کرد 

اما اين هم  می فهميد و متوجه می شد  که پردردم اين طوری نگاهم می کرد 

نفسمو بيرون دادم نگاهم بهش بود

از داخل کيفم موبايلمو درآوردم خاموش بود، چند روز بود خاموش بود    

. بذار خاموش بمونه به درک 

رو مبل کنارم قرار دارم  و آرم  زمزمه کردم  

دسرشونم خيلی تنهام خيلی  با اينکه  مادر دارم خواهر دارم برادر دارم  باعث در_  
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خوش به حالت که نمی شنوی من چی می گم

آب دهنم رو قورت دادم 

لبخند تلخی زدم  با اينکه  اشک از  چشمام می ريخت  

:زمزمه کردم

تم، دوست دارم يکی باشه حرفامو بشنوه  بدونه چی می کشم بدونه من فراری نيس_  
فقط دارم از خودم فرار می کنم از فردا  از ترس با مصيب بودن

استرس ،  از ننگ   هرزگی  و  از  بابک  

 شدم فقط می خوام  ديگه خودم نباشم کاشکی سرمو ميذاشتم ديگه هيچ وقت بلند نمی

اهی از سينه بيرون دادم که ديدم دستش رو لباش  گذاشت 

يعنی ساکت باشم 

پوزخندی زدم  

:دستشو گرفتم آوردم پايين گفتم 

ه بزار حرف بزنم  خيلی حرفا مونده رو دلم که دوست دارم يکی  حرفامو بشنو_ 

:با  بغض ادامه دادم  

چون  تو نمی شنوی  و متوجه نمی شی می خوام به تو بگم_   

اهی از سينه بيرون دادم   

بکاغذ و قلم رو گرفت  روش نوشت 

هر چی دلت می خواد بگی اينجا برام بنويس من يه غريبم_ 

نگاهم به دستش بود سر و روی زانو  گذاشتم  و هق هق کردم 

واقعا  نمی دونستم چيکار کنم 

کاش می شد حرفامو می فهميد، اين يه غريبه امشب سنگ صبورم بشه  

حس  وحشتناکی بهم دست داد  

يه دفعه بلند شدم  با  وحشت کوله پشتيم رو برداشتم  

ر با سرعت از روی مبل  بلند شدم  کوله پشتيم رو برداشتم و با سرعت سمت د  
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خروجی رفتم،  يه دفه چم شد نميدونم ؟

:سمت در می رفتم و    گفتم   

من می ترسم جای من اينجا نيست_ 

يه دفعه ديدم جلوم سد شد  

کاغذ رو جلو گرفته و تند تند  داشت مينوشت 

وابم نترس  طال  من کاريت  ندارم گفتم که االن می رم پايين توی  ماشين می خ_  
شدم  نميدونم داشتی چی می گفتی فقط از حرفات فهميدم، از لب خونی به زور متوجه

گفتی

يکی حرفاتو بشنوه،  می خوای با من درد دل کنی ؟

دستشو پس زدم نفسی به سينه دادم 

با  سرعت سمت در رفتم که جلو گرفت،  چقد سمج بود  اه  

لعنتی زير لب نثارش کردم   

ديدم نوشت   

هرچی دوست داری  روی  کاغذ بنويس_  

و  عصبی با عصبانيت کاغذ را از دستش گرفتم و با خشم  بلندبلند گفتم  که همونا ر 
:نوشتم 

ولم کن بزار برم من کسی رو ندارم _  

من تنهام اما من هرزه نيستم

فراری نيستم  

:با خشم عصبانيت ادامه دادم   با دست لرزونم  نوشتم  

الی   فکر کردی با پای خودم اومدم و امشب قراره اينجا بمونم  گفتی بهتره يه ح_ 
بيچاره که  کنی ؟  نه اشتباه کردی من اين کاره نيستم من بدکاره نيستم من فقط بدبختم

به زور ميخوان شوهرش بدن بدبختيم اينه  

 اينو نوشتم و عصبانيت کاغذ روی سينش کوبيدم که ديدم کاغذ را برداشت خوند

رنگ نگاهش  عصبانی شد  
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:يه دفعه روی کاغذ نوشت،  نگاهم بهش بود 

چرا اينجوری حرف می زنی مگه من اين جوری باهات حرف زدم که تو _  
اين جوری داری به من ميگی

:با عصبانيت  گفتم 

 آره  تو فکر کردی من يه دختر هوس بازم تو  فکر کردی  من يه  دختر  خود_  
فروشم که می خوای منو امشب اينجا نگه داری؟ 

ميدونم اصال متوجه حرف من شد که  باز ديدم   روی کاغذ نوشت

اصال  نگران نباش من کاريت ندارم امشب اينجا بمون من می رم پايين_ 

]11:36 03.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۴۴پارت#

عصبانی بودم دست خودم نبود 

ن نگاهم بهش بود،  يه دفعه ديدم چراغ وسط سالن دو بار پشت سرهم خاموش وروش
شد

نفسش رو بيرون داد سمت در رفت 

چراغ برای بار سوم خاموش وروشن شد 

همچنان من عصبانی بودم  

متعجب نگاهم به چراغ خاموش وروشن می شد که ديدم درو باز کرد 

نگاه عصبی ام سمت  در کشيره شد وقتی  درو باز کرد 

دوستش بود همون  مهندس شرکت بود 

تا ديدم شناختم  

با عصبانيت و دستپاچه  کوله پشتی رو کولم انداختم 

دست پاچه   چند  قدم عقب رفتم     
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وسط  سالن  

ترسيدم؟ خجالت کشيدم؟ يه حال عجيبی بودم

دوستش اصال حواسش به من نبود 

ودامير  ازمقابل در کنار رفت، حس کردم  دستپاچه بود   وقتی که نگاهم بهش ب 

دوستش با دست بهش سالم کرد   

نفسش رو بيرون داد، لبخندی به روش زد

:وجلو می اومد با دست چيزی به امير گفت 

امير عصبانی بود هيچ اشاره و هيچ عکس العملی نشون نداد 

عصبانی بود و محکم  در کوبيد، يه دفعه دوستش که  اسمشو نمی دونستم 

اخه  زياد باهاش برخورد نداشتم جز چند باری که ازم سمبوسه خريده بود  

پشت به من داشت رو به امير چيزی گفت   

حتی  دوستشم هم   زبان اشاره دست رو خيلی خوب بلد بود 

که چند جمله ای احتماال حرف زد 

می دونستم اون  عصبانيه،  امير جلو می اومد نگاهش به من بود

ردم يه دفعه ديدم دوستش چرخيد  تا نگاهش به من بود يه دفه از ترس قالب تهی ک 
وقتی نگاه خشمگينش رو  به من داد

لبی تر کردم، کوله پشتی تو دستم بود، با  تمام وجودم  قلبم می لرزيد  

له در کنار يه دفعه پسر جلو اومد با عصبانيت رو به امير که تقريبا چند قدمی با فاص 
من ايستاده بود با زبون دست و اشاره چيزی گفت

امير با عصبانيت نمی دونم چی بهش گفت  

ما هرچی بود فهميدم که راجع به من که پسر با عصبانيت  

:دست سمت من دراز کرد ، نگاهش به من بود با عصبانيت گفت 

تو اينجا چه غلطی می کنی؟_ 

فتتا اين حرف زد يه دفعه امير جلوش ايستاد و نمی دونم با عصبانيت چی بهش گ 
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که اينبار  پسره عصبانی شد 

اليکه اما امير جلوشو گرفته بود، يه دفعه پسر با عصبانيت به من نگاه کرد در ح  
:می خواست از سد امير بگذره با عصبانيت و تقريباً داد، گفت

دختره ی عوضی چی از جون اين پسر می خوای_  

نفسم و بيرون دادم اصال نمی دونستم چی بگم دست خودم نبود 

فقط  گونه هام خيس شد   

:باز پسره  با عصبانيت گفت  

خودت رو به موش مردگی زدی که اين بيچاره رو اسير خودت کنی اين خودشم _  
ز می بينی حال و روزش چجوريه  می بينی که  نمی شنوه نمی تونه حرف بزنه چی ا

جونش  می خوای دختره  هرزه ؟

امير جلوش  رو گرفته بود 

می دونم حرفاشو متوجه نمی شد  

يه دفعه از سد امير گذشت و جلو اومد 

:تا خواستم قدمی به عقب برم ضرب سيلی بود تو گوشم و گفت 

حق نداری ديگه پا تو اين جا بذاری _ 

:يه دفعه با گريه و عصبی، گفتم 

من اينجا نيومدم اين خود دوست تو بودم منو آورد اينجا _ 

از  يه دفعه پسره  عصبانی  جلوم  ايستاده بود، دست بردار نبود با عصبانيت که
:چشاش خون  می باريد گفت

 دختره ی  عوضی اونشب نمی دونم کيا بودن می خواستن تو رو ببرن اگه دختر_  
درستی باشی که   به زور نمی بردنت    االن اومدی که چی  ؟

ير قاطی همين امير  احمق  نجاتت  داد االن  گورتو از اينجا گم کن  خودتو با ام  
نکن

تمام وجودم آتش گرفته بود اين پسر هيچ راجع به من نمی دونست 

]11:41 03.12.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۴۵پارت#

:با حرص و عصبی گفتم 

...من کاری به امير ندارم من فقط اومدم _ 

يه دفعه باز سمت من حمله کرد نذاشت حرف بزنم  و با عصبانيت گفت؛ 

چی چی از جون اين پسر می خوای ولش کن راحتش بزار برو سراغ يکی ديگه _  
اين به دردتو نمی خوره به خوای  تيغش بزنی 

همين جوری داشت حرف می زد، همين جوری داشت  تهمت می زد از حرفاش فکم 
منقبص شد لحظه ای 

:يه دفعه باز با عصبانيت گفت  

هيچ  برو سراغ يکی که مثل خودت باشه ،  تا حاال با هيچ دختری نبوده تا حاال_ 
بی ارزش  دختری نبود تو زندگيش،  تو يه دفعه از کجا پيدا شد تو   يه دختر خيابونی

هرزه ای  حق نداری به  امير نزديک بشی 

بخوای  بهش نزديک بشی خودم روزگارتو سياه می کنم 

همين جوری پشت سر هم حرف ميزد، تهمت  می زد،ناروا می گفت 

فقط قلب  به من بود  که  به آتش کشيده شد  

:با گريه و عصبی گفتم  

تو راجع به من چی می دونی؟ _ 

:با عصبانيت ب بدون توجه به تقالهای امير که می خواست  ساکتش  کنه گفت 

هيچی  راجبت نمی دونم نمی خواهم بدونم_ 

:با پوزخند کش داری اشاره به سر تا پام  کرد و  گفت  

ر  برای اينکه   از سر و وضعت واون شب،  اون مردايی که می خواستن  به  زو_  
م نزديک تو  رو  ببرن  معلوم بود تو کی هستی و چه کاره ای االن  بخوای به امير  ه

بشی با من طرفی

هيچ چيز راجبم نمی دونست
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 داشت به من تهمت هرزگی می زد، ازش  چه انتظاری داشتم  وقتی   من با پای 
خودم اومدم اينجا اومدم ،  حق با اين پسر بود 

يک دفعه از سد  امير گذشت،  سمت من حمله کرد و منو از بازوم گرفت و منو 
:سمت در کشون کشون می برد گفت

ديگه نبينم دور امير بپلکی   روزگار توسياه می کنم_  

نم اين پسر خودش تنهاست خودش هزار يه   دلهره  داره توهم دوروبرش ديگه نبي 
پيدات بشه 

نفسم رو بيرون دادم داشت با فشار دستش به بازوم نفسمو بند می آورد

يه دفعه امير جلوشو گرفت اما اين پسر دست بردار نبود  

و با عصبانيت منو سمت در کشون  کشون  می برد

:فحش داد و با عصبانيت گفت 

حق  نداری ديگه پاتو بذاری اينجا و به دوستم صدمه بزنی_ 

م و امير ب جلوش گرفت ولی  اون پسره دست بردار نبود، ک يه دفه  جلوش وايساد 
:با عصبانيت   با دست هلش  دادم و گفتم

بر کنار روانی من که کاريش ندارم_   

:نذاشت حرف بزنم و با عصبانيت دوباره ضرب سيلی بر روی صورتم و گفت 

و بياد يه  بار ديگه اينجا ببينمت خودم باليی سرت ميارم ديگه  هفت جدو  آبادت_  
نياری اين امير خودش داغونه 

امير  با خشم  و عصبانی جلوی دوستش وايساده  بود 

نمی دونم با عصبانيت و زبان اشاره چی به دوستش گفت

:که دوستش با خشم و عصبانيت گفت 

زار اين دختر هرزه است،  اين دختر فراريه  به توچه که  دلت براش می سوزه ب_  
اش بره به درک امشب پيش تو نباشه هزار جای ديگه می ره تو نگران اين دختر نب

با گريه نگاهم به امير بود که نا مفهموم  داد و بيداد کرد

صداش خيلی ناهنجار بود اصال معلوم نبود چی می گفت 

:اما خود  دوستش متوجه شد،  يه دفعه با فرياد گفت  
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خفه شو  امير  بذار بره به توچه، ديوونم نکن_  

:ا امير رو  هول داد و با عصبانيت رو به من گفت 

گمشو برو بيرون تا زنگ نزدم  بيان جمعت کنن_  

.دلم داغون شد دلم شکست من آواره خيابونا شدم  

:شک گفتمبا عصبانيت  در کا  و باز ميکردم و گام برداشتم برم  بيرون  با گريه و ا 

انسان بودن به داشتن مدال نيست _ 

:برگشتم نگاهش کردم وعصبی ادامه دادم  

بعضياهم مثل سنگ الی برنج ان_ 

..عددی نيستن ولی بدجور دندونتو خورد می کنن 

]17:24 03.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۴۶پارت#

:عصبی بود و با عصبانيت گفت 

هری رو بايد کارت_ 

:نفسمو با خشم بيرون دادم و گفتم  

من کوتاه ميام، تو فکر کن کم آوردم_ 

:پوزخندی زد و   با نفرت ادامه دادم    

   ولی تو  از اون دسته که خيلی.. آدم خوب نداريم بعضيا فقط كمتر عوضی ان _ 
زياديته 

ون يه دفه خواست سمتم حمله کنه که امير جلوشو گرفت نفسمو با عصبانيت  بير  
دادن 

:و با عصبانيت ديدم که پشت سرم گفت
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گمشو برو بيرون دختره ی هرزه آشغال_  

هق کردم ،  صدای پر  گريه و غمم تو کل پله های ساختمان پيچيده 

با سرعت پله هارو  پايين رفتم

رفتم همکف  که خودمو توی پارکينگ ديدم 

فعه پام با عصبانيت داشتم می دويدم تقريبا با  حالتی خشمگين و کورکورانه که يه د 
پيچ خورد

گوشه همون پارکينگ اسکندری خوردم 

د می با گريه با کله خوردم زمين، خودم رو کشون کشون و با اين که از درد به خو
پيچدم  سمت  ديوار پارکينگ کشيدم 

:نفس نفس می زدم و با گريه زمزمه کردم

يه تلنُگر کافی بود که بشکنم، _ 

ولی خدای بزرگ به هرحال ممنونم از ُمشتی که حوالم کردی  دمت گردم 

خودم رو گوشه ای از پارکينگ رها کردم 

صدای پای اومدن  بود   

نفسم تو سينه بند بوده 

احساس کردم دارم کم ميارم 

نفسم  بند اومد 

وقتی گوشه ی  پارکينگ   البه الی ماشينا بودم 

يک لحظه ديدمش حواسش  نبود 

نمی تونست حرف بزنه، اما ديدم  با عصبانيت نگاهش همه جا ميچرخيد 

نفس نفس می زد  هق زدم ، عصبی با دست  از جلوی دهنم گرفتم که صدای گريه 
هامو نشنو هرچند ميدونم نميشنوه

نمی دونستم اين پسر چرا اين جوری می کنه 

اصال به اين که    اومدم اينجا سخت پشيمون  شدم  نبايد اعتماد کنم  

درسته  الله  نميشنوه نميدونم 
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اون واسه  چی  دلش  واسه  من می سوزه 

سم به نفس نفس می زدم  ديدم از در پارکينگ رفت بيرون پشت ماشين پنهان بود، نف 
سينه داد مو   با  بی چارگی تموم  گريه کردم

ا گزينه  چرا  م.. خدايا دمت طالاااا مام  به دنيا اومديم که رنجا بی صاحب نباشن ؟ 
ی ديگه ای نبود   مصبتو شکر ؟

ودم نفهميدم چقدر گذشت چطور شد اما تمام اين ساعت شب من تو پارکينگ نشسته ب 

تا دردم کمتر شده بود  همون طور موندم تو پارکينگ  تاريک وحشت اور

تا صبح موندم تو تاريکی پارکينگ و پشت ماشين گوشه کنج ديوار ....   

نفهميدم چطور شد خوابم  نبرد حتی از خستگی 

اما خيسی اشک تو چشمم بود 

پر از  وقتی به خودم اومدم ديدم ساعتهاست که تو خوابم، يه خوابه پر از بيداری  
کابوس پر از آشفتگی تو بيداری هم راحتم نميذارن 

..  به خودت ميای ميبينی ساعت هاس داری فکر می کنی اما نمی دونی به چی ... 

ه دنيا اينکه بيشتر دردت به يادت مياره که نمی دونی کيه و چه کارهايی اصالً چرا ب
اومدی

تمام اين مدت داشتم از گشنگی ضعف ميکردم 

هيچی تو کوله پشتی ام  نبود 

ر کم کم  روشن شدن هوا و تابيدن نور خورشيد و داخل پارکينگ از روزنه های د 
آهنی رومی ديدم خداخدا  می کردم

باالخره يکی پيدا بشه يا اين درو باز کنه بره بيرون و بتونم برم بيرون  

فهميدم اين پارکينگ مستقيم به خيابون بود

نفس نفس می زدم  احساس کردم  يکی داره داخل پارکينگ می شه  

خيلی ترسيده بودم ، هنوز پشت ماشين کنج ديوار بودم

ديدم در آهنی با  صدا  باز شد   

سته تا در باز شد خانم جوانی بود،  سريع سمت ماشين رفت منم   همون جور که نش
. بودم روی پاهام   قدم  برداشتم
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با   خدا کنه منو  نبينه و با سرعت از سمت پشت ماشينا از در پارکينگ خارج شدم
حالی پر از  ترس

]18:58 03.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۴٧پارت#

) امير ( 

لعنتی اينقد عصبی و تندتند حرف ميزدن   که  حرفاشونو نفهميدم   

اما هرچه بود مهران خيلی رنجوندش،که   اين طوری  اشک می ريخت

و  اعصاب منم  خورد کرد  

نمی دونستم چی بهش گفت چی شنيد و  طال چکار کرد  

اما هر چه بود خيلی ناراحت شدم، حرکات طال با عصبانيتای پر بغض و اشکش

معلومه  که مهران  حرفای ناجور زده 

عصبانی بودم مگه می تونسم جلوی مهران رو بگيرم  

با ديدن طال انگار صد در صد روانی شد  

يه دفعه  ديدم طال رفت بيرون تا خواستم برم بيرون 

مهران بازومو  کشيد  

خشمگينم  اما  يه دفعه با عصبانيت بازومو  از تو دستش کشيدم و با عصبانيت   نگاه 
:بهش بود،  که با زبون اشاره و حق به جانب و  با دستای   طلب کارش گفت  

تو   داری چه چکار می کنی تو ديوونه شدی؟_  

:فتيه دفعه با عصبانيت  درو کوبيد  بهم همون، با عصبانيت  باز با دستاش  گ  

بشين سرجات اين بازيا چيه_ 

بان لبی تر کردم،  با عصبانيت  و حالی خراب و دستای لرزونم و خشمگين   با ز 
:اشاره در حاليکه دستام به شدت می لرزيد و حالی برام نمونده بود گفتم 
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چرا اذيتش می کنی چيکارش داری  اون  کاری به کارتو نداره _  

باريد  مهران جلوم ايستاده بود و با عصبانيت و زبان اشاره که  خون از نگاهش می 
:منم عصبی بودم، دستاشو عصبی  تکون داد  گفت

دلت دختر می خواد يک کالم بگو _  

پوزخندی زدم 

:باز زبون اشاره و دستاش  گفت   

دلت می خواد با دختری وقت بگذرونی نيازتو برطرف کنی _ 

اون دختر مناسب تو نيست  بره بدرک  اون  دختر  خيابونيه  معلوم نيست ؟

چرا نميبينی احمق  اون دختر وله   مريض ميشی   خررره ؟

با دستای عصبی اش به من زد،  هلم داد عقب  رفتم   

:پوزخندی زدم،  باز با عصبانيت نگاهم به دستاش بود که گفت 

يا چرا خودم برات يکی رو پيدا می کنم اما از تو بعيده اين رفتارا اين بچه باز_  
يه می خوای با   اين دختر باشی   هنوز چند روز بيشتر نديديش آخه اين چه کار

همينجور تندتند  دستش تکون می خورد

با عصبانيت  نگاهمو بهش دادم   

:با زبان اشاره دستامو تندتند تکون می دادم و عصبانی گفتم 

تو راجبش هيچی  نمی دونی _  

داشتن و   و با عصبانيت ادامه  دادم،   دستام انگار منومن می کردن انگار بغض      
:گفتم

من نه خر هستم نه حق داری همچين فکری راجب من بکنی _  

روبه روم ايستاده بود 

:نگاهش   به من بود،  قدمی  عقب رفتم  و باز  با اشاره ی  دستاش گفت 

امير با اون  دختر  چه رابطه ای  داری؟ _   

ابش رو نفسم رو بيرون دادم سکوت کردم دستم رو باال آوردم که با زبون  اشاره جو 
بدم
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اما نفسم رو  عصبی بيرون دادم و منصرف شدم   

:بعد از مکثی کوتاه  با زبان اشاره  و دلم برای اون دختر می سوخت گفتم

نمی دونم _  

گه اما دست دلم می لرزيد يک لحظه دستمو روی سرم گذاشتم و با عصبانيت دست دي
:رو تکون دادم  با اون تک دستم با اشاره گفتم

برو کنار راحتم بذار _  

نيت در خروجی ساختمان رو باز کردم که برم بيرون مهران  جلو  گرفت و با عصبا 
نگاه به چشمام کرد 

نمی تونستم نگاش کنم  منو سرزنش می کرد

:با زبونه اشاره  با عصبانيت گفتم

دختره جايی رو نداره مهران اومد اينجا_  

کون  پوزخندشو با اينکه   نمی شنيدم اما   به خوبی حس کردم که دستش و عصبی ت 
:داد و گفت 

ن تو هم ساده و احمقی که حرفاشو باور کردی االن ديدی چقدر راحت رفت بيرو_ 
االن ميره سراغ يکی احمق تر از تو 

:عصبانی نفسم رو بيرون دادم و با عصبانيت دستامو تکون دادم و گفتم 

اقعا تو نبايد اينقدر زود آدم رو قضاوت کنی تو چه می دونی اون دختره شايد و_ 
مشکلی داشته باشه

:با عصبانيت زبان اشاره گفت 

... يه  دختر فراری، دختر همه کاره_ 

مان تا  اين حرف رو زد عصبی هلش  دادم،  نذاشتم ادامه بده  و  سمت در   ساخت
رفتم و زدم  بيرون و

نفهميدم با چه حالی خودم رو به پارکينگ  رسوندم 

نگاه کردم هراسون اما نديدمش دير بود دير رسيدم اون ديگه رفته بود 

]19:12 03.12.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۴٨پارت#

تندتند دويدم و بيرون رو نگاه کردم اين ور، اون ور 

چقد اون لحظه  قلبم به درد  

ايکاش می تونستم حرف بزنم اسمشو فرياد کنم 

فرياد زدم

)طال طالااااااا( 

اما هيچ   صدايی   از گلويم خارج نميشه   عذاب دردناکی بود  

تا انتهای خيابونرو  نگاه  کردم، چپ،  راست،  نگاهم به ماشينا بود

طال سمت هيچ  ماشينی بره  هم نديدم  

نفسی به سينه دادم برگشتم داخل ساختمون در روی هم بود 

داخل شدم   در رو کوبيدم به هم   

نگاه مهران با  کوبيده شدن در هم سمتم کشيده شد توجهی نکردم 

نفسم رو بيرون دادم 

روی مبل نشسته  بود  

با کمی عصبانيت سمت اتاق  رفتم  

عنی بدون اينکه  نگاهش کنم خشم و عصبانيت، تو کالم دستم بود، اشاره کردم   ي  
بروتنهام بذار

تنها بذارررر  اينو توی دلم با خشم فرياد زدم  

ازومو داخل اتاق شدم هنوز در اتاق رو باز نکرده بودم که ديدم پشت سرمه يهو ب   
گرفت و  منو سمت خودش چرخوند 

سرم پايين بود، عصبانی بودم 

نمی خواستم نگاهش کنم  
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نمی خواستم  به  اشاره ی دستاش نگاه کنم  

که ببينم چی می خواد بگه 

خيلی از دستش  ناراحت بودم

.اون با طال خيلی بد کرد  

دختری که من  اين از اشکاش  شناختم،  شايد من اشتباه می کنم  

اما حق نداشت اينجوری با طال برخورد کنه و  دل طال رو برنجونه 

دلم می گرفت اشک وقتی  طال يادم می اومد  

با عصبانيت دست  زير چونم  گرفت که سرمو برداره  نگاهش کنم   

اما من محکم چشمامو بستم عصبی بودم و خيلی  سعی کردم خون سرد باشم  

ی خواد نفسم رو بيرون دادم،  با عصبانيت   چونومو چنان    گرفت، می دونستم که م 
نگاهش کنم

نفسم رو بيرون دادم، سکوت کرده بودم 

تمام مدت محکم چشمامو بسته بودم 

يعنی نمی خواستم به  حرفاش به دستاش نگاه کنم  

دست بردار نبود 

عصبی  هلش دادم 

داخل اتاق شدم با عصبانيت توی دلم فرياد زدم 

برو بيرون راحتم بذار 

روی تخت خودمو رها کردم  

اصال نمی دونستم چه مرگم بوده چرا من اينجوری شدم

اون دختر چی داشت که باعث می شد  

من اينقدر از خودبی خود  بشم

ه لبی تر کردم چشمامو بسته بودم،  روی تخت افتاده بودم  بی حال و بی حوصل 

ياد پشت پنجره ی  شرکت  افتادم  
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ياد اخماش و برخوردش،  مشتری ها   

ياد  کالهی که روی سرش می چرخوند 

عصبی  نفسم رو بيرون دادم 

نمی دونم چقدر گذشت مهران صددرصد رفته بود

برام مهم نبود ناراحت بشه يا نه چون  اون دختر به من پناه آورده بود 

از من کمک می خواست 

با  ياد  بغضا و اشکايی که از چشمش  افتادن دلم می گرفت

اشکای امروزش، ياد حرفهايی که نفهميدم چی بود 

يه لحظه آرزو کردم کاش حرفاشو می فهميدم  

اون دختر چه مشکلی داشت که  االن اين وقت شب تنها تو کوچه ها بود 

تو  خيابونای نامرد   شهر

يعنی کسی رو نداشت؟

نفسم  رو بيرون دادم با حسرت  تموم ساکت بودم دستم به جايی بند نبود  

با هزارتا فکر از روی تخت   بلند شدم  

ثل من نمی دونستم اصالً چرا اون دختر اينقدر منو درگير کرده بود شايد اون هم م 
درد داشت 

چ درد من سکوت تمام عمرم بود و حرفايی که هيچ وقت نمی شنيدم و صدايی که هي
 وقت از گلويم بيرون نشد و اون دردش چی بود که باعث می شد من باهاش احساس

همدردی کنم

هيچ وقت به  دختری فکر نمی کردم  

هيچ وقت به دختری  اجازه نمی دادم بهم نزديک بشه

اشه     آخه وقتی احساس می کنم کسی بهم نزديک بشه و   بهم احساس ترحم   داشته ب 
از خودم متنفر می شم 

دم به يا اينکه بفهمن  من چه مشکلی دارم و بخواد با بی رحمی ترکم کنه تمام وجو
آتش کشيده می شه
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هميشه از دخترا دوری کردم اما اين بار من بودم سمت اول دختر کشيده شدم 

اون  حتی کوچکترين اشاره ای به   نقصم  نمی کنه    

حس ترحم رو تو نگاهش نمی بينم  چون خودش پر درده   

يا اينکه دلش بسوزه برام 

ندهاين من بودم که احساس کردم اون دختره يه چيزی داره که منو سمت خودش کشو 

]11:17 04.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۴٩پارت#

کم و بيش دقايقی طوالنی گذشت و از اتاق اومدم بيرون 

می دونستم  ديگه  مهران رفته بوده 

نگاهی به اطرافم انداختم ، رفته بود 

  خسته  سمت آشپزخونه رفتم يه چيزی بخورم يه دفعه نگاهم بی اختيارسمت مبل 
کشيده شد 

و گوشی موبايلی که روی مبل رو  بود ديدم

قدمامو تندتر کردم ، با سرعت حرکت کردم 

گوشی خودش بود، نفسم رو به سينه دادم و توی دلم تکرار کردم  اوووف  

گوشی طال  اينجا جا مونده_ 

قلبم انگار يه اخطار داد ؟ عجيب بود اين هيجان واضطراب و تپش قلب  

يه خبر ،اون به خاطر گوشيش برمی گرده؟ 

نفسم و به سينه دارم و سريع گوشی رو برداشتم دکمه  روشن  کردنش زدم  

شايد کسی تماس گرفته باشه

ديدم نه کال گوشی خاموشه  
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نگاه به  و مدل گوشی کردم و آب دهنمو قورت دادم  

سريع سمت شارژر خودم که مطمئن بودم بهش می خوره رفتم 

داخل اتاق شدم و گوشی رو با سرعت داخل شارژ قرار دادم صفر بود 

هيچی شارژ نداشت تازه االن بايد منتظر می شدم که به خاطر گوشی برگرده 

گوشه ی لبمو گزيدم و باز احساس عجيبی داشتم 

يعنی اون دختر بخاطر گوشيش برمی گرده؟ چه حس وحال عجيبی  داشتم 

نفسی به سينه ی   منتظر بی قرارم دادم  

هد با برخوردی که مهران باهاش داشت مطمئن بودم با من هم برخورده خوبی نخوا 
داشت 

نمی دونم چرا احساس می کردم اين دختر يک مشکل خاصی داره احساس می کردم 
اون جوری که مهران ازش بد گفت نيست

اين دختر فقط بايد ببينيم دردش چيه 

نفسم و به سينه دادم، نگاه هم به گوشی که در حال شارژ بود  

ياد گريه اش افتادم ياد حرفايی که نميفهميدم چی می گفت  

ياد اشکاش که چنگی به موهام زدم  

از اتاق خارج شدم و رفتم سمت آشپزخونه  

نفسی به سينه دادم،  يه دفعه سمت پنجره آشپزخانه رفتم پرده رو کنار زدم 

يز برداشتم آشپزخانه پنجره بلندتر بود، روی پنجه ی پا و انگشتای پا می ايستادم و خ 
که بيرون رو نگاه کنم تاريک بود و چيزی پيدا نبود

جز عبور ماشين از داخل خيابون يعنی به خاطر گوشش برمی گرده؟ 

اين جمله را هزار بار توی ذهنم تکرار کردم  

نفسی  اميدوار  به  سينه دادم 

ساعتی گذشت  

واستاينقد دلشوره   داشتم و بی قرار که  نميدونستم چی بخورم دلم چيزی نمی خ 

بس که نگران  اون دختر بودم
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صبح  اين وقت شب يعنی االن کجا می ره؟ کل شب رو بی تاب ونگران و  نا ارام تا 
.چشم رو هم نذاشتم 

ن خونه با سرعت پله هارو باال رفتم    نکنه امروز اومده   برای موبايلش  و م......
نبودم ؟

) طال ( 

تاعصر توی خيابونا پرسه ميزدم 

دنبال يه کار مناسب بودم که پيدا نمی شد با يه روز پيدا  شدن محال بود 

نمی دونم چيکار کنم اينکه برم پيش آقای سعادت  امکانشو  ديگه  نداشتم 

نکنه نوچه های مصيب منو  اونجا پيدا کنن 

به کجا بايد می رفتم؟ 

نمی دونم تو حس  عجيبی داشتم  دست وپا می زدم  

نگران مادر بودم  و پويا و طنازی که حالش اصال جالب نبود 

از ديروز که ديده بودمش خراب و داغون بودم

قل  فسخ بايد يه سری به بنگاه بزنم و خونه حاج خانوم رو که اجاره کرده بودم حدا 
کنم 

پول مو  بگيرم  

خيلی ترسيده بودم که برم بنگاه شايد اونجا هم برام بپا گذاشته بود 

نمی دونستم چيکار کنم به کی بگم به کی رو بيارم ؟

که حداقل کمکم کنه

اما اين نتيجه  رسيده و بودم که نمی تونستم به کسی اعتماد کنم 

انجام بده  يعنی کسی  رو نداشتم که بخوام ازش  بخوام  کمکم کنه و اين کار رو  برام 

از پويا  يه دفعه ياد گوشی موبايلم افتادم ، بايد به مادرم زنگ بزنم يه احوالپرسی
بگيرم 

و از پويا   بخوام  بره و سراغ حاج خانم  وسايلمو  جمع کنه 
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]08:22 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۵٠پارت#

گوشه ی پياده رو ايستاده بودم 

تکيه به ديوار دادم و تو کوله پشتيم   دنبال  موبايل می گشتم 

هرچی گشتم کمتر پيدا می کردم 

عصبانی شدم يعنی چه اتفاقی افتاده ؟ 

گوشيم کجا بود؟

تو کوله بود من که اصال بيرونش نياورده بودم   

بايد شارژر براش می خريدم که حداقل ميتونستم شارژ کنم   

اما هر چی گشتم کمتر به نتيجه می رسيدم 

کالفه بودم که نمی دونستم کجاست ؟ 

يعنی گمش کردم ؟اما من که از کوله  در  نيآوردم  

اين جمله ها رو چندين بار با خودم تکرار کردم  

خشکم زد  يه دفه  

نگاهم به لباس فروشی مقابلم افتاد، خيره شدم 

و آب دهنمو  با حرص  قورت دادم  

آخرين بار گوشی تو خونه  ی اون پسر جا موند ؟

يادمه  گوشی درآوردم  

نگاهی به اطراف کردم  به مغازه ی لباس فروشی که چشمم هيچ نمی ديد  جز  
خاطره ی اون لحطه مقابل ديدگانم  بود 

آخرين  بار با  اشک و گريه موبايل  روی مبل گذاشتم 

درسته  يادم اومد 
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تو کوله نذاشتمش  

نفسم رو بيرون دادم  

گوشی خاموش بود  که  بهش زنگ بزنم  

چطوری حاال می رفتم ازش بگيرم

ياد اون پسره افتادم اعصابم  خورد می شد 

اما مجبور بودم  بايد برم و گوشيمو بيارم 

وقت کشی کردم تو خيابون عالف گشتم....

نفهميدم چقد گذشت  چه وقت و ساعتی بود  

يه ساندويچ خريدم    

بل اخره بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم گوشه ی خيابون نشسته بودم 

اين وقت شب  تو  خيابون جای من  که  دختر تنها  بودم اصال نبود    

وحشتناک بود برام  

با اينکه بارها قبال با جواد    پويا بودم اما االن فرق داره 

حس وحشتناک تنهايی و بی کسی بود  

خودم روبه خونه اون پسره رسوندم و با هزار درد دلواپسی...    

ياد پسره ی دوستش می افتادم اعصابم واقعاً خطی خطی ميشد 

اما چاره ای نداشتم پشت در ساختمان بودم   

اينقد وحشت کردم که يک لحظه يادم رفت کدوم طبقه بود  

نمی دونستم  دقيق يک لحظه شک کردم 

رفتم  نفسم رو بيرون دادم که نگاهم  ساختمون بود  به خودم جرات دادم و با سرعت
سراغش

نفس نفس ميزدم   

سمت سرايدار ساختمون رفتم  

جلوش ايستادم   نگاهش به من بود   
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اينقد دست پاچه و کالفه بودم که   بدون سالم کردن گفتم  

ببخشيد آقا اين تو اين ساختمان مهندس زندگی می کنه؟_  

همين جوری متعجب  نگاهم کرد  پر از سوال بود نگاهش  

:که  لبی تر  کردم  و نفس نفس می زدم و گفتم

همين که مشکل تکلم داره _  

:لبخندی زد و گفت 

... آقا  مهندس  _ 

:با  لبخنی خسته  گفتم 

بله خودشه_  

طبقه سوم _  

با سرعت و تشکر کردم 

يک لحظه منتظر  نموندم با عجله برگشتم سمت ساختمان طبقه سوم  

زنگ طبقه سوم رو زدم دو سه بار پشت سر هم

ياد چراغی  که  خاموش وروشن  ميشد افتادم  

اهی از سينه با حسرت و دلی سوخته بيرون  دادم  

دقايق همين جور منتظر شدم

پشت در    موندم انگار خونه نبود  

شايد هم واقعا امروز خانه نيومده بود  

اما   منتظر شدم  بل اخره بايد بياد  

يشد دقايقی گذشت  با صدای پاهايی که پشت سرم قرار گرفت با ترديد برگشتم مگه م
بوی عطر آشنايش را نشناسم 

نگاهم بهش افتاد 

دستپاچه بود آب دهنمو قورت دادم   

قدم عقب رفتم، با دستپاچه بود ، می دونستم که   از ديدنم  بود 
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نفسم رو بيرون دادم 

سعی کردم  آروم باشم  نمی دونستم چه جوری باهاش حرف بزنم 

يه خورده برام  سخت بود 

با تکون سر و لبخندی خسته و تلخ سالم کردم  

خودش هم  لبخند تلخی به لب داشت 

قبل از اينکه من حرف بزنم گوشی موبايل  مقابلم قرار گرفت

با دستپاچگی  از دستش گرفتم 

شاره و آب دهنمو قورت دادم و خواستم تشکر کنم که نفسش رو بيرون داد به زبان ا 
چيزی گفت

اصال نفهميدم چی گفت  

رد و گوشه ی  لبم روگزيدم ، خودش کالفه از نفهميدن من دوباره دستی به موهاش ب 
چنگی به موهاش زد 

اينبار  لبخندی زدم  از کالفگيش    

نگاهم به صفحه موبايلی که روشن بود کردم

لبخندی زدم تشکری کردم   

اما کاش حداقل متوجه تشکرم می  شد  

صفحه روشن کردم تندتند   ورق می زدم  در حال وارسی  

بار نفسی بيرون دادم ،نگاهم بهش  ٢٠ديدم پويا چندين بار زنگ زده شايد بيشتر از 
.زدم شماره خونه رو  گرفتم، هنوز مقابلم  ايستاده بود

]08:38 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۵١پارت#

)پويا ( 
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:نگاه  مامان به من بود بلند شد و گفت  

؟آواره شدم...خدايا چه خاکی تو سرم بريزم خدايا کجا برم کجا _ 

:با عصبانيت نگاهم به گلپری بود،  لبه  ايوان ايستاده  و گفتم  

خدا خيرت بده گلپری چيکارکردی آوارمون  کردی ؟_ 

يت ولی خودش انگار خيلی حالش خوب نبود اما به روی خودش نمی آورد  با عصبان 
:گفت 

م من چه می دونستم خونه رو خود  مصيب خريده ديدم قيمت زياد از بنگاه  به_ 
زنگ زدن منم فروختم

:باعصبانيت، گفتم  

حاال ديگه طمع  پول برت داشت ؟_ 

:مامان  با بغض شديدی  گفت 

پويا ولش کن  خونشه حق داره مجبور نيست ما رو تحمل کنه  پسرم _ 

:گلپری بود  حق به جانب گفت 

وختم االنم مگه من  سند زدم  که بايد اينجا تحمل تون کنم آقا خونمه دوست داشتم فر_ 
وسايلتو جمع کنين

قبل از اينکه مصيب شما رو از خونه بندازه بيرون  

با عصبانيت نفسم رو بيرون دادم

مامانم داشت گريه می کرد، آب دهنمو قورت دادم 

:مقابلش ايستادم و با لحن دلداری  گفتم  

بی خود  نمی خواد گريه کنی  خدا بخواد  درست می شه ... مامان شور نزن_  

مامان اشک می ريخت    و دلواپس و ناآروم   همين جوری عين سير و سرکه  
می جوشيد

نگران بود دلواپس بود 

حق داشت  چاره ای نداشت ، اندک پولی  که داشت برای رهن  همين خونه  که  
فسم رو دست گلپری بود  اينقدر زياد نبوده که بشه به اين زودی خونه دست وپا کرد ن

بيرون دادم هزار بار امروز شماره شوماخررو گرفتم
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اما دريغ اگه  جواب  بده  

ی نميدونم کجا بود جواب نمی داد، نفسمگرو بيرون دادم، ياد حرفای مصيب که م 
افتادم ديوونه می شدم دو هفته بيشتر به ما مهلت  نداده بود

که خانه را تخليه کنيم  

ر قرار تمام اين کار رو  از سرلج  کرده،  فقط ما را آواره کنه،   طالرو تحت فشا
بده که مجبور ميشه برگرده و زنش بشه

مامان همين جوری گريه می کرد، صدای زنگ تلفن خونه بلند شد  

مت اتاق بههوايی اينکه طالست سريع دويدم، دو تا يکی پله هارو باال رفتم و دويدم س
پذيرايی، تلفن رو با عجله  بر داشتم  نفس نفس می زدم

:طال  گفت 

سالم پويا مامان حالش خوبه؟_  

نفس نفس می زدم  

به سختی  نفس زدنم  بند اومد 

:يک لحظه  با حرص و عصبی  گفتم 

طال کجايی برس که مامان دق کرد _  

:تا اين حرف زدم طال با دلواپسی و ترس زياد گفت

چی شده چه  اتفاقی براش افتاده ؟_ 

روی پاهام بودم و نشستم  رو زانوهام 

دست  به لبه ميز کوچک تلفن  گرفتم   

:احساس کردم نفسم داره بند  مياد با  بغض وعصبی  گفتم

مصيب ما رو  از خونه انداخت  بيرون_  

:ابا عصبانيت و تعجب زياد  گف 

يعنی چی ؟ چی چی  رو مصيب  انداخت بيرون مگه شهر هرته ؟_  

اون  آشغال اينجارو خريد  گلپری وسايلشو جمع کرده داره می ره_ 

:مکث کرد  بعد مکثی کوتاه که حدس زدم تو شوک بود با عصبانيت گفت  
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يعنی چی چه اتفاقی افتاده بود يعنی چی  اين خونه مال گلپری نيس؟_  

:با عصبانيت گفتم 

لعنتی  اينجا رو خريده و همين جوری داره حال می کنه چيکار کنيم؟_  

:با عصبانيت و سريع گفت 

من االن  خودمو ميرسونم اونجا _ 

:نفس نفس زدم  و سريع و با نگرانی گفتم

مصيب  ممکنه  بياد _   

:با عصبانيت تقريبا  داد زد  

به جهنم خودمو می رسونم اون حق نداره  اين کار  رو بکنه _ 

بيای  چکار کنی  ؟ مصيب دربه در دنبالته _    

:عصبی گفت  

مامان گريه کنه دق می کنه  همش تقصير منه _ 

باشه حاال نگران نباش... با پول خونه  يه خونه  ديگه گيرمون مياد طال _  

:نذاشت حرف بزنم جدی ومحکم گفت 

تا يه ساعت ديگه اونجام_  

]08:46 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۵٢پارت#

) طال (  

داشتم ديوونه ميشدم مصيب  ديگه راه چاره ای برای نذاشته بود

حتی به مادرم رحم نکرده  

با اين کارش می خواسته  اذيت کنه و منو تحت فشار قرار بده  
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خوب می دونست چکار می کنه اما نميزارم نميزارم دستش به من برسه

ياد خونه ی خودم افتادم با اينکه کوچک بود  اما تو اين شرايط بد نبود 

اما باز بهتر از اين بود مامانم آواره بشه با عصبانيت گوشی رو قطع کردم 

نگاهم به مهندس  بود، کنارم ايستاده بود آب دهنمو قورت دادم  

نگاهم هنوز بهش  بود 

:سعی کردم با دست با زبون اشاره و حرف زدن و  دست پاشکسته به سختی  گفتم 

يه ماشين می خوام می تونی برام زنگ بزنی_  

نگاهش هاج وواج به من بود 

اهم به دستپاچه  موبايل رو از دستم گرفت ، صفحه از واتساپ خودم رو باز کرد  نگ 
:دستش  بود، ديدم تندتند  تايپ کرد و  نوشت

ماشين االن می خوای؟_  

طناز  نفسم رو بيرون دادم خوب شد حداقل  اين سواد   نوشتنه بود، تو همون صفحه 
:نوشتم

آره يه ماشين می خوام زود هم  می خوام عجله دارم_  

نگاهش دست پاچه بود، با همون موبايلی که دستم بود تو صفحه واتساپ طناز  
:نوشت 

هرجا می خوای  بری خودم می رسونمت _ 

:تا اينو نوشت يه دفعه موبايل رو از دستش گرفتم و گفتم 

نه _  

:با اشاره دستمام و  نگاهم بهش گفتم    

زنگ بزن برام يه ماشين بياد_ 

نفهميدم چه جوری  موبايل رو از دستم گرفت  

من دنبال خودش کشيد 

نفس نفس می زدم نمی دونستم چی کار می کرد، آب دهنمو قورت دادم 

اجازه نمی داد حرفی بزنم  
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از ساختمون رفتيم بيرون  

هم شب بود، هم تنها بودم بهتر ديدم  که باهاش برم  

ديگه مجبور شدم و به اجبار باهاش رفتم 

سفييد   نونو هم بود  ٢٠۶داخل پارکينگ شديم سمت   

انگار تازه خريده بود  

ست نفسم رو بهت بيرون دادم و سريع ديدم خودش پشت فرمون نشست که تا  می خوا 
روشن کنه نگاهش به من  ، منتطر بود منم سوار بشم 

يه دفعه يادم اومد من چجوری به اين آدرس بدم بره  

گوشه ی  لبمو گزيدم مستآصل ايستاده بودم،ه نگاهش به من بود 

دستم گرفت يعنی سوار ماشين بشم  

با خنده   اما دستپاچه بودم يه دفعه بازوشو گرفتم از ماشين پياده کردم  متعجب بود و
:اما و با زبان اشاره  گفتم 

خودم می شينم_ 

چينی به ابرود داد 

:لبخندی زدم و توی موبايل نوشتم 

نگران نباش من می شينم پشت فرمون آدرسش سخته _  

نوشتم و مقابلش گرفتم بعد خوندن   لبخندی زد  

ديدم پياده شد و خودش رفت  صندلی  کنار دست راننده نشست 

و سريع  پشت فرمون نشستم 

نفس نفس ميزدم يا خدايی کردم و ماشين رو روشن کردم 

ماشين نو  بود خوشم اومد از پشت فرمون نشستن  

خوشگل بود و مامانی  يه عروسک بود 

اين برای ما هميشه آرزو بود   

ياد ماشين بابا افتادم ، بعد مرگ بابا  خرج مراسم کفن ودفن  قبرستون شد
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با سرعت از پارکينگ  اومديم  بيرون  

در رو سرايدار  باز کرد و خارج شديم    

حرکت کرديم،  تمام مدت ساکت بودم

گه وگداری نيم نگاهی به مهندس  که سرش پايين بود می انداختم 

عطر جذاب و دلرباش رو به  قفسه سينه دادم  بی اختيار بدون اراده   

ده بود با اينکه  تمام حواسم به حرفهای پويا بود، و  کاری که مصيب با مادرم کر 
اعصابمو ريخه بودبهم 

تمام طول راه و من عصبی  من بودم گه گداری به مصيب  فحش می دادم 

هنوز نرسيده بودم به ادرس خونه ی مادرم،  صدای زنگ تلفن بلند شد 

واب با عجله از تو جيب شلوار جينم درآوردم با اين که حواسم به رانندگی بودم ج
دادم

زنه مادرم صدای گريه های مادرم بود،، دادو بيداد پويا، معلوم نبود با کی حرف می   
:با گريه گفت

طال نيا اينجا مصيب اينجاست_  

:نفسی بيرون دادم عصبی گفتم 

به جهنم بره گم بشه _  

صدای پويا و دادوبيداد های گلپری و حرفای مصيب عصبی ترم می کرد

:مامان با گريه بود گفت   

طال اينجا نيا  مصيب اينجاس شنيدی طالااا_  

:با فرياد داد زدم دست خودم نبود  

به جهنم ميخواد چيکار کنه  باالتر از سياهی که  رنگی نيس_  

و گوشی رو قطع کردم

]09:09 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #
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مسيحه زادخو  #

١۵٣پارت#

دقايقی  همين جور با عصبانيت وخشمم گذشت 

رسيدم جلوی خونه

با فاصله ، هنوز به در کوچه نزديک نشده بودم 

باز بودن در رو ديدم، عصبی  گوشه ی لبمو  گزيدم 

نگاهم به  کنار دستم رفت  

تمام مدت ساکت و متعجب نگاهش به من بود  

توقف کردم و آب دهنمو قورت دادم 

صدای فرياد و دادو بيداد پويا،  گريه های مادر و حرف زدنای مصيب 

لحطات  بسيار  دلهره اووزجرآوری بود برام   

چطوری با مصيب  رو به رو می شدم ؟

ندم  يا اما  نگاهم به مهندس رفت  با زبان اشاره نمی دونم بلدم، بلد نبودم مفهوم رسو 
:گفتم

اينجا خونه مادرمه_  

تمام نگاهش به لبام بود، لبخند تلخی زد  

نفسم رو بيرون  دادم، با عصبانيت سريع پياده شدم  

و باحال  خراب اما سعی کردم محکم باشم  داخل خونه شدم  

نفس به سينه دادم تا من داخل شدم  

:نگاه همه به من افتاد ،  يه دفعه پويا با عصبانيت گفت

واسه چی اومدی؟_  

مگه نگفتم نيا   

ز مندانه پويا اين حرف رو زد،    نگاه مصيب  به من بود با پوزخندی که انگار پيرو 
از اومدنم به لب گرفته بود 
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آب دهنمو قورت دادم، نفسی به سينه دادم 

:قدمی جلو   رفتم،   يه دفعه عصبانی شدم  و با عصبانيت با توپ وتشر گفتم 

چه غلطی کردی مصيب  ؟_  

:مصيب  با خشم زيادی  گفت

می بينم  که  احترام کوچک وبزرگ هم حاليت نيس دختر جون _ 

:عصبانی بودم دست خودم نبود مادرم گريه می کرد، با عصبانيت گفتم  

احترام خانوم بی بيم بود که  نفله شد  _ 

:پوزخندی زد که ادانه دادم 

چه احترامی  مگه تو اليق احترامی ؟_ 

:پوزخندی زد و گفت

ی رحمی انتقام بلد نيستم   طال  دستم هم به تو   نمی رسه  ولی استعدادم  تو ب_  
.. فوق العادست 

:نگاه عصبيم بهش بود ، با خشم  ادامه داد  

اينو نگفته بودم _  

با عصبانيت از الی دندونام  غريدم  

خيلی پستی _  

:پوزخندکش داری  زد و گفت   

!من نمی گم آدم درسٖتی هستم _ 

ولی تا رسيدن به تو خيلی بايد

..بی شرفی پاس کنم 

:تا اين حرف رو زد  با عصبانيت وخشم زياد پوزخندی زدم و گفتم 

خيلی کثيفی و مصيب  خيلی_ 

:لبخندی زد و با عصبانيت گفت

اشتینذ... نه نيستم اما برای به تورسيدن مجبورم،  تو راهی  برام نذاشتی طال_  
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:مگه اروم بودم اصال از ديدنش انگار آمپر چسبوندم،  با عصبانيت گفتم 

ر مصيب هر غلطی دلت خواست بکن اما بدون با اين کارات نمی تونی منو مجبو_   
نی کنی ، همين فردا وسايلمون رو جمع می کنيم و می ريم هيچ غلطی نمی تونی بک

:تا اين حرف زدم با عصبانيت گفت

   طال شما خيلی به من بدهکارين  بايد بدهی منو بدين قبل  از اينکه اوضاع_ 
براتون وخيم تر بشه 

مامانم به گريه  افتاد، لب حوض نشسته بود

:همين جور آه وناله می کرد پويا با عصبانيت گفت 

چی از جونمون می خوای ما چيزی نداريم که بهت بديم _   

اون بابام بود  برو قبرستون هر چه دلت می خواد بکن

:نفسم رو بيرون دادم ديدم جلو اومد ،با عصبانيت و خشم نگاهش به من  گفت  

يثيت به طال خيلی با تو راه اومدم   ولی   تو    نه  ابرو   گذاشوی نه شرف  و ح_  
باد دادی 

:پوزخندی زدم، ادامه داد  

زم االن هم  راه چاره ای برام نداشتی اينجا هم خونمه  می خوام  بکوبم بسا_  

شما هم بهتره زودتر تخليه کنين 

نفسم رو باعصبانت  بيرون دادم 

:آب دهانم رو قورت دادم و با خشم نگاهم بهش و گفتم 

بميرم من زن تو نمی شم _ 

:پوزخندی زد و گفت

نشو  اما منم  پولمو می خوام من تا وقتی زنده هستم دست بر نمی دارم_  

از همين فردا  ازت شکايت می کنم، بايد پولمو بهم بدين  

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم

برو شکايت کن تو هيچ مدرکی نداری _  

:پوزخندی زد و گفت
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ی طال  اين حرفها برای من مهم نيس اما   کاری  می کنم  که شب و روز آرزو_  
مرگ کنی 

نه سکوت کردم اين مرد اعصابمو  خيلی ريخته بود به هم که لحظه ای نفسی به سي
:داده و با عصبانيت گفتم

انقدر بی وجود نيستم که اجازه بدم تو زندگيمو خراب کنی_ 

:پوزخند زد و گفت  

ردی  همون جور   که غيرتمو به بازی گرفتی   آبرومو ب... راحتت نمی ذارم طال_   
برای بی رحميم  يه سنده  

:با خشم ادامه داد  

طالاا رنگ  آب خوش نميذارم  ببينی _    

مگه ميشه سکوت کرد    

:مامان با  التماس و گريه به دست وپای مصيب افتاد  و با گريه گفت   

مصيب خااان    رحم کن   کنيزيتو می کنم_   

]11:08 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۵۴پارت#

عصبانی سمت مامان  رفتم

و با خشم نگاهم به مامان بود 

:از اونورم پويا  سمت مامان  اومد، سعی کرد بلندش کنه  گفت 

چيکار می کنی ؟_  

:منم با عصبانيت رو به مامان گفتم

مامان ديوونه شدی چرا اين کار رو می کنی ولش کن لياقت نداره_   

مامان گريه می کرد توجهی به ما نکرد  
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:با گريه و التماس به مصيب گفت 

ازت خواهش می کنم  مصيب  من کنيزت می شم کار به دخترم نداشته باش_  

:پويا با عصبانيت مامان رو  از جلوی مای  مصيب و بلندش کرد  با خشم گفت 

بيا برو تو خونه نمی خواد التماس اين نامرد رو بکنی_ 

:با عصبانيت روبروی مصيب  بودم،  ديدم پوزخند زد ،  جگرم کباب شد  و گفت 

شم آقا حقته لطيفه خانم و موقعی که بهت گفتم واسه  دخترت   اقا  باال سرش می _  
ن  االن ميشم زندگيتون رو به رو می کنم محل ندادين و خودتون دخترتونو فراری دادي

هم حقتونه هرچی می کشيد چوب ندونم کاريای خودتونه 

:يه دفعه عصبانی شدم، با دوتا دست مصيب رو  هلش دادم دادم و داد زدم 

ز بيا برو گمشو بيرون مردک، حال ازت بهم می خوره دست از سر من بردار چی ا_ 
جونم می خوای ؟

ردن تا من هولش دادم   نفهميدم چه جوری يه دفه نوچه های مصيب  به سمتم حمله ک
:تا خواست حرفی بزنه  يه دفعه با عصبانيت و داد گفتم 

بريد گمشيد بيرون آشغاال _ 

:تا من اين کاررو کردم و  مامان سريع با جيغ و داد گفت

 بريد گمشيد بيرون برين  ديگه چی ازجونمون  می خواين ،  ديگه چی ميخوای_  
مظفره که زير صد من خاکه

نفهميدم چجوری يه دفعه پويا  به مصيب حمله کرد،  گالويز شدن  

مامان دادوبيداد می کرد   

نوچه های  مصيب  سمتم اومدن 

تا  ديدم سمتم  اومدن  منم  جيغ  زدم   

:مامان با داد و جيغ  گفت.  رو به پويا کردم ، درگير بود 

برو بيرون بيا برو بيرون راحت نمی ذاره_  

:پويا  گفت  

بيا برو بيرون   فرار کن فرار کن  اينا  راحتت نمی ذارن _ 

هم به داشتم ديوونه می شدم، نوچه های مصيب چنان سمتم حمله کردن که يه دفعه نگا
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:مامان رفت ، با جيغ گفت

ا برو مصيب امروز  تا تو رو به خونش نبره ول کن نيست  ب...  طال  برو بيرون_  
اين کاراش همش می خواد تو رو اذيت کنه تو رو تحت فشار قرار بده 

:مصيب  با پوزخند گفت 

بگيرينش_  

تا دستور داد چنان پا تند  کردم و با حالت دو  عقب رفتم 

:و با سرعت پله ها باال رفتم صدای فرياد پويا و گفت  

رو برو اينجا نمون...بروطال_ 

نفهميدم چه جوری  اومدم  بيرون تا من پا گذاشتم بيرون 

حش لنگه ی  دررو کشيدم   که   خورد به يکی از نوچه های مصيب و با فرياد و ف 
:گفت

نده*دختره ی ج_  

فحشش رو مخم بود اما نتونستم يک لحظه برگردم نگاه کنم 

د چون يکی  دقيق پشت سرم بود با سرعت  امير  رو ديدم از ماشين پياده شد بو

دوديم که  سريع سوار ماشين  بشم   

نفهميدم چی گفتم که نفهميد  

فقط سريع  بازوشو گرفتم با سرعت سمت ماشين دوديم    

ا با نفهميدم امير کی اومده بود، بيرون  و تمام مدت شاهد قضيه و بگو مگوی  م  
مصيب 

بود حاال نمی دونم فهميده بود قضيه چيه  يا نه  

ند کرد بازوشو گرفته بودم دنبال خودم می کشيدم بی زبون   هاج وواج دنبالم پا ت 

نفسم رو بيرون دادم با سرعت خودم سوار ماشين شدم

و امير هم نفس نفس می زد و سوار ماشين شد  

اصال نفهميدم امير در ماشين رو بست يانه 

خودم با سرعت ماشينو روشن کردم، عقب عقب حرکت کردم، سرعتم زياد بود
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پشت سرم و ديدم و نفس نفس زدن های امير که با وحشت در و بست  

سرعت خيلی زياد بود 

ديدم دوتاشون سوار ماشين شدن پشت سرم حرکت کردن

:امامن سرعتم خيلی زياد بود، زير لب  عصبانيت زياد گفتم  

خدا لعنتت کنه مصيب خدا لعنتت کنه_ 

]11:17 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۵۵پارت#

دم چه آنقدر سرعتم  زياد بود محال بود  نوچه های مصيب  به گرد پامم برسن نفهمي
م افتاد به   جوری گذشتم از پيچوخم های اين کوچه ها خيابونا خدا می دونه، يه بار نگاه

کنار دستم

ت با ترس  نشسته بود حتی کمربندش رو چنان صفت گرفته بود که  حسم  کردم وحش
ت بود داره ، عادت نداشت به اين سرعت پر از ترس ودلهره،  نفس نفس ميزد اما ساک

و اعتراضی نمی کرد 

دلم براش يک لحظه ريش شد   

ام کنن  وقتی ديدم از نوچه های مصيب دور   شدم و ديگه نمی تونن و محال بود  پيد 
گوشه ی خيابون  توقف کردم 

چنان با سرعت و ترمز گرفتم  که  حد نداشت ، بيچاره سرعتم خيلی زياد بود 

نمی تونست تحمل کنه که نفس نفس ميزد

اده شدم يه     دفعه دلواپس شدم،    براش نگران شدم ، يک دفعه با سرعت خودم پي  
و سمتش رفتم دستپاچه بود و سرش گيج می رفت

 سريع کمربندش رو باز کردم و با سرعت دستشو گرفتم، سعی می کردم از ماشين 
پياده اش کنم 

ب زدم،   اما باز دست خودم نبود ،  ل....  می دونستم اصالً صدامو نميشنوه، می دونستم 
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:با اينکه و متوجه حرف من  نميشه و گفتم 

... لعنتی نفس بکش ... نفس بکش _ 

سرش رو برداشت نگاهم  کرد و احساس کردم  

،  جلوی چشمش داره سياهی ميره خماروپرترس بود،  تو حالت نگاهش ترس پيدا بود
حالت  تهوع  داشت ، دست گذاشت روی سرش   خيلی کوتاه  اوق زد 

نفس به سينه دادم،  به نگاهم بهش بود  واقعا نگران شدم 

ود  با سريع رفتم داخل ماشين رو نگاه کردم، يه بطری آب کنار صندلی عقب افتاده ب
سرعت برداشتم درش رو باز کردم

رو برگشتم سمتش تو تاريکی هوا ،  عبور تک توک ماشينا،نگاهم بهش بود، دستم  
  روی سينش گذاشتم،   همزمان خودم نفس عميق کشيدم، که  متوجه منطورم بشه و

:گفتم 

نفس عميق بکش_  

متوجه منظورم شد،  سريع  نفس عميق کشيد 

:آب رو باز کردم و جلوش  گرفتم و گفتم

يه آبی به صورتت بزن  حالت بده _  

:لبی ترکرد، نگاهش به من بود ، نفسی به سينه دادم و عصبی زير لب گفتم

معذرت می خوام_  

خودم ريختم توی دستش و خودش با دو تا دست  روی صورتش ريخت 

و صورت رنگ پريدشو اب زد  

:هنوز نفس نفس ميزد، بطری آب جلوش گرفتم و گفتم

بخور _  

نگاهش به لبهام بود هنوز لباش  خشک و چشاش سرخ بود 

و نفس نفس می زد، بطری رو خود مقابل لباش گرفتم و  با بستن پلک چشم ازش 
خواستم بخوره 

خودش از دستم گرفت و مقداری آب خورد،عصبی دور خودم چرخيدم کالفه 
کاله لبه دار رو از روی سرم برداشتم 
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م تابی به موهام دادم باد خنکی بود  اون لحظه و رقص موهامو به خوبی حس کرد

د که يه دفعه عصبی نگاهش به من و با عصبانيت دستمو گرفت و داخل ماشين نشون

 فهميدم متوجه شد به خاطر پريشونی موهامه که عصبی شد و به غيرتش بر خورده
:لبخنده زدم و گفتم

!می گذره از گناهامون اون که گذشت از آرزوهامون_ 

يه دفه ديدم  بطری دستش رو کنار خيابون پرت کرد سريع پشت فرمون نشست   
نگاهش به من بود

کاله لبه دار را از دستم کشيد و روی سرم گذاشت 

متوجه شدم يعنی کاله رو سرم کنم 

عصبی موهامو جمع کردم و توی کاله جمع کردم 

:نگاهم بهش بود، با عصبانيت  سرم  و تکون دادم حق به جانب گفتم

چته چرا اينجوری نگام می کنی_  

:پوزخندی زد و سرش رو به عالمت تاسف تکون داد، با عصبانيت گفتم 

آره منم يه دختر خرابم حاال فهميدی من يه بدبخت ِبيچاره ام_ 

]15:54 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۵۶پارت#

:با دست به خودم  اشاره کردم و گفتم

می بينی خانواده من يه خونواده بيچارن  که دارنن  پاسوز  من می شن _  

بود اين مگه دست خودم بود، انگار  منفجر شدم،  يه دفعه به هق افتادم دست خودم ن 
يکی دو روز آخری اينقددلم نازک شده بود عين شيشه زود می شکستم

سرم رو  روی داشبورد جلوی ماشين گذاشتم   

و يه دفعه به هق هق  افتادم و به شدت گريه کردم
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اينقدر که که نفهميدم چقدر گريه کردم  

وقتی  به خودم اومدم   

ديدم منو به آغوش کشيد و سعی کرد منو بلند کنه  

نفسم يک لحظه بند اومد 

وقتی با چشماش  خواهش  کرد اروم باشم و  خودمو  توی آغوشش ديدم 

سرم رو برداشتم از شدت معذب  بودن و دستپاچگی نفسی به سينه دادم  

با هق هق  نگاهم به چشمای پر از سوالش بود 

می دونستم االن  هزارتا سوال توی ذهنش داره 

خوش به حال اين غريبه نمی شنوه نمی تونه حرف بزنه

پاچگی  اب به دهنم رو قورت دادم،  گوشه ی  لبم رو گزيدم ازش فاصله گرفتم با دست
زياد اشک چشمام رو با عصبانيت و دستپاچگی  تموم پاک کردم 

هنوز تمام نگاهش به من بود

صبا احساس کردم قلبم  از يادآوری  صحنه های  گريه هاو  التماسهای مادرم  و ع 
نيت های پويا به درد اومده بود  و حاال آغوش اين غريبه ؟

لحظه ای  سکوت کردم که رومو ازش گرفتم 

چند ثانيه طولی نکشيد، ديدم دست  برد  کنار  صورتم رو سمت خودش کشيد  

نگاهم بهش بود ، نتونستم نگاهش کنم  حس عجيبی داشتم 

نفسی به سينه دادم و سرم رو انداختم  

منتظر بود، هزارتا سوال توی نگاهش موج می زد 

ميدونستم خودش با چشماش  داره ميگه   

اينا کی بودن ؟

کجا رفتی؟

چرا فرار کردی ؟ 

چرا گريه می کنی؟

کون سرم رو برداشتم نگاهم بهش بود که نفسش رو بيرون داد، سرش رو به آرومی ت 
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داد

يعنی حرف بزن، بگو 

:نفسم رو بيرون دادم و آروم زمزمه کردم 

حرف بزنم؟ مگه تو صدامو می شنوی ؟هزار تا حرف توی دلمه کی هست که _   
صدامو بشنوه؟

:زمزمه کردم   

. آخرين باری که تو زندگيم بهم خوش گذشته رو يادم نمياد  _ 

نگاهم بهش  بود ديدم که موبايلش از جيبش در آورد 

صفحه گوشی رو باز کرد

لبی تر کردم، ديدم توی گوشيش صفحه کليدش رو اورد 

موبايلش رو جلوم  گرفت   

نفسی به سينه دادم   نگاهم بهش رفت    

با اين که فقط اشاره کرد  متوجه منطورش شدم  

و با دستای لرزان شمارمو وارده گوشيش  کردم 

يه حس بدی به دلم نشسته بود 

اصالً چرا من به اين پسر اعتماد کردم  

تنهايی تو   ماشينش نشستم اونم اين وقت شب  

لحظه ای ساکت و تو فکر بودم 

با صدای زنگ پيام موبايلم دستپاچه از داخل کوله پشتی ام در آوردم  

 رو نگاهش به من بود، دستپاچه بود و حالت خاصی که گوشه ی  لبش رو گزيد  نفسش
بيرون داد،  نگاهم به صفحه موبايل افتاده 

باز کردم پيام بود

:از  طرف خودش  نوشته بود 

چرا گريه می کنی؟_ 
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به دلم بد نيفتاده  بود   می شه حرف بزنم  

ارامش ؟ 

سرمو  برداشتم نگاهش کردم نفسم رو بيرون دادم   چه جوابی داشتم بدم 

از چی بگم ؟ از کدوم دردم  

احساس بدی داشتم احساس خفگی

]16:02 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۵٧پارت#

پيامش اومد  

نگاه  دلهره  بارم به صفحه موبايل بود  

بهم اعتماد کن من کمکت می کنم اونا خونوادت بودن؟_ 

يه دفعه از شدت بغض  داشتم خفه ميشدم  

الی  هزرتا غصه  تو سرم بود هزار تا  دلهره  ، عقده ی وحشتناک توی دلم بود، خ 
نمی شدن ،   اگر حرفی نزنم دق می کنم

...من ميميرم زير فشار اين  درد 

داشتم ديوونه می شدم هيچ وقت با کسی درد دل نکرده بودم 

هيچ وقت از خودم با کسی حرف نزده بودم   مغرور بودم 

اما اين پسر حاال که که نمی تونه حرف بزنه بشنوه 

حاال که کنارمه انگار خدا داده تا حرفای نشنيدمو بشنوه 

تند تند و نوشتم از مصيب  از بابام از مامانم از پويا از بابک نوشتم   

نوشتم  تا حدی که  کرختگی    انگشتامو حسن کردم

تمام مدت سکوت کرده  بود فقط می خوند   
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نوشتم از خودم از طناز از  و بيچارگيام از فرارم   

از پويا  

از عروسيم  از دردم ... از گريه های مادرم، از بابک  از عقده هام   

سرشو برداشت نگاهم کرد   

نفسی بيرون دادم و اينبار تندتند نوشتم  

بينم همه يه وقتايی تنها چيزی که از خدا می خوام اينه ک چشام و ببندم بازکنم  ب_  
چی درست شده 

برام  

:نوشت

نااميد نباش خدا هميشه هست_ 

لبخند زدم اما تلخ و نوشتم  

کاش زندگی کردن هم نوبتی بود مثال می گفتن _ 

بيا تو خيلی وقته زندگی نکردی بيا نوبتت شده  عشقوحال کن 

:سرشو برداشت  لبخند زد و  و تندتند    نوشت   

منتظر اومدن پيامش بودم 

هرچه منتظر موندم پيامی نيومد   

سرم رو برداشتم مث اينکه   شارژ پوليم تموم شد  

با خنده  موبايلشو  مقابلم گرفت  

خودشم متوجه شد،    نگاهم به صفحه موبايل بود  خوندم  

تو زندگيت هر کاری خواستی درست انجام بشه خودت انجامش بده هيچکس به _ 
اندازه خودت برای کار تو دل نمی سوزونه

ذشتآب دهنم رو قورت دادم و نفسم رو بيرون دادم، خيلی بيشتر از چند لحظه ای گ

سرم رو با صدای پيام با تعجب  به برداشتم  من که شارژ نداشتم؟ 

وقتی پيام روباز کردم ديدم شمارمو شارژ کرده بود  
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:برگشتم نگاهش کردم و با اخم گفتم 

چرا اين کارو رو کردی؟_  

نگاهم کرد  اخم   کرده بود که خيلی زياد بود   

نفسش رو بيرون داد نمی دونم متوجه حرف می شد  

:که تندتند  سريع براش نوشتم

نبايد هم چيکار می کردی خودم بعد شارژ می گرفتم_  

هيچی جوابی دريافت نکردم 

بعد از چند لحظه سکوت نفسم رو بيرون دادم 

:نوشتم  

اون شب که   بهم حمله کردن نوچه های مصيب بودن_  

االن که ديدی شون؟ 

با خوندن پيام  نفسش رو با حالت آه بيرون داد 

:سرشو تکون داد با زبان اشاره و دستش  گفت 

بله من ديدم _  

)بله ( اين باره متوجه حرف شدم يک کلمه   

نگاهش به من بود، ديدم باز چيزی  نوشت  

منتطر موندم  

نگران چيزی نباش همه چی درست ميشه من مطمئنم_ 

:ياد دوستش ديشب افتادم و و تند تند نوشتم 

حرفايی دوستت خيلی   ناراحتم کرد_  

البته شايد حق با اون بود و اون  اصال منو  نمی شناسه 

پيام براش رسيد باز نفسش روبه حالت  اهی بيرون داد 

نگاهم  کرد موبايل رو از دستم گرفت 

آب دهنم رو قورت دادم  
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چيزی  با انگشت اشاره به خودش اشاره کرد و به من اشاره کرد و تندتند با دستاش 
گفت

:فتم چشم تيز کردم  متفکرانه باز نگاهم بهش بود و لب زدم و حالت شمرده شمرده گ

متوجه نميشم_ 

نفسش روبيرون داد  کالفه بود  

مجبور شد تند  داخل موبايل نوشت

:پيامش  رسيد،  موبايل  از دستش گرفتم نوشته بود  

من و تو چرا بايد با پيام باهم حرف بزنيم؟_  

گوشه ی لبم روگزيدم سرم رو برداشتم نگاهش کردم 

]19:47 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۵٨پارت#

سکوت کردم حرفی برای گفتن نداشتم 

:تممی دونستم خودش همين جوری االن با من در عذابه، سعی کردم اذيتش نکنم نوش

ميدونم برات خيلی سخته من نمی تونم با تو درست حرف بزنم_  

و اينجوری تو داری اذيت می شی 

سرش رو برداشت نگاهم کرد منتظر رسيدن پيام بود  

بعد خوندن پيام   لبخندی  خيلی روی  لباش  بود 

تند برام نوشت   

يه چيزی بهت بگم ناراحت نمی شی؟_   

آب دهنم رو قورت دادم سرم رو برداشتم نگاهش کردم  

سرشو تکون داد  سوالی و منتظر  
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گوشه ی لبم رو گزيدم با انگشت اشاره زدم روی نوک دماغم 

تا اينکارو کردم يه دفعه دستم رو گرفت  

انگشت اشارهام به پايين آورد

اخم کرد   نفسشرو با حالت اخم با مزه ای  بيرون داد  و  فقط نگاهم کرد  

:که نوشتم 

چی می خوای بگی ؟_ 

پيام رو ارسال کردم  

.لحظاتی منتظر  نگاهم کرد

انگار برای نوشتن و گفتن حرفش مردد  بود 

واقعا نمی دونستم چی می خواد بگه

ديدم شروع به نوشتن کرد ، 

:اين بار خودم سريع خيز برداشتم ديدم داره مينويسه 

ه بابت اون شب دوستم مهران من ازت معذرت خواهی می کنم اون تو رو نميشناس_  

:سرموبرد داشتم نگاهش کردم و شمرده شمرده گفتم

دم  مگه تو منو می شناسی که از من عذرخواهی می کنی شايد به گفته دوست من آ_  
بدی باشم و دارم بهت دروغ می گم ؟

دم و فقط همين جوری نگاهم کرد نمی دونستم حرفامو  فهميد يا نه  که لبامو ترکر
:شروع کردم خودم به نوشتن

....من فقط می تونم حقيقتو بهت بگم، نمی تونم مجبورت کنم باورش کنی_ 

:تند تند نوشت    

اما من باورت می کنم _ 

نفسش رو بيرون داد 

لبخند زدم، برای تاييد حرفش  سرمو تکون دادم

خودش اين بار  لبخندی زد و دوباره تندتند نوشت  
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سرمو جلو کشيدم خيز برداشتم که نگاه کنم

يه دفه  با خنده  

وقتی سرمو  و با دست هل  داد  اشاره به موبايل کرد 

يعنی می خوام بنويسم ، اما سرم جلوش بود  نميديد   

:با خنده بگفتم

نمی ذارم بنويسی؟_  

اشاره به سرم کرد و باز با خنده  سرمو  هل داد 

متوجه شدم  جلوشو گرفتم، نمی ذارم ببينه و بنويسه  

با خنده عقب کشيدم   

نگاهش بهم  بود      

ه رو ساکت  زل زده بود بهم، اب دهنم رو قورت دادم و با انگشت اشاره ودست پاچ 
نوک دماغم زدم 

که هنوز دستم رو عقب نکشيدم يهو باز  عافلگيرم انگشت اشارم رو گرفت  

:خنديدم و گفتم  

چته دست خودم نيس_ 

:تندتند نوشت  

با ذوق منتظر پيامش بودم  

اوووف چيه  هی ميزنی به دماغت _  

:با خنده نوشتم  

ترک عادت باعث مرضه _  

:سرمو برداشتم و باز با لبخند نوشتم  

کال مرض دارم   _ 

:لبخندی زد  و   منتظر نگاهش کردم ، نوشتم  

چی می خواستی بگی  ؟  _ 
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ستاش نگاهم بهش بود دستپاچه بود، نفسش رو بيرون داد، اشاره به موبايل کردم، د
می لرزيد 

اين جوری بود انگار  برای گفتن يه چيزی مردد بود 

 نفسم رو بيرون دادم و منتظر  نگاهم رو بهش دادم ،  ديدم شروع کرد  نوشتن

يه جوری بود

از حال وهوای مادرم، پويا طناز بيرون اومده بودم 

با حرف زدن باهاش يه جوری بودم  انگار  آرومم می کرد  

منو از غم وغصه دورم کرد اين لحظات  

سرمو برداشتم، پيامش اومد 

وشته تا پيامش رو خوندم، يه دفعه با  عصبانيت نگاهش کردم،  چيزی که برای من ن 
.بود اصال باور نمی کردم 

]20:19 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۵٩پارت#

آب دهنم رو قورت دادم ، نمی دونم من اشتباه  کردم ؟

يا چشمام درست ميگن ؟ درست ديدم  ؟ 

شک داشتم يعنی چی نوشته بود ؟   

يعنی چی؟

:دوباره برگشتم پيام رو خوندم و زيرلب حتی بلندبلند زمزمه  می کردم 

ببين طال ببخشيد من اين حرف رو می زنم، نمی دونم راجع به من  چی فکر _  
عنی به می کنی،  اما من همه حرفاتو باور کردم و دوست دارم تو هم منو باور کنی ي

من اعتماد کنی

م و سرمو برداشتم نگاهش کردم  نگاهش   پر از التماس بود، اب دهنمو قورت داد 
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برگشتم ادمه ی پيام رو خوندم 

ش راستش رو بخوای از همون روزی که من تورو ديدم يه جوری بودم يعنی حقيقت_  
تا حاال هيچ وقت همچين حسی نداشتم 

،بتونم  من از تو خيلی خوشم مياد دوست دارم که با من راحت باشی و بهم اعتماد کنی
تا جايی که در توانمه حداقل کمکت کنم

آخه من حس می کنم تو هم مثل من پردردی 

هت باور کن من نيت بدی ندارم فقط خيلی از تو خوشم مياد يه حس عجيبی نسبت ب 
 پيدا کردم، خودم نقص بزرگی دارم هيچ وقت جرات نکردم به  دختری نزديک بشم

چون می ترسيدم دلم رو بشکنه 

اما به تو يه حس وحال عجيبی دارم  

پيام طوالنی بود،  يه دفه  سرم رو برداشتم با عصبانيت نگاهش کردم  

اون لحظه  توان گفتن حرفی رو نداشتم.    نگاهش به من بود   

ار يه لحظه شروع کرد حرف بزنه اما نمی تونست   فقط  صداش نامفهموم  ناهنج  
بود  

می خواست چی بگه دست پاچه و عصبی بود ؟ 

:   يه دفعه عصبانی شدم و با عصبانيت نگاهش کردم و اينبار ننوشتم،  گفتم 
منظورت چيه چی می خوای بگی يعنی چی از من خوشت مياد؟_

می دونم حرفامو نفهميد متوجه نشد    

اما آب دهنش رو قورت داد با ترس ولرز نگاهم کرد 

ز يه دفعه ميخواست با دستای لرزانش چيزی بنويسه،  با عصبانيت  موبايل رو ا 
:دستش کشيدم و گفتم

چی می خوای بگی؟ هاان  چی می خوای بگی ؟ يعنی چی از من خوشت اومده ؟_  

الن تو هم مثل دوست فکر می کنی من  يه بدکارم يه دخترخراب بی کس وکارم  که ا
اينجوری فکر کردی  

اين حال و روزمه  که می خوای از من سوءاستفاده کنی؟ 

تمام حرفام رو زدم با عصبانيت با خشم می دو نم حرفام رو نمی فهميد  
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اما  با دستپاچگی و نگاهی  پر  التماس موبايل رو از دستم کشيد 

:می خواست چيزی بنويسه،  با عصبانيت اين بار زير دستش زدم  و گفتم    

نمی خوام چيزی بنويسی حالم ازت بهم می خوره حالم از هر چی   مرد بهم _ 
می خوره اصال نبايد  بهت اعتماد کنم 

اصال  چرا تو ماشين تو باشم؟

:و باعصبانيت  خواستم از ماشين پياده بشم، با خشم و عصبانيت گفتم 

اره من احمق رو باش که  فک کردم  تو آدمی مرددددی _ 

فقط يه ساعت فقط يه ساعت حس خوبی بود اما همش کشک بود تله بود  

:همين جور داشتم  با خودم حرف می زدم  

د زد يه بار از ته دل گفتم خدارو شکر  که همه چی يادم رفت   اما بدبختی اوم_  
دن پشتم از ته دل و گفت گوه نخور طالااااا    تو نافت از ازل با بدبختی بري

:داشتم ديونه می شدم که با بغض و عصبی گفتم   

!من احمق رو باش    چه  خوش خيال و سادم  اخه ادم خوب کجا بوده _    

خوان گربه محض  رضای خدا موش نمی گيره اين آشغاال تا ببين يه دختر تنهاس  مي 
ازش سواستفاده کنن 

با عصبانيت از ماشين پياده شدم، ديدم  يهو پياده شد، دنبالم اومد   

اک منم خيلی عصبی بودم تندتند  راه می رفتم تو خيابون خلوت تاريک  وحشتن   

يهو جلوم سد شد  با نگاه عصبی و  ملتمسش  جلوم ايستاد   

:عصبی  هولش دادم و گفتم 

م برو گمشو روانی تو  هم مثل بقيه عوضی آشغالی  هيچ آدم خوبی من نمی بين_  
هرچه هست فکر هوس و عشق بازی و الشی بازيای خودشه 

جلوم ايستاده بود، خواست دستمو بگيره  ارومم کنه 

:هلش دادمو گفتم 

 بيا برو گمشو عوضی االن که همه چيز راجبم  می دونی فکر کردی من بهت حق_  
ارررره عوضی ؟... ميدم اين درخواست رو بکنی  و  بهت پا ميدم  
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]20:55 05.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۶٠پارت#

نفس نفس می زد  

باز  لعنت به اين  لحظه ها  که متوجه  حرفام نمی شه  

:فقط اون می دونست خيلی عصبانيم،  باز با  عصبانيت گفتم

راحتم بذار _   

اشين باز صدای ناهنجارش و نگاه  پر از التماسش بهم  بود،   می خواست  سمت م  
بکشونه 

اما من به داد و بيداد می کردم 

ازش می خواستم  ولم کنه    اما  دست بردار نبود

معلوم نبود نيتش چيه ارومم کنه يا ؟ 

و  با  خيلی ترسيده بودم دست خودم نبود  اين بار با عصبانيت روی سينه اش زدم   
:دودست هلش دادم گفتم 

ولم کن  روانی چی از جونم می خوای؟_

حاال که همه چيز راجبم می دونی  فکر کردی آره ؟ 

ولم کن عوضی  

نميدونستم برای چی  دست بردار نبود با عصبانيت دستمو گرفته بود 

:منو دنبال خودش می کشيد شروع کردم  داد وبيداد و تقال  

تورو نمی شناسم چی از جونم می خوای راحتم بذار _  

نو سمت منو محکم گرفته بود و ايستاده بود و با عصبانيت اين بار بازومو گرفت و م
ماشين برد 

خواست سوارم کنه تو تاريکی خيابون بوديم  
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سمت ماشين می برد،  معلوم نبود با صدای ناهنجارش چی ميگفت   

يه دفعه ماشينی مقابلم توقف  کرد   

من دادوبيداد می کردم  

همينجوری   در تقال 

اون چی می خواست معلوم نبود،  فقط ترسيده بودم   

يعنی تو اين خيابون خلوت   وحشتناک بود    

نمی تونست  حرف بزنه فقط در تقالی سوار کردن من    

من و فقط با عصبانيت ميخواستم سوار ماشين نشم   

نگاهم ها ماشينی که توقف کرد رفت بيشتر ترسيدم   

نفس نفس زد،  دو تا پسر بودن  از ماشين پياده شدن 

مير  و من در حال جيغ زدن بودم و کمک می خواستم که يه دفعه دو تا پسر  سمت ا 
حمله کردن 

:يکيشون با داد گفت

هووووی  ولش کن  چکارش داری؟_ 

:با گريه و داد  منم گفتم 

ولم کن ولم کن بزار برم_  

گاهشون امير بيچاره هاج وواج تا اونا رو ديد قدم عقب رفت انگار ترسيد و متعجب ن 
کرد 

اما دستم هنوز تو دست امير بود  و من  هنوز  تقال می کردم  

می خواستم دستمو از تو دستش  بکشم 

اما نمی ذاشت   

اجازه  نمی داد   و همچنان  می خواست  سوار ماشينم کنه 

جيغ زدم و کمک خواستم 

ر يه دفعه يکی پسرا  سمت امير حمله کرد و به شدت  اميرو مورد ضرب وشتم قرا
دادن
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يک لحظه ايستادم  

خواستم فرصت رو  از دست ندم  و  خم بشم کوله پشتی بردارم  

:يکی از پسرها  با پوزخند گفت  

اين وقت شب چرا اومدی تو خيابون اونم اينجا پايين شهر _    

نگاهم به امير رفت يکيشون چنان  پشت کمرش  زد  

می داد  اونو به  و  ماشين کوبيد  که  و صدای فرياد ناهنجار اميرو  پسری که فحش 

و دوتاشون افتاده بودن به جونش 

ودش دلم سوخت وقتی نگاهم بهش بود و با التماس نگاه  می کرد سعی می کرد  از خ 
. دفاع کنه  کم از خودش دفاع نکرد  انا دونفز بودن 

:نمی تونست  حرف بزنه يکی از پسرا و با عصبانيت گفت

پسره ی  آشغال ولش کن  چيکارش داری بی ناموسی_  

همين طور می زدنش، اونم از خودش دفاع می کرد   

ادن و می دونستم امير نميتونه حرف بزنه که اونا هم فقط  حرف ميزدن و فحش می د 
به سروصورتش با مشت و لگد  می زدن،  اونم سعی در مهار کردن ضرباتشون 

داشت 

:پسره گفت   

نتر کری اللی پسره ی احمق نمی شنوی  دختره داره ميگه ولش کنی  حالت  نيس  ع_ 

يه دفعه تا بهش گفت   کری اللی  بند دلم پاره شد سوخت ته وجودم  

:با عصبانيت دست خودم نبودو گفتم  

ولش کنين ...  ولش کن_ 

اما انگار نشنيدن و  باز با امير در افتادن  

سمتشون رفتم امی  سعی می کرد به  سختی از خودش دفاع کنه   

اما دو نفر بودن 

نگاهم بهش بود ، يکی از پسر و پوزخندی زد  

با عصبانيت سعی کردم از امير جداشون کنم   
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دهنش پر خون بود،   سعی می کردم که به روی خودم نيارم   

نفس نفس می زد و تکيه به دست به کاپوت ماشين اش داد  

با دادوبيداد جداشون کردم،   يکی از   پسرا نگاهش به من  

:و با عصبانيت گفت  

خانم تو خيابان دعوای خانوادگی تو نيارين _ 

بيچاره  دهنش  پر خون بود،  جلوش ايستادم   

:گوشه ی لبش رو  با سر انگشتام  پاک کردم با لحن متاسفی گفتم 

معذرت می خوام_ 

]10:14 06.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو #

١۶١پارت#

عصبی بود

حرفی نزدم اما چون اخم کرده بود  ترسيدم  

با دست عصبيش  دستامو پس زد 

آب دهنم رو قورت دادم باز با التماس دستشو گرفتم  

:م نگاهم به صورتش بود دوتا پسرا وايساده بودن،  باعصبانيت نگاهم بهش و گفت

چيه به چی زل زدين    ؟ برين ديگه _  

نگشت اميررر  با زبان اشاره و عصبانيت دستم رو پس زد، با التماس نگاهش کردم ا 
اشارمو و بر روی لباش گذاشتم و ازش خواستم  ساکت باشه

عصبانی نباشه،    سعی کردم ارومش کنم و از دلش در بيارم  

که دستمو گرفت و با  عصبانيت از رو صورتش پايين آورد 

نفسی به سينه داد،   با التماس نگاهش کردم
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زار نگاهم به چشمای سبزش بود، تو اين تاريکی هوا چنان ميدرخشيدن که انگار ه 
ستاره بود

و  قلب من از اين همه نزديکی به وحشت افتاده بود

اين پسره چی از من می خواد چرا اين جوری می کنه ؟ 

دمش دلم خيلی براش  سوخت  اينجا ديگه دست خودم نبود وقتی با اين حالو روز دي

:دو تا پسرهنوز بودن، يکيشون رو به  دومی  کرد  گفت 

خانوادگيه پسر_   

:با عصبانيت گفتم 

نامزدمه _  

فقط نگاه کردن 

امير عصبانی بود،  سمت ماشين حرکت کرد  

به سختی  خودشو  می کشوند  

حس کردم از شدت ضربات حالش خوب نبود 

خودم سريع رفتم سراغش، در سمت قسمت کنار دست راننده رو بازکردم، ازش  
خواستم بشينه

عصبی دستمو گرفت و پس زد  

می خواست خودش سمت راننده بره هلم داد عصبی  

می شنيد اما با عصبانيت و التماس جلوش سد شدم  با عصبانيت داد  زدم، با اينکه ن 
:اما  دست خودم نبود حرف زدن و گفتم 

ديوونه، ديوونه حالت خوب نيس بذار خودم پشت ماشين بشينم_  

می دونستم حرفامو نميشنوه 

ماشين  با عصبانيت  هلش  دادم،  تقال کردم، کوتاه نيومدم و ازش خواستم که پشت  
کنار دست صندلی راننده بشينيه 

خودشم عصبی بود  

  نفسی بيرون داد،   اخم بدی کرده بود می دونستم از دستم خيلی عصبانی بود 
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به زور سوارش کردم  

خودم با سرعت در کنار دست راننده رو بستم  پريدم پشت فرمون

نگاهم بهش بود، نفس نفس می زد هنوز خون گوشه ی لبش بود  

با سرعت چند دستمال کاغذی کشيدم گوشه ی لبش رو پارک کردم

ی بود با عصبانيت  با فرياد و صدای ناهنجار نمی دونم چی خواست بگه اما هر چ   
سرم داد زد  فرياد زد 

يه دفعه سرم رو روی فرمون گذاشتم و هق هق کردم 

ی فهمه نه  من چقدر بيچارم، چقدر بيچارم که به اين حال و روز  افتادم که نه زبونمو م
زبونش رو می فهمم صدامو نمی شنوه

ی هق هق  کردم به حال و روزم به اين بيچاره که کنار دستمه که نمی فهمه چ   
ميگم،  نمی فهمه 

کاشکی خوب  بود و حرفامو می فهميد

و ميديد  چی می کشم 

اره همين جوری داشتم  گريه  می کردم، ديدم  دستمو برداشت تا خواست سرمو برد 

يه دفه با عصبانيت خودم از پشت فرمون پياده شدم  

:تندتند  قدم  برمی داشتم، عصبانيت با خودم گفتم  

لعنت به من لعنت به اين زندگی _ 

يه دفعه صدای گامهای که پشت سرم دويدن  رو فهميدم 

و خواستم تندتر  گام بردارم

يه دفعه به من رسيد دستمو گرفت و با عصبانيت منو سمت   ماشين هدايت کرد 

و با خشم و  خواست پشت فرمون   بنشونه  

خواستم هلش بدم اجازه نداد و با عصبانيت دررو کوبيد به هم

داشت   تا کوبيد  با سرعت خودش هم سوار شد و سريع موبايلش رو برداشتيد  تندتند 
می نوشت
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]10:20 06.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۶٢پارت#

از همون متن پيامش  فهميدم خيلی عصبانيه  نميشه باهاش کلکل کرد 

:نگاهم به صفحه موبايل بود که با گريه نگاهش  کردم  و پيامش رو خوندم

دختر ه  ی  احمق کجا می خواهی  بری اين وقت شب _  

يه دختر تنها اونم تو خيابونا حاال  خيابون من  به جهنم 

گيره  ادمای مصيب  ميفتی 

نفسم رو بيرون دادم 

تند اشکامو پاک کردم، با عصبانيت خود ماشين رو روشن کردم  

:سريع  قبل از اينکه حرکت کنم  نوشتم

يه امشب خونه ی  تو ميمونم فردا خودم می رم دنبال خونه می گردم_  

تا پيام رو ديده نفسش رو بيرون داد  

سکوت کرد

سمت خونه حرکت کرديم   

تمام مدت من ساکت بودم  

اشت حالی برای حرف زدن نداشتم  حتی اونم معلوم بود حالی برای پيام نوشتن ند 

البته پشت فرمون بودم نتونستم جواب پيام بدم و بخوام باهاش حرف بزنم 

 رفتم به اصال چه حرفی  داشتم بزنم ؟    دلم پر دلهره  بود داشتم با پای خودم می 
خونش 

بعد از يک ساعتی رسيديم خونه 

نفسم و بيرون دادم پر از ترس پر از دلهره و وحشت  

با ماشين رفتيم داخل پارکينگ من ساکت  بودم  و  پر از دلواپسی  
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البته خيلی ترسيده بودم، ولی جرات اينکه مخالفت کنم نداشتم 

و واهمه  کجا می توستم برم پس گزينه بهتر از اين پيدا نکردم، گزينه ای پر از ترس 
و وحشت 

داخل خونه شدم، خودش کوله پشتيمو آورد   

احساس خستگی می کردم 

نمی دونستم چيکار کنم،هاج واج واسط سالن ايستاده بودم  

ديدم داخل اتاق شد چند لحظه بعد اومد بيرون 

ستش يه تيشرت شلوار کوتاه پسرونه دستش بود، بدون حرفی، حتی نگاه چشمی   از د
گرفتم البته با عصبانيت

:نگاهم  به اتاق و با اخم گفتم

من رو تخت وحشتناک  تو نمی خوابم _  

چينی و ابرو داد متوجه حرفم نشد 

سمت اتاقش رفتم دنبالم اومد  

اشاره کردم، دستم رو سمت تخت دراز کردم  

برگشتم نگاهش  کردم  

:و دستمو   تکون دادم و گفتم  

اون تخت وحشتناکه _ 

اين بار اخم کرد، منظورمو فهميد 

لبخندی زد،  سمت تخت  رفت   

دکمه کنار   تخت رو  خاموش کرد 

و نفسی بيرون دادم، دستمو گرفت هم اينجور  منو دنبال خودش برد

لبی ترکردم،   مقابل سرويس حموم ايستاد 

با سر اشاره کرد 

رفته دوتا دستاش به  موهاش زد ،  موهاشو به هم ريخت،  چشاشو بسته بود خندم گ 
بود اين حرکتش بامزه بود
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يعنی برم حموم ؟  

خنديدم،  چشاشو باز کرد  و خنديد وبه حموم  و اشاره کرد  

واقعاً حق با اون  بود   چند روز بود  حموم نرفته بودم 

حتی  امير اينو حس  کرده بود 

سرمو  خجالت  زده ،  با لبخند  شرم ساری که رو لبام بود انداختم 

يعنی بايد امير اينو بهم می گفت ؟ 

البته حق با من بودآ چند روز آواره بودم  

جايی برای حموم رفتن نداشتم 

:گفتم  حق به جانب سرمو برداشتم و با اخم و لحنی طلب کارانه و کمی ناز دخترونه 

چکار کنم ؟ کجا می رفتم خودم آوارم  فکر حموم نبودم _  

فقط نگام کرد، لخند   خجالت زده ای رو لباش بود   

می دونستم متوجه نشد که چشمکی زد و چنگی  به موهاش زد و کالفه سرشو  
انداخت 

نفسم رو بيرون دادم، لبخندی زدمو داخل حموم شدم 

در قفل کردم 

م  داخل همون شدم و لباسهارو آويزون کردم،  رفتم زير دوش با همون لباسای تن
احساس کردم پر دردم

پر اضطراب، ياد طناز افتادم 

ياد پويا، ياد مادرم، ياد آوارگی شون  و وسايلش و مصيب بی رحم   

نمی دونستم چه خاکی تو سرم بريزم  تمام مدت درگير اين افکار  

فقط نفهميدم چه جوری حموم  کردم 

تو خود حموم  که لباس شويی  داشت مجهز بود  لباسامو شستم 

نفسم رو بيرون دادم احساس خستگی می کردم 

يه حوله ی  کوچيک بود، موهای سرمو جمع کردم و بستم   
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و لباسايی که امير داده بودرو  پوشيدمو از حموم اومدم بيرون  

انگار منتظر بود تا از حموم اومدم بيرون سريع بلند شد  

سبد  کوچک لباسا  دستم بود 

اومد  از دستم گرفت  

دنبالش رفتم ديدم لباسا رو تو ايون  آويزون کرد 

ا از اينکه لباسای زيرمو می خواست آويزون کنه  يه دفه به غيرتم برخورد  ب 
عصبانيت خودم سمتش رفتم، و دست خودم نبود کال قاطی ميکردم اين روزا 

دستشو پس زدم و هولش دادم 

فهميد چه خبره   دستی به موهاش برد و چيزی نگفت 

دمش از توی ايون برگشت داخل اتاق خواب شد،  برگشتم نگاه کردم تو سالن ندي   

چند تا گيره به  لباسا وصل کردم 

نه  ديدم از  ايون اومدم بيرون، ديدم تو آشپزخونه داره صدا مياد، رفتم سمت آشپزخو
.ميزرو چيده بود و بوی املت پيچيده  همجاروبرداشته

موقعی که تو حموم بودم درست کرده  

چقدر اين لحظه احساس گشنگی کردم  

 پشت ميز نشستم در سکوت،خودش برام کشيد نگاهم بهش بود سرشو برداشت لبخندی
زد   نمی تونستم جواب لبخنداشو بدم  نکنه  ؟

دلم می لرزيد از ترس  سرمو انداختم و سکوت کردم  

ترس بدی به جانم افتاد  امشب چه شبی در انتطارمه ؟  

اومدن اينجا  اونم تنها يعنی قبول کردم هر باليی سرم بياد حقمه   

از ته دل اون لحظه گفتم خدايا خودمو به تو سپردم 

]10:24 06.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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١۶٣پارت#

)امير(

از پشت مانيتور بلند شدم 

امروز نمی دونم  طال کجا رفته بود  حرفی از مقصدش نزد 

خيلی دلم براش تنگ شده بود و البته نگران 

يک شب پيشم بود  خودش تو اتاق و خوابيد و من تو سالن  

نفسی بيرون دادم، چراغ روی ميز خاموش روشن شد

فهميدم کسی غير از  مهران نمی تونست باشع  سرمو برداشتم  

نگاه  در کردم 

مهران داخل شد، لبخند يا بهتره بگم پوزخندی رو لباش بود 

جلو می  اومد، کاغذهای دستش رو تکون داد   

:نفسی به سينه دادم و با زبان اشاره ودستاش  گفت 

امروز مث اينکه اصال روبه راه نيستی  _  

نفسم و بيرون دادم تکيه به صندلی دادم و سکوت کردم 

لرزيد  يه دفعه ديدم  موبايلم روميز خاموش روشن می شد  رو ويبره بود  رو ميز م 
وقتی  شماره ی ناشناسی  رو صفحه  نمايان شد 

با  سرعت موبايل  برداشتم  نگاه به صفحه کردم  

واقعاً  خودش بود 

لبخندی زدم هنوز شمارش  رو سيو نکرده بودم  سريع پيامش رو باز کردم  

ديدم نوشته بود؛

امير  ت  کجايی ؟_  

:سريع و تندتند  نوشتم  

شرکتم_ 

نفسی بيرون دادم  
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يه جوری شدم  حس عجيبی، نمی دونستم چه حاليه  

پيامش رسيد   

:لبی تر کردم اب دهنم رو قورت دادم وقتی خوندم  

ميتونی بيای به آدرسی که بهت  بدم ؟_  

تمام  سريع از پشت ميز بلندشدم ، بايد می رفتم به کل يادم رفت مهران اينجاست و
مدت زل زده بهم 

نگاهش يهو مهران با زبان اشاره  چينی به ابرو داد اخم کرد و با همون جذبه اش و 
:پرسيد

کجا ميری؟ _  

نفسم بيرون دادم

:توجهی به اخم تخم مهران نکردم  و  تند  نوشتم 

االن ميام آدرس و برام بفرست_  

سريع گام برداشتم ، پشت سر اومد 

برگشتم نگاهش کردم،  اخم  کرده بود

نفسم رو بيرون دادم  و به بيرون اشاره کردم 

:با اخم و زبون اشاره و   نگاهی عصبی  و متعجب پرسيد  

کجا می خوای بری مشکوک ميزنی؟_  

سعی کردم  دست پاچه نباشم   

لبخندی زدم و چيزی نگفتم 

با سرعت  پا تند کردم سمت در خروجی رفتم 

هنوز  سمت آسانسور نرفته بودم 

موبايلم تو دستم می لرزيد فک کردم طالست  

چيزی  تا گوشی رو برداشتم نگاه کردم، ديدم مهران تماس  تصويری گرفته، رد کردم 
نگفتم و با سرعت پايين رفتم 

هنوز سوار ماشين شده بودم، باز گوشی تو دستم لرزيد
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اينبار سريع نگاه کردم، ديدم پيام از طرف مهران  

عصبی   اخمی کردم  دست وردار نبود انگار می دونست پيش طال می خوام برم  

:وقتی پيام رو باز کردم نوشته بود

ی امروز مشکوک می زنی چه خبره کجا داری ميری نکنه با  اون دختره قراردار_  
:شتمنمی دونستم اينو از کجا فهميده بود به روی خودم نياوردم و سريع و تند نو

کار دارم بايد برم بيرون کار مهمی دارم ممکنه دير بيام_  

:سوار ماشين شدم و ديدم سريع پيامش اومد و  نوشته بود 

امير کار دست خودت نده نمی دونم کجا داری ميری اما حس خوبی نسبت به _  
رفتنت ندارم 

جوابشو ندادم، سريع پيام طال  اومد 

پيامش رو ديدم ادرس  طرفای تجريش بود  

با سرعت ماشينو از پارکينگ در آوردم و سمت آدرسی که داده بود رفتم

احساس غريبی داشتم، احساس عجيب وغريبی که تاحال دچار نشده بودم 

نمی دونستم طال  می خواد چکار کنه

کجا رفته بود که از من کمک می خواست و دنبالش برم 

اما همين که بهم اعتماد کرده بود خودش دنيايی برام ارزش داشت 

من يه حس عجيبی نسبت به اين  دختر پيدا کردم  

يه   حس غريبی که هيچ وقت تو وجودم شکل نگرفته بود 

با اينکه اين دختر هزارتا مشکل داره اما نمی دونم چرا  بهش وابسته شدم  

با اينکه اصال تا حاال هيچ برخورديباهاش نداشتم

جز يکی دو شب  پيشم بود  اروم و نجيب تو نگاهم من اين طوری حس کردم بر  
خالف ظاهرش 

اما  آخرين باری که از پشت پنجره می ديدمش جز دادوبيداد چيزی ازش نديده بودم 
نمی دونم چرا بدجور دلم وابسته اين دختر شده بود

دختری  نميدونم چرا ؟شايد بس که تنها بودم شايد بس که هيچ وقت و می ترسيدم  به 
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اعتماد کنم 

اما اون  دختر با تمام سختيايش با تموم سادگيش  

ه با تمومه قيافه عجيب غريبش  دل از من برد و من خبر ندارم اين دل بردن چ 
عاقبتی برام داره

]10:34 06.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۶۴پارت#

) طال ( 

:حت گفتمامان و پويا هم اومده بودن، با عصبانيت حاج خانوم رو به من با تمام وقا

يروز که ببين مريم خانوم من نمی دونم اين چند روزه کجا بودی  چه کاره ای  تا د_  
ميگفتی کس و کار نداری 

االن اومدی  ميگی  مامانم ،بابام،  برادرمه  وکسو کار دار شدی ؟  

رو با مامانم سکوت کرد نفسش رو بيرون داد، کنار اولين پاگرد پله نشست و نفسش  
حالت آه و حسرت بيرون داد

:پويا با عصبانيت رو به من گفت  

گيريم طال ولش کن بيا بريم يه جای ديگه به هرحال مجبوريم  اول واخر يه خونه ب_  

:نفسش رو بيرون داد نيم نگاهی به حاج خانوم انداخت و گفت  

اينجا  نمی تونيم  اين زن از گلپری بدتره  صد رحمت به گلپری _  

:پيرزن با عصبانيت رو به من گفت

که مريم خانوم ؟ _  

:با پوزخند و شماتت بار ادامه داد  

نمی دونم طالخانم اسمت چی چيه؟ و چه اسم داری  خانم _ 

من و اينجا رو فقط به تو اجاره دادم نه ده نفر  
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:نفسمرو بيرون دادم با عصبانيت گفتم

شتر باشه حاج خانم حاال تو فکر کن  به چند نفر اجازه دادی ما پول رهن و بي_  
می کنيم پول اجاره رو هم  بيشتر بهت ميديم 

:حاج خانم با عصبانيت عصاشو  روی زمين کوبيد و گفت

ون شدم نخير من اينجاروفقط به يه نفر اجاره دادم اونم تو البته من ديگه پشيم_   
ش هم ميتونی بری و پول تو بگيری و قراردادو فسخ  کنی،  مريم خانوم چند روز پي

ن محل که چند نفر اومده بودن ريخته بودن اينجا و آبرو شرف   نذاشتن،  من تو اي
من ابرو دارم تو هم انگار ريگی به کفشته 

:به ياد نوچه های مصيب  افتادم نفسی به سينه دادم که مامان گفت 

حتماً کار مصيب  بوده _  

:پوزخندی زدم و گفتم  

حتما ؟_ 

:پويا گفت

طال موندن اينجا درست نيس   اول آخر هر جا باشی پيدات می کنه _  

:نفسم بيرون دادم و گفتم

داقل من خودم که اينجا نميمونم برای تو و مامانم ميگم کجا می خواين  برين ح_  
...اينجا  هس رهن و اجارشو   بيشترش ميکنم تو 

حرفم ناقص موند  

:حاج خانوم با عصبانيت گفت

نميدم نخير من اينجارو به هيچ کس اجاره نميدم مالمه  اختيارش رو دارم  اجاره_  

:و با عصبانيت سعی می کرد پله ها رو  باال بره با عصبانيت گفت   

از خونم برين بيرون اينجارو  به کسی اجاره نميدم _ 

و  نگاهم بهش بود به پشت سرش، داشت به پله ها  رو باال می رفت، با عصبانيت 
:سعی کردم يه ذره خودم رو خوب نشون بدم که محال بود، گفتم 

م حاج خانوم از خر شيطون پياده شو اينقدر چوب الی چرخم نذار بزارين مادر_ 
اينجا بمونه  حداقل از آوارگی بياد بيرون رحم داشته باش المروت 
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داشت چند پله روکه مونده بود رو باال می رفت،  سمت راست رفت و دست به  
:نرده ها گرفت، نگاهم کرد و با عصبانيت گفت 

همين که شنيدی طال خانوم می تونی بری بنگاه_ 

:نفسم رو بيرون دادم با عصبانيت رو به پويا  گفتم 

حاال چه خاکی تو سرمون بريزيم اين مرغش يه پا داره _ 

:مامان  سعی  می کرد نفسش رو به سينه بده گفت

نيم چه می دونم چه  خاکی رو سرمون بريزيم همين دور وبرا يه خونه پيدا می ک_  
اينجا  هم فايده نداره  مصيب راشو بلده باز  بپا واست می ذاره 

دوباره نگاه  به حاج خانوم کردم ، هنوز ايستاده بود اما عصبانی  

:اين بار کمی ماليم تر از قبل گفتم 

حاج خانم جون عزيزت جون بچت يه خانومی کن آقايی کن واسه من يه چند _  
م کجا روزی بزار مادرم اينجا بمونه  تا يه خاکی يه  فکری به سرمون بزنيم ببيني

می تونيم بيريم کدوم  قبرستون خونه پيدا کنيم بلکه خالص شيم 

:مامان زير لب گفت

دور از جونت دخترر_ 

:نفسم رو بيرون دادم حاج خانم انگار اصالً رحم و مروت نداشت و گفت  

من اينجا رو  به شما جماعت نميدم شما مشکوک ميزنيد_ 

چون   راست و دروغت معلوم نيست، يه روده راست تو دلو شکمت نيست  

:مپويا عصبانی خواست حرف بزنه، يه دفعه جلوشو گرفتم و رو به حاج خانم گفت 

حاج خانم چرا بهتون  می زنين  اين حرفا چيه  دروغ  کجا بوده_  

:حاج خانوم با عصبانيت حق به جانب گفت 

ز اين هيچ چيزت معلوم نيس طال  خانم اون از اسمت   که دروغ بهم گفتی و اين ا_  
از  داداشت  و خانوادت،  به من  گفتی  بی کس و کاری ؟

]10:40 06.12.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۶۵پارت#

:نفسم رو بيرون دادم نگاهم به  پويارفتو گفت 

ی ذاريم طال  نگران نباش باالخره يه جايی پيدا می کنيم پول رهن اينجاو اونجارو م_
هت  رو هم يه کاری، فکر می کنيم  يه  جای  ديگه که  دست  مصيب  به هيچ کسی ب

نرسه پيش خودمون  باشی بهتره 

نفسم رو بيرون دادم، شنيدم کوبيده شدن در بود

:خودم با عجله سمت در رفتم، گفتم  

صبر کن حاال باهاش حرف می زنم شايد کوتاه بياد _ 

:صدای حاج خانوم از پشت سرمو عصبی  گفت

اصال حرفشو نزن بهتر هم زحمت و کم کنی_  

آب دهنمو قورت دادم    

می دونستم کسی جز امير نميتونه باشه  

با سرعت در رو باز کردم، امير بود 

پشت در بود لبخندی زدم و در رو باز کردم

نفسم رو بيرون دادم هنوز نگاهم بهش بود   

با ترديدنگاهم کرد، دستشو گرفتم و از  جلوی در  کنار رفتم 

ويا و چينی  به داخل شد،  نفسی  به سينه دادم،  مامانم با ديدنش که با ترديد بلند شد پ 
ابروداد 

:که حاج خانوم بود وگفت

بيا از در و ديوار براش کس و کار ميريزه_ 

:با عصبانيت  گفت  

اين ديگه کيه ؟_ 

خوب شد که امير متوجه حرفش  نمی شه
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م  وايساد پچ آب دهنمو قورت دادم، جلو رفتم،  پويا با چينی به ابرو   اومد آروم کنار 
:زدوگفت 

اين کيه؟_ 

شون سالم می دونستم امير نمی شنوه، اما  به همه نگاه کرد، باتکون  دادن سر به هم 
کرد 

:رو به مامانم  با منو من و لبخندی مصنوعی گفتم 

امير دوستمه _  

مامانم لبخندی مصنوعی زد چيزی نگفت  

و پويا آروم سالم کرد

مير با تکون سر و جوابش داد  

:رو به امير بودم و تند  توی  موبايل نوشتم

انواده امير ازت خواستم بيای که مادرم  و برادرم رو ببينی   و باور کنی اين خ_  
من هستن من اونجور که فکر می کنی نيستم

ن و پويا پيامو با  لبخندی پر از ترس و استرس و زير نگاه سنگين و شماتت بار ماما 
فرستادم 

سکوت کرد، بعد خوندن پيام  جوابمو نداد 

:موبايل رو گذاشت توی جيبش که جلو رفتم رو به مامانم گفتم 

مامان نمی تونه  حرف بزنه  نميشنوه _  

:مامان متعجب نگاهم کرد، با دستپاچگی  ادامه دادم 

متوجه شدی _   

:مامان با اخم و عصبی گفت  

اين پسر کيه يعنی چی نمی تونه حرف بزنه ؟_ 

:رو به پويا گفتم

می خواستم کمکم کنه  ديشب من شرکت اينا بودم _  

اين پسره وسايل کارم تو شرکت شونه 

487



:فتپويا نفسش رو بيرون داد،  نگاهش کرد، دوباره برگشت نگاهی به من کرد و گ 

...طال منظورت اينه که _  

نفسم وبيرون دادم خودمم نمی دونستم  چکار کنم  

:دستپاچه بودم و عصبی، رو به حاج خانم گفتم  

اشه  بعد يه حاج خانوم باالغيرتا کوتاه بيا بذار يه چند روزی مادرم  حداقل اينجا ب_ 
فکری می کنيم

تا وقتی خونه بگيريم 

:حاج خانوم با عصبانيت گفت 

نخير  هيچ راهی نداره بهتره زودتر برو بنگاه پولتم آمده است_  

بهت ميدم

نفسم رو بيرون دادم نگاه امير کردم، به هممون نگاه می کرد در سکوت  

:دست مادرم گرفتم  سمت در می رفتم گفتم  

بريم _  

:رو به پويا بودم گفتم 

ميريم بنگاه فردا باهم می ريم وسايلگرو جمع می کنيم_ 

:پويا سريع گفت 

نه تو فردا نيا، اينجا ممکنه مصيبت دنبالت باشه   دوربرخونه_  

نوچه هاش ميپلکن 

نفسی به سينه دادم، مامان و پويا سر خيابون پياده شدن....

خودم  پشت فرمان نشسته بودم  

تمام مدت امير ساکت بود  

ساکت و آروم هيچ عکس العملی نشون می داد

مادرم و پويا حتی با ديدنش متعجب شده بودند 

گه گداری پويا باش حرف می زد 
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ولی اون اصال نمی شنيد حواسش نبود  

 اما پويا سعی ميکرد با زبون اشاره حرف بزنه و باهاش رابطه برقرار کنه   

هر چند امير  سختش بود اما لبخند  می زد  

پويا  قبل پياده شدن   ازم پرسيد  

چرا ازش خواستم بياد ؟قبل از اينکه من     

جوابی بدم  

ويا رو خود  امير  هم متعجب بود؟  چرا بهش  گفته بودم بياد؟   اون که مادر و پ 
ديده بود  اما بايد باورشو محکم کنم 

راستی چرا برام مهم بود امير همه چيز راجبم بدونه ؟ 

چرااااا ؟ دليلم چی بود ؟  

]10:49 06.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  # 

١۶۶پارت#

تمام مدت ذهنم درگير بود خودم هم دليل اين کارامو نمی دونستم  

ه خودم پشت فرمان نشسته بودم بدون اينکه به چيزی بگم سمت بيمارستان روزب  
حرکت کردم 

دقايقی گذشت، ديدم تند داره پيام مينويسه

نفسی  به  سينه دادم   

موبايلمو از جيب شلوار جينم در اوردم   

:پيامش رو باز کردم نوشته بود  

متوجه شدم طال ديگه فهميدم اونا  مادر و برادرت بودن _  
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لبخند تلخی زدم و موبايل رو گذاشتم روی داشبورد چيزی نگفتم 

نيم ساعتی گذشت، مقابل بيمارستان روزبه بوديم  

چينی به ابرو داد و نگاهم کرد 

به سختی تونستم جای پارک پيدا کنم 

سمت و بيمارستان حرکت کرديم 

عجب شدم هنوز چند قدمی به در بيمارستان مونده بود از اينکه نپرسيد کجا ميريم مت 

اما  يه  دفه  دستمو گرفت متوقف شدم  

:روبه روش ايستادم، با زبان اشاره  و نگاهش و تکون دستش فهميدم که پرسيد 

کجا ميری؟_  

نفسم و بيرون دادم، لبخند تلخی زدم و  نگاهی به دور دست  نامعلوم کردم  

هنوز دستمو گرفته بود  

برگشتم نگاهش کردم  

انگشت اشارمو  گذاشتمو رو لباش   به  نشانه ی  سکوت   

يعنی هيچی نپرس   

فقط نگاهم کرد  اب دهنمو قورت دادم دستمو گرفت پاين آورد  

ز پوفی کشيدم، گام اول رو خودم برداشتم،  پشت سرم سريع گام برداشت و بعد ا 
عبور از پياده رو 

داخل بيمارستان شديم  

احساس  وحشتناکی  مثل خفگی شديدی داشتم  

نمی دونم با ديدن طناز چه حالی می شم ؟  

ا هست بعد از اينکه سراغ دکتر رو گرفتم متوجه شدم  دکتر باالی سر يکی از بيمار

نفس به سينه دادم، تمام مدت امير  ساکت بود چيزی نمی گفت

م پشت با کمک پرستارا سمت اتاق طناز که تمام اين مدت داخل اتاق خواب بود رفتي 
شت شيشه در اتاق ايستاده بودم، لبخندی بهش زدم و من اشاره به در کردم و اون از پ

ش همه نگاه کرد دقايق کوتاه   نگاهم به طناز که خواب بود  رفت  به خاطر داروها
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ت نگاهم خواب آوار بيشتر واقع خواب بود ،  لبخند تلخی زدم  نگاه امير کردم، برگش
کرد پر از سوال 

موبايل دستم بود و  تمام وجودم می لرزيد  

:تندتند با موبايل و  نوشتم  

اين خواهرمه  مدتی اينجاست  اصال حالش خوب نيست _  

نفسش رو بيرون داد فقط يک کلمه برای نوشتن کافی بود 

:نوشت  

سخته _   

جواب ندادم چی می گفتم ؟ فقط می خواستم بشناسه کس وکارمو 

دقايقی  با سکوت گذشت، نفسم رو بيرون دادم  

همينطور نگاه طناز می کردم، خيلی دلم گرفته بود  

دقايقی  نگذشته بود، با صدای پايی  سرم رو برداشتم  

فرهاد بود، اون هم انگار اين مدت خيلی داغون شد 

ت داد با ديدنش  سريع  قدم برداشتم و جلو رفتم  همزمان که دست  دارز کرد و دس 
و دستش بی جواب نموند و جواب سالم خستشو دادم 

.لبخند تلخی زدم وقتی سالم کردم 

مگه می شه حس نکرد اين حجم از  خستگی رو   

حالمو پرسيد  

چطوری؟_  

:لبخند تلخی رو لبام بودو گفتم  

بد نيستم اومده  بودم ديدن طناز _ 

:گوشه ی لبش رو گزيد گفت

هر روز ميام ديدنيش خيلی بهتر شده  خيليييی  _  

انگارنگاهش لحنش کمی ذوق داشت  
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:لبخندی زدم و گفتم

آره دکتر می گفت که باهات حرف می زنه _  

:لبخندی زد و گفت 

آره يکی دو روزه بهتر شده حرف می زنه _  

نفسم رو بيرون دادم نگاهش به امير رفت 

که اميرم جلو اومد، امير دست دراز کرد با تکون سر سالم داد  

فرهاد لبخندی زد و متعجب نگاهش به من بود و سالم کرد

:امير دوباره سرشو تکون داد، لبخندی زدم و گفتم

يکی از دوستام هستن _  

فرهاد  متعجب از سکوت بی کالم امير نگاهم کرد با چين به ابرو 

:سرمو انداختم و  آروم زمزمه  کردم  

نميتونه حرف بزنه _  

سرمو برداشتم، گوشه ی لبش  رو گزيد با لبخندی دست پا شکسته  

د به دلم اون فرهاد با امير  احوالپرسی کرد، امير لبخند زد و با اراده و قوی بود، چق 
لحطه نشست،  سرشو تکون می داد و لبخند جذابی  روی لباش بود 

:روبه فرهاد بودم  و گفتم 

نمی تونه حرف بزنه با زبان اشاره  بلده ولی برای ما يه کم سخته_   

فرهاد لبخندی   

زد بی  اراده اهی از سينه بيرون دادم 

نگاهم به فرهاد رفت  دست پشت شانه  امير گذاشت و با هم جلو رفتن 

:فرهاد گفت  

قسم می خورم که پسر خوبيه مطمينم طال _ 

:نفسم و بيرون دادم و گفتم  

خيلی نمی شناسمش تازه باهاش آشنا شدم_ 
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:فرهاد برگشت نگام کرد و گفت 

اما طال از تو بعيده اين انتخاب؟ _   

:لبخندی زدم و گفتم  

جريانش مفصله حاال هيچی نپرس   بذار بعد _ 

:با لبخند ادامه دادم  

اومدی پيشه طناز بمونی ؟_ 

:لبخندی زد و گفت

م بچه آره يکی، دو روزه چند ساعت بيشتر می مونم گفتم اگه بشه اجازه بدن بتون_  
هارو بيارم ببينه

پشت شيشه ايستاده بوديم.... 

]10:57 06.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۶٧پارت#

:نفسمو با حالت آه بيرون دادم، فرهاد گفت 

 طال اين روزا خيلی بهم ريختی  حال مادرت  چطوره زنگ زدم خونه کسی جواب_ 
نداد 

وری مادر نگاه هنوز از طناز  نگرفتم   نفسی به عمق وجودم دادم پر از درد، با ياد ا
:و  پويا گفتم

نه اين روزا اصال حالم خوش نيست  _  

:نگاهش کردم و ادامه دادم  

مامان پويا که دست کمی  از حال من ندارن _  

:متعجب نبود از شنيدن اين حرفا که ادامه دادم  

مصيب  مامانو از خونه انداخته بيرون_  
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:يه دفعه سريع نگاهم کرد و گفت 

برای چی چرا چطور شده ؟_  

:برگشتم نگاه ازش گرفتم گفتم

ليه کنن    نکبت  خونه رو کامل خريده و می خواد به کوبه، وقت ندارن بايد زودتر تخ_ 
عوض با ی اين کار يعنی می خواد منو  تحت فشارم بذاره 

:نفسم رو بيرون دادم   گفتم 

م لعنتی فک کرده من اينجوری کوتاه ميام، االن هم دارم دنبال خودم می گرد_  
نمی دونم چيکار کنم مادرم هم بيکار ننشسته داره دنبال يه خونه  می گرده 

با اين پولی که دارن  اجاره بهای سنگين  مگه ميشه خونه گرفت؟ 

:فرهاد بی مقدمه  گفت 

طال  خونه ی  من  خاليه_  

:سريع گفتم  

نمی خواد دنبال خونه می گرديم_  

اون خونه خالی مونده مامانت با پويا بيان  اونجا زندگی کنن خودتم  بيا_  

:اهی از سينه  بيرون دادم و گفتم 

نه تو  با اين خونه  کار داری ميخوای بفروشی _  

:و  يکباره متعجب و سوالی پرسيدم  

و خونه خريدی ؟_    

:لبخند زد گفت  

فروشم  نگران نباش زمين داشتم فروختم می خواستم خونه رو بفروشم حيفم اومد    ب_ 
سهم االرثمو بگيرم  زودی راحت می تونم يه خونه خوب بگيرم

:رو  به فرهاد بود گفتم   

يارو دستت درد نکنه  تو لطف  می کنی اما می دونم خواهرات و مادرت مامان وپو_ 
اذيتشون ميکنن نميزارن زندگی کنن

:عصبی شد گفت  
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الن هيچ ربطی به کسی نداره مالمه اختيارشو دارم   به هرکسی دوس دارم ميدم  ا_ 
هم  می خوام بد مادر توش  زندگی کنه

:سرمو بر داشتم گفتم 

... اما _  

:نذاشت حرف بزنم و گفت 

رو  اما اگر نداريم همين االن خودم ميرم سراغ مادر کمکش می کنم زود وسايلش_  
بردار بره  اونجا 

:با کمی  عصبی و حق به جانب گفت  

کردم اونجا خاليه حيفه دست  غريبه ها بدم  اصال من اين سالها کاری واسشون ن_ 
می خوام جبران کنم 

لبخندی زدم سرمو برداشتمو گفتم  

...پس بذار مادرم يه مقداری پول رهن_ 

:باز نذاشت  حرف بزنيم و گفت 

نگران نباش پولی که دست مادرته بزاره بانک واسه  خرجی خونش_  

مگه چقدر ميشه؟ پولدارم ميکنه اون چندر غاز ؟  

 شهواقعاً نمی دونم چه جوری ازت تشکر کنم بايد ببينم مامانم خودش راضی می_   

يکی دو ساعت ديگه  خودم می رم  با مادرت حرف  ميزنم، تو نگران هيچی _   
نباش شور  نزن،  نگران هيچی نباش  جای خونه مادرتم حله

تو ماشين امير نشسته بوديم ..... 

:نوشتم   

اگه ازت  خواستم بيای فقط خواستم بيای بيچارگيای منو ببينی_  

بدبختی هامو ببينی،   سادگی هامو،  اين خانواده ی من بودن 

خواهرم مريضه   بابام سينه ی قبرستون بی خيال دنبا خوابيده  

مادرم، برادرم، خواهرم، منم که  حالو روزم اينه 

:ادم سرمو برداشتم نگاهش کردم لبخند تلخی زد،  سر انداختم و به نوشتن ادامه د 
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من دختر بدی نيستم  باور کن_ 

ی می رسونمت شرکت و خودم می رم فقط يه چيزی  ازت می خوام  وسايلمو از آقا 
سعادت بگيری  و پولش رو بهت ميدم 

ز پول کرايه چند شب بهش بده ازت ممنونم يک شب پناهم دادی و باورم کردی ، ا
اينکه يکی پيدا شد باورم کنه واقعا خوشحالم 

براز به خدا امير تو دل پاکی داری مراقب خودت باش به هرکسی دل نده به هرکسی ا
عالقه نکن آدما ارزش اينو ندارن خودتو اذيت کنی 

نفسم بيرون دادم و پيام رو براش  ارسال کردم 

نگاهم نگرانم بهش بود  

متا پيام خوند احساس کردم، حس خوبی ندارم، احساس کردم اصال حال خوشی ندار

.ديدم با عصبانيت شروع به تايپ کردن، کرد   

]14:45 06.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۶٨پارت#

.نگاهم بهش بود، وقتی تايپ می کرد دستاش می لرزيد 

سرعتشم زياد بود،  نفسم بند اومد؛ وقتی  پيامش اومد و خوندم 

نگاهش کردم، لحظه ای برق چشمانش عجيب بود  

سرمو انداختم و باز پيامشو خوندم   

اين که دل به کسی داده که نَبايد _  

می داده َمسخره کردن نداره

دست خودش نبوده ! دله ديگه

اينکه قياَفش يطوريه که تو 

دوست نداری يا اينکه باباش کارش 
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درست و حسابی نيست، يا مامانش 

دست خودش نبوده ... بی سواده يا 

بَعضی چيزها ُخب، دست خود آدم نيست 

!آدما رو بخاطر چيزايی که دست خوِدشون نيست، مسخره نکنيم 

..ُخدا می بينه ، دلش ميگيره 

:با عصبانيت  نگاهم بهش  بود، راه چاره ای هم نداشتم و   تند نوشتم  

 من مسخرت  نکردم فقط خواستم منو بشناسی و  به اون دوستت بگی من   هرزه_  
نيستم و قصد اذيتت رو ندارم  

ت الشی من هزار و يه بد بختی   دارم  آقا مهندس من مال اين حرفا نيستم من نه وق
بازی و عشق وحالو  ندارم ، من اصال زنانگی تو نخم نی 

ختيام دنبال وقت اينکه بخوام  باهات وقت بگذرونم  رو ندارم ،  من بايد برم دنبال بدب
کار 

کنه بگردم    دنبال يه  جا واسه    اينکه شب سرمو بذارم بميرم  کسی پيدام ن  

يشنهاد باز هم تکرار می کنم مهندس اشتباه فهميدی   من از اوناش نيستم با  يه پ 
حالی به هولی بشم  با اينکه   غرق  بدبختيم   

...پيام رو  براش  فرستادم و از ماشين سريع پياده شدم     

جرات اينکه پشت سرمو برگردم نگاه کنم نداشتم  

اما ديدم تلفنم همين طور تماس می گيره اونم تصويری  

.... محل ندادم و با خشم گوشی رو تو جيبم چپوندم   

ابون دور شدم و نفسمو به سينه دادم، پيامش اومد   برگشتم نگاه کردم ته خي    
البه الی شلوغی معلوم نبود، اما نوشته بود

اما من  همچين فکری راجبت نکردم فقط ازت خوشم اومده  _       

عصبی جوابشو دادم ، اينبار نوشتم  

از من خوشت اومده که چی بشه  ؟ بشينم  تخمه  بشکنيم  ؟       _    

:ود حتی جوابی هم که داده بود معلوم بود دست  پاچه وکلالفه است که نوشته ب   
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نه نه  طال  چرا اينقد تند می ری    _  

پس   منظورت چيه چی ميخوای ؟ ميخوای با دختری  خوش بگذرونی _  

خدا داه اين همه  اين کاره پول داری بفرما نوش جونت منتت  رو می کشن  

اينو خودم هم با حرص نوشتم  

منتظر بودم ديدم در حال تايپه   

برام نوشته بود  

تر اخه  چطوری بهت بگم من نيتم اين نيست من  از تو خوشم اومده ميخوام بيش_ 
بشناسمت 

:پوزخندی زدم نوشتم و گفتم  

و من  کارای مهم تری دارم  وقت اين خزعبالت رو ندارم دو روزه منو ديدی ت_  
 خيابون حرف از حس وعشق وعاشقی نزن ،  اين چرت وپرتا  و لوس بازيا تو کتم

نميره   

نگاهم به صفحه موبايل بود، پيامش اومد      

چون  کرو اللم  واسه همين ؟ _  

....     سکوت کردم  واقعا نمی دونستم چی بگم  

) بابک (  

:رو به مهتاب که روی تخت به سختی بلند شدو نشست، گفتم 

داری چکار می کنی با خودت می خوای خودتو به کشتن بدی احمق  _   

:نفس زد با گريه آروم هق زد و گفت 

چکار  می تونستم بکنم بابک راه چاره ای نداشتم_ 

:لبی تر کردم و با عصبانيت دور خودم چرخيدم گفتم 

آخه اينجا توی خونه اين چه وضعشه ؟_  

ا می اومدم نفس نفس زد، از  وقتی که آپارتمان جدا زندگی می کرد اولين بار بود اينج 

خونه بودم، خودش  تماس گرفت  نميخواستم جواب بدم   

بعد چندين بار مجبور شدم  
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مان بچه رو سقط  االن که اومدم ديدم   اينجا تنها بود، رسيدم فهميدم اينجا تو اين آپارت 
کرده و اصال حالش خوب نبود 

:عصبی بودم از ديدن حالش، اصال دست خودم نبود که  گفتم  

به اون  عوضی آشغال می گفتی که مدت صيغه موقت رو ببخشه _ 

:با نفس نفس و با گريه گفت 

نميشه بايد خودش باشه می رفت  محضر اينجوری که نميشد _  

يچيد و سرمو برداشتم نگاهم بهش بود، با گريه و بغصی از درد انگاربه  خودش می پ 
:گفت 

نيستش  از کجا پيداش کنم_   

:با خشم گفتم  

يعنی چی ؟ بگو بياد لعنتی _  

خودم هم می دونستم الکی دارم داد و بيداد می کنم اون رفته  

:با گريه گفت  

من چه ميدونم اون عوضی کجاست  برم بيارمش _  

:با حرص و عصبی گفتم

از اين که می بينم اينجوری به اينها روز افتادی خوشحال می شم_  

:يه دفعه به هق هق افتاد و گفت 

يزی بابک خواهش می کنم اينقدر عذابم نده ازت خواستم بيای که کمکم کنی خونر_  
شديدی دارم بايد برم دکتر

]15:59 06.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١۶٩پارت#

نگاهم به تخت وملحفه ها بود،   پر خون بود،
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ن تخت با عصبانيت نفهميدم چجوری  ملحفه ها رو از رو تخت کشيدم و انداختم پاي  

: که با گريه و حالی بی حال  گفت 

تو کمد هست _ 

:با عصبانيت گفتم 

ی دختر ديوونه حداقل می رفتی بيمارستان آخه تو خونه اگه باليی سرت بياد چ_ 
نفسمو بيرون دادم در حال آوردن لباس زيرش  بود، بدون توجه به حضور من 

نگاهم بهش بود لباس خواب کوتاهی تنش بود،  نا نداشت حتی لباس عوض کنه  

: حق به جانب و عصبی گفتم  

ديگه هيچ وقت بهم زنگ نزن  اگه االن اومدم به خاطر اينکه دست از سرم _  
برداری

:يه نوار بهداشتی و لباس زير و برداشت با گريه گفت  

خواهش می کنم هيچی نگو  يه  اشتباهی کردم عين خر تو گل گير کردم _  

:پوزخندی زدم و گفتم 

 تونی حقته،،،  با اين کارات  با اين حال خرابت و  زنگ زدنات بهم  ديگه  نمی_ 
نظر منو نسبت به خود تغيير بدی

اين حرف رو  زدم  با عصبانيت سمت در خروجی رفتم 

:سمت پارکينگ  و عصبانی گفتم

پاين  منتظرتم معطل نکن _  

امروز يه جلسه مهم دارم  

رفتم پايين  ربع ساعتی طول کشيد که اومد 

تمام ذهنم درگير بود من هيچ وقت نمی تونستم  او نو  ببخشم 

اون خيلی بد کرد ،  من که شوهرش بودم به خاطر  اون عوضی ازم طالق گرفت  

سری  نفسی با حرص به  سينه دادم ، ياد  طال  افتادم بايد امروز حتماً به مصيب 
بزنم و

شده دورادور حالش رو بپرسم 
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ببينم پيدا شده يا نه از اون شبی که مهتاب باهاش دعوا کرد ديگه نديدمش 

خيلی نگرانش بودم 

:اومد سوار ماشين شد با گريه گفت 

معطل شدی ؟_ 

بهت   برای  بار آخرته  بهم زنگ می زنی  هزار بار گفتم من ديگه هيچ عالقه ای_ 
ندارم از فردا شمارت بيفته رو گوشيم ، من می دونم و تو مهتاب

می رم به بابات همه چی رو می گم

طالق گرفتی  اما همه دردسرت مال منه  

وقتی داشتی با من عوضی عشق وحال تو می کردی فکر اينجاشو می کردی

:از جعبه جا دستمال کاغذی چند برگ  دستمال  برداشت و با گريه گفت  

می خوام يه کاری بکنم_  

برگشتم نگاهش کردم  

ون همين طور اشک می ريخت و منتظر ادامه ی حرفش بودم   نمی دونستم چی تو ا  
مغز داغونش می گذره 

:که گفت

می خوام برم کانادا_  

:تا اين حرف زدن عصبی نگاهش کردم با عصبانيت گفتم  

چی می گی کجا می خوای بری؟_ 

ندنمی خوام برم دنبالش  اون عوضيا نبايد به اين راحتی برن و به ريش من بخ_  

:پوزخندی زدم و گفتم

مگه تو می دونی رفته کانادا ؟_  

:گريه می کرد ، ماشين رو روشن کردم ،نگاهم بهش بودو  گفت 

آره سارا گفت که کاناداست _  

نگاهم بهش رفت،  و متعجب پرسيدم  
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کانادا   ؟   سارا ؟_  

اره سارا ديدتشون   رفتن پيشش _   

:پوزخندی زدم و   گفتم  

يه زن مطلقه ای خيلی راحت می تونی بری نيازی به اجازه کسی نداری _  

گريه  احساس کردم   درد داره حال خوبی نداره ، نفسش رو بيرون داد، با نفس نفس و
:گفت

بابک کمکم می کنی  ؟_   

:عصبی بودم با همون عصبانيتم  گفتم   

چه کمکی ؟_  

و هيچ کمکی به تو نمی کنم  مشکل خودته خود حلش کن پای منو وسط نکش  نفسش ر
:بيرون داد و با گريه گفت

بابک ازت خواهش می کنم _  

:عصبانی نگاهی بهش انداختم  سرعتم زياد بود و گفتم

اونا ديگه رفتن تو بری اونجا چيکار کنی ؟_  

چی  بهشون بگی که چرا ولت کرده ؟ 

:با عصبانيت زياد  گفتم   

از اولم نيتش همين بود  احمق بيشعور تو  نفهميدی_ 

اون مردک و دوستت  قالت  گذاشتن  فقط می خواستن  پولتو باال بکشن  

:با گريه گفت  

بابک  پول ندارم  هرچی پول داشتم ازم  گرفت_

:خنديدم قه قه ای سر دادم و با حرص گفتم 

مهتاب چی  تو سرت می گذره بگو_  

:باز هم گريه کرد و با التماس گفت 

پول و رفتنش رو ندارم بابک کمکم کن_  
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:نفسم رو بيرون دادم و عصبی گفتم  

فکر می کنی رفتن به همين الکيه_ 

:بازم  هق هق کرد، رنگ به رو نداشت  کمی روی صندلی جابه جا شد و گفت  

م فقط بايد سارا گفته برام دعوت نامه می فرسته مدتی ديگه کارمو می کنم  ميتونم بر_ 
پول داشته باشم

:عصبی بودم با عصبانيت گفتم 

برو مهتاب  ولی رو من حساب نکن _  

احساس کردم  نايی نداشت نفس نفس  می زد 

:و گفت 

بابک   برات جبران می کنم _

:با عصبانيت با مشت روی داشبورد زدم گفتم 

ن تو جبران کردی مهتاب جبران کردی موقعی که از من طالق گرفته وقتی به او_  
م مرد ريختی رو همه رو  جبران کردی  تمام خوبيامو جبران کردی ديگه نمی خوا

جبران کنی حالم ازت بهم می خوره 

:به هق هق  افتاد و با التماس و گريه گفت

اينجوری نگو بابک من اشتباه کردم_  

]16:09 06.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٧٠پارت#

:يه دفعه با فرياد و عصبی گفتم

و بود بسه ديگه اينقدر  حق به جانب نباش  موقعی  اين اشتباه کردی    حق با ت_  

؟ 

قتی با همون موقع که بهت التماس  کردم مهتاب زندگيتو بکن به ريشم می خنديدی  و 
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وقاحت تمام گفتی منو نمی خوای، ولم کردی 

:و با فرياد گفتم 

ديگه بسه  من نمی خوام چيزی بشنوم  از بابت پول بگير_ 

را به خاطر اون نامرد عوضی    ازم جدا شدی  يه صدم به من حق ندادی  االن چ  
کمکت کنم ؟

تمام اين حرفارو با خشم و عصبانيت زدم  

:با عصبانيت فرياد زدم   

ی ديگه بابک  اون  بابک احمق نيست اين آخرين باره مهتاب کنارم ديده می ش_ 

و با عصبانيت  داشتم  منفجر ميشدم 

هزارتا حرف تو دلم بود  

:اما سکوت کردم و زير لب با حرص زياد زمزمه کردم  

لعنتی حالم ازت بهم می خوره_  

تمام مدت تا رسيدن به  بيمارستان سکوت کرده بود 

وقتی مقابل بيمارستان نگه داشتم بدون حرفی پياده شد  

خودش رفت داخل بيمارستان،  سريع ماشين رو روسن کردم  و سمت بنگاه مصيب 
رفتم

ب ساعتی بيشتر تو ماشين و ترافيک و شلوغی خيابونا بودم، رسيدم  بنگاه مصي 

نفسی به سينه دادم   داخل شدم 

کارمندا با ديدن من تقريباً  منو ميشناختن همه سالم کردم 

سراغ مصيب  گرفتم،   ابدارچی منو سمت اتاقش  همراهی کرد 

لبخندی زدم و خسته و با تقه ای  در رو باز کرد و داخل شدم 

:با ديدنم لبخندی زد و از پشت صندلی بلند شدبا لبخند گفت  

به به بابک خان از اين طرفا _ 

درو بستم و جلو رفتم
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.  دستمو فشرد . دست جلو بردم  

منو به نشستن روی مبل دعوت کرد

:خودش هم روبه رو نشست و گفت 

خيلی خوش اومدی بابک خان _  

:تيکه به مبل دادم  و پاروی پا انداختم و گفتم 

چی تو دست و بال داری مصيب ؟_  

:لبخندی زد و گفت

اره ويال هست عالی اکازيون صاحبش می خواد بره اونور زير قيمت  ميگده عجله د_ 
برای رفتن

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

کجا هست؟_  

ذاشت لبخندی زد، بلند شد پشت ميز و چند تا برگه رو برداشت و آورد  روبه روم  گ 
:و گفت

همون دوروبرای خودتون _  

برگه رو برداشتم نگاهم به برگه ها بود 

:ويالی خيلی قشنگ بود، نفسم بيرون دادم و گفتم 

قرار بزار باهاش  حرف بزنيم_  

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

باشه اتفاقا من خودم می خواستم بهت خبر بدم خودم نتونستم بخرم يه ذره _  
...قيمتش 

:لبخندی زدم و گفتم 

برای تو اين پول زياده ؟_ 

:خنديد  گفت 

بابک خان تازه  رو مجتمع سرمايه گذاری کردم دستم تنگه _  

:برگه ها روی ميز انداختم و گفتم 
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درست می شه_  

:اين دست اون دست کردم و آخرش به خودم جرات دادم و گفتم  

از طال چه خبر چيکار کردی ؟_  

:سرشو انداخت نفسش رو بيرون داد و گفت 

نمی دونم کدوم گوری رفته پيداش نيس_  

:نگاهی بهش  انداختم گفتم 

سمت وقتی می خواين به يکی محبت کنين اول رو يه ق  يادمه يه بار خود طال گفت_  
..از پوستش امتحان کنين، ببينين حساسيت نداره، بعد 

:اين بار خنديد و گفت 

دختره سرتق عين گربه کوره المصب هرچی بهش محبت کنی کمتر به چشم مياد  _ 

:خنديدم و گفتم 

دختره تورو نمی خواد مصيب خان چرا اصرار به خواستنش داری؟_ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

خيلی خرجش کردم بابک خان نمی تونم از پولی که واسش هزينه  کردم بگذرم_ 

واقعا من اون   دختر می خوام   

:نفس  بيرون دادم و گفتم

با تمام اين اتفاقات پيش آمده هنوز مصری به خواستنش با اينکه بدونی _  
نمی خوادت؟

:سرش رو  پايين  انداخت و تکيه اش را از مبل گرفت و گفت 

آره نمی تونم ازش بگذرم _  

:خم شدم سمتش و  گفتم  

می دونی اين اصرار تو برای خواستنش عواقب خوبی نداره _ 

:فقط نگاهم کرد که ادامه دادم

نمی تونی کسی را به زور نگه داری تهش به  خيانت ختم ميشه_  

506



]16:24 06.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٧١پارت#

:ساکت بود،  نگاهم بهش بود و با لبخندی ادامه دادم

من می دونم که بهت ميگم _  

ه مصيب ساکت شد،  نگاه ازش گرفتم و به کاغذای روی ميزدادم، بعد از چند لحظ
:سکوت گفت

عدش چند روز پيش بچه ها ديده بودنش دورو برای تجريش گفتن  خونه گرفته بود ب_  
هم توی دکه ساندويچی،  ساندويچ  می فروخته 

االن هرچی بچه ها دنبالش می گردن پيداش نميکن

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

ول کن مصيب  بذار دختره زندگيشو بکنه _  

تو مرد عاقل و دنيا ديده ای هستی  می تونی بهترين زنو داشته باشی

يه دفعه  با صدای تقه ای به در نگاه مصيب  به سمت در رفت  

:ت در باز شد،  مردی با هيبتی بيشتر شبيه پسرای پايين شهر  کوچه بازاری، گف

با اجازه آقامصيب_ 

نفسش رو به داخل داد، مرد دستمال  تو دستش و جابجا کرده  

:تو جيب کتش  گذاشت و گفت   

آقا لطيفه خانم و پسرش امروز نقل مکان کردن به خونه ی جديد_ 

:نفسمو به سينه دادم، مصيب  گفت  

طال امروز نيومده بود ؟_ 

م فقط اين آقا ما هرچی چشم انداختيم  و  مونديم اصالً طال رو اون دور و برا نديدي_  
فرهاد دامادشون بود کمکشون کرد 
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وسايلشون رو بردن و رفتن

:مصيب  برگشته بود سمت مرده و گفت 

آدرسش کجاست؟ آدرسشون رو که پيگير شدين _  

:مرد  نفسی به سينه داد و با آب و تاب گفت 

بله آقا رحيم آدرسشون رو گرفته پاپی شونه_  

:مصيب از پشت ميز بلند شد و گفت  

حواستون چهار چشمی باشه بهش  به محض اينکه اومد خبرم بدين _ 

:مرد برای خوش خدمتی هم شده گفت 

به روی چشم  همه حواسمون هست _ 

مصيب  سيگار برگی رودر آورد، روشن کرد 

:و نفسش رو بيرون داد و گفت 

ميتونی بری _ 

نفسم رو بيرون دادم 

:سيگار و مقابلم قرار داد و گفت

می بينی بابک خان   بايد دنبال يه الف بچه بگرديم _  

:اينبار خنديدم وگفتم  

يعنی اينقدر برات با ارزشه که آدم برايش استخدام کردی_  

ار رو از دوباره به مبل تکيه داد، پا روی پا انداخت نفسش رو بيرون داد،  دود سيگ 
:گلوم بيرون دادم نگاهم بهش بودو  گفت 

يا غرورتو بذار کنار و به دستش بيار_ 

.. يا بشين و نگاه کن ديگران چجوری بدستش ميارن 

:خنديدم و گفتم  

.کسی رو  انتخاب کن که انتخابت می کنه _ 

:فت نفسش رو بيرون داد، پک عميقی به سيگار زدم،  نفسم پر شد از دود سيگار،  گ 

508



پول زيادی بابتش دادم _  

اون نداره پولتو بده  خودتم می دونی   واسه همين فرار کرده _    

:با پوزخند گفت    

يا پولمو بده  يا خواستمو قبول کنه _ 

:نگاهم بهش بودو گفتم   

ی کنه اگه باهاش ازدواجم کنی تهش اينقد اذيتت می کنه زندگی رو به کامت زهر م_ 
که خودت مجبور  بشی طالقش بدی 

به نتيجه ی درستی نرسيدم ...   سکوت کرد  چيزی نگفت  

طال رو هم، پيدا نکردم نمی دونم واقعا چطور و کجا پيداش کنم    

علوم م...  خودمو لعنت فرستادم     که چرا  نتونستم نگهش دارم مقصر مهتاب بود   
...  نبود چی به طال گفته بود که اب شد رفت تو زمين 

) امير (  

دت    حالم از خودم بهم می خوره نمی تونم مث يه آدم عادی زندگی کنم     تمام م 
مهران زنگ زد اما اصال حال جواب دادنشو نداشتم 

... طال هم که جواب پياماممو ديگه نداد    

...  راهی خونه شدم  

ا می تونه بر با اينکه نگران بودم دل بی قراری داشتم، نمی تونستم آروم باشم  االن کج 
اون مردا دنبالشن ... ه اون  از اون مرد فراريه 

من يه احساس عجيبی بهش دادم مث نياز مث ... بايد هر جور شده  پيداش کنم  
خواستن، می خوام کنارم  باشه 

اما چراشو  نميدونم  

اون گفت دنبال کار می گرده     

رفتم تو فکر چطوری می تونم کمکش کنم ؟    

يدم دنبال يه دفه ياد خانوم فخار افتادم مدير مسوءل موسسه  که  چند روز پيش    شن 
يه نظافت چی بود  

...  با سرعت براش پيام نوشتم   
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منتظر  جواب پيام  بودم ، دقايقی نگذشت      پيامش اومد  ....  

خدا خدا می،کردم   که  بشه و به  طال خبر بدم  

دل تو دلم نبود 

]09:08 07.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٧٢پارت#

امروز باهاش حرف زدم، باالخره قانعش کردم

فردا بياد باهم بريم کانون ناشنوايان باخانم فخارم صحبت کردم 

خداروشکر رضايت داد   باالخره طال هم  قبول کرد   

وقتی بهش گفتم مطمئنی ؟ 

چيزی نگفت

دقايقی بی تاب و پر از دلهره پشت مانيتور نشسته بودم و  

دل تودلم نبود که بياد 

باالخره امروز می ديدمش 

ديشب خيلی نگرانش بودم نفهميدم کجا بود؟ 

هرچه  پرسيدم چه چيزی نگفت 

دقايقی گذشت قرار شد ساعت ده  بياد و االن ساعت ده  بود  

اما هنوز  نيومده بود

نگران بودم نکنه نياد ؟  

نکنه پشيمون شده  ؟ 

ومدنش،  سعی کردم کمتر پيام بدم و  اما دست خودم نبود دلشوره داشتم دلشوره ی ني 
تا گوشی رو برداشتم 
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ديدم چراغ روی ميز کارم خاموش روشن شد 

با عجله بلند شدم،  منشی  بود لبخندی زدم 

پشت سرش طال بود، سرش پايين بود

نفس به سينه دادم و با سرعت جلو رفتم  

منشی فقط  نگاهم کرد ، با دست اشاره کردم بره 

منشی رفت  

نگاهم بهش بود، مانتو شلوار تنش بود، با  يک  مقنعه مشکی چقدر خانم بود

چقدر تغيير کرده بود 

لحظه ی اول فک کردم  اشتباه ميبينم ، اما خودش بود 

کوله پشتی رو جابجا کرد  

با اشاره دست  سالم کردم   نفسی  سينه دادم 

تا خواستم سوئيچ و موبايلم رو از روی ميز بردارم 

يه دفعه پشت سرش مهران و ديدم 

دست خودم نبود انگار  اب يخ ريختن رو سرم ماتم برد  

طال  با ديدنش يهو برگشت  

يه دفعه مهران با عصبانيت بدون اينکه مالحظه ی  من و  حتی دوستی چندين  
:سيد سالمونو بکنه  يه دفعه  با زبون اشاره که نگاه حيرت  زده ام بهش بود  پر

امير اينجا چه خبره؟_ 

نفس به سينه دادم سکوت کردم  

طال چند قدم عقب رفت، مهران جلو اومد

عصبانی نگاهش به من بود و با زبودن اشاره و عصبی باز حرفشو تکرار کرد،  
جوابی ندادم برگشت نگاه طال کرد

) طال (  

ديشب جايی رو نداشتم برم 

ر زدنا   مجبور شدم به هوای طناز و موندن پيشش و اينکه اين  روند  موندنا و بهش س

511



به بهبود   خوب شدنش  کمک ميکنه پيشش بمونم 

با اينکه خيلی برام سخت بود

اما بهتر از  بيرون بودن و خيابون گردی بود 

کردن خونه که نمی تونستم برم اينجور که فهميدم فرهاد کمکشون کرده و نقل مکان 

به خونه جديد فرهاد رفتن   و اگه خدا بخواد مامان  و سر و سامان گرفت  

پيش  طناز بودم

ساکت بود گه گداری چند کلمه حرف ميزد 

لبخند ميزدم اما اين بار اين من بودم که پر از آشوب بودم  

اينقد زنگ زد پيام داد بالخره مجبور شدم جوابش بدم  

رده وقتی با امير چت کردم و حرف زدم کلی اصرار کرد  گفت  که برام کار پيدا ک
واقعا نمی دونستم ادليل کاراش چيه چرا انقدر می خواد به من کمک کنه ؟

چرا می خواد خودشو بهم نزديک کنه يعنی چه باوری داشته باشم؟ 

اون نيتش از نزديکی به من چيه؟ 

اما من اينقدر احمقم که نميتونم باور کنم يا نه ؟ 

دنفسم رو بيرون دادم تمام شب رو بيدار بودم به فکر  امير اينقدر اصرار کر

توی شرکت باشم  ١٠که باالخره قانع شدم ساعت  

وباهم بريم به جايی که گفت نظافتچی احتياج دارن  

مجبورم  و باالخره قبول کردم  حداقل بهتر از تو خيابون بودنه

از محل  کار   اين جور که امير می گفت جای مطمئنيه  

بود بايد خودم رو به شرکت می رسوندم  ١٠قبل از ساعت 

به خواسته ی  امير مانتو شلوار پوشيدم و رفتم

پيام  داده بودم پويا  برام آورده بود  

باالخره اون جور که امير خواست آراسته و منظم رفتم شرکت 

سراغش رو از مشی گرفتم ، منو  به اتاقش  راهنمايی کرد 
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ود چون کمی ناراحت بودم اما باز با اين پسره روبرو بشم ديگه هيچی برام مهم نب  
من خطايی مرتکب شدم

من قصد و نيت بدی دارم  

در  استانه ی در بودم، لبخندی زد و سرشو به نشونه سالم تکون داد 

لبخندی زدم تلخ، سوئيچ با موبايلش رو برداشت  

مير و بوی عطر آشنای مهران رو به خوبی شناختم،  پشت سرم   بود و  نگاه مات ا 
به پست سرم 

و  صدای  قدم های عصبيش 

ز  از سرمو چرخوندم نگاهم به مهران ِعصبی افتاد،   ديدم امير رنگش  پريد اينکه  ا
مهران حساب می برد خيلی عصبی بودم

امير هيچ اراده ای از خودش نداشت 

اون نبايد  اينقدر بی اراده و سست  باشه 

مهران  با خشم   با زبون اشاره  نمی دونم چی به امير گفت   

اما هر چه بود به من مربوط بود  

امير  ساکت بود هيچی نگفت 

مهران جلو آمد و با عصبانيت  دستاشو تکون داد 

باز  نمی دونم چی بهش گفت  هرچه بود عصبانتيتش واضحه  ولی هر چه بود  
مطمئن بودم راجع به منه

]09:13 07.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٧٣پارت#

و يه دفعه با عصبانيت سمت من برگشت و بدون اينکه کوچکترين مالحظه ای نفسش ر
:بيرون داد و با عصبانيت گفت

ن هوا هوای  شما  دخترای  اين سبک زير پا گذاشتن اصول اخالقی و مطرح کرد_  
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که برگشتی ؟.. پيشنهادات بی شرمانه است 

ا آب دهنم رو قورت دادم، خيلی عصبانی بودم حرفش به شدت منو عصبی کرد که ب 
:عصبانيت تموم گفتم

..     جوابی که به موقع ندی مثل غذای سرد شده س ديگه به درد نميخوره  _ 

:با پوزخند ادامه دادم

بعضی حرفارو نبايد زد  _ 

به تو چه آخه  ؟!  بايد ُمشت کرد و زد تو دهن طرف

:عصبانيت بود وگفت 

اين اخالق و حرف زدنت معلومه که دختره کثيفی هستی_ 

:حرفش خيلی ناراحتم کرد   با عصبانيت گفتم 

؟  ..اخالق من از قيافه تو  نچسب تره _ 

:پوزخندی زد و عصبی نگاهش به من بودو گفت  

ری و  با روانش  بازی می کنی   انگار  يادت ميره اين  پسر واسه اين همه درگي_ 
..الشی بازی تو  مناسب نيست 

پوزخندی زدم نگاهم بهش بود خيلی  داره حرصم ميده  

ستش چه امير تمام مدت ساکت بود خوب می دونستم نميفهمه اما همون بهتر نفهمه دو  
ادم لجنيه  

:که عصبی گفتم  

:ننم  حرفای خيلی قشنگی ميزد،ميگفت_  

!  رفتار آدما انعکاس رنجايی هست که کشيدن

:پوزخند زد، عصبی ادامه دادم   

تو همه رو به ديد  نحس خودت می بينی يه جا يکی   نابودت کرده خوف ورت _ 
داشته 

برگشت و عصبی نمی دونم رو به امير چی گفت  

امير ساکت بود   چيزی نگفت   

514



:اين سکوت امير اذيتم کرد که عصبی گفتم  

.. پارس نکن اگه نمی تونی گاز بگيری _ 

نه تا من اين حرف رو زدم يه دفه با خشم سمتم خيز برداشت  تا خواست سيلی بز 
ت جيغ زدم همزمان با حرص از الی دندوناش، امير  متوجه شد و سريع جلوشو گرف

:و سد شد و غريد 

خفه شو من دلم برای امير می سوزه که گرفتار تو شده _ 

:اينبار عصبی شدم و گفتم  

ن چرا وقتی مثل خودتون باهاتون برخورد می کنن بهتون برميخوره؟ از خودتو _ 
بدتون مياد؟

:با خشم و پوزخند گفت  

 دختری که به تيغ زدن پسرای مردم افتخار می کنه نشون ميده تو خونه پدرش_ 
گشنگی کشيده 

:سرمو تکون دادم و گفتم  

در مورد من قضاوت نكن ، من به دنيا اومدم كه  معمولی باشم، نه _ 
...در ضمن من کاری به امير ندارم  اون  ..   بى عيب ونقص 

:نذاشت حرف بزنم و عصبی گفت  

همونايی که ميگن ما از اوناش نيستيم_ 

دقيقاً از اوناشن

..با چند ِلول حرومزادگِی بيشتر 

:عصبی شدم و حرفش اتش به جونم زد اما با پوزخند گفتم  

حرفتون  خيلی سنگينه _   

..ولی ما بزرگواريم با يه لبخند ُکفرتونو  درمياريم 

:نگاهم به امير رفت و گفتم  

نه من من    هيچ نيتی ندارم بخوام امير رو اذيت کنم خود امير  می خواد کمکم ک_ 
که  اصراری نکردم 

:پوززخندی   زد و گفت  
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.. هریگ یمن وخن رس یسک هدن خن یسک ات

:پوزخندی زدم و با حرص گفتم 

اصال  وقتی دو نفر باهم خوشن،_ 

همديگرو دوست دارن؛

!! ؟؟...به تو چه که به هم ميان يا نه

:اينبار عصبی شدو گفت  

بی خود کردی پاتو از زندگی امير بکش    نمی ذارم  بتازونی هرزه _ 

:می دونستم  داره زياد حرص می خوره، با پوزخند گفتم  

ما بد بودن رو خوب   بلديم  اما شعورمون کشيده رو کسی امتحانش نکنيم    _ 

   پوزخندی زد که سمت در رفتم، برگشتم نگاه امير  کردم  خيلی عصبی و کالفه 
....بود، نفسمو بيرون دادم رفتم بيرون 

داشتم حرص می خوردم به شدت  

ديگه دست خودم نبود بغضم بی اختيار شکست و به ارومی  اشکم سرازير شد  

:گوشيمو از  کوله ام در اودرم و تندتند نوشتم  

امير من پاين منتظرتم  اگه  هنوز   می خوای کمکم  کنی   بيا _    

دقيقه ميمونم   اگه نه من  ميرم   ١۵ 

نفسمو بيرون دادم با دست لرزون  نوشتم و با اشک تو چشمام پيامو فرستادم 

]10:38 07.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٧۴پارت#

)امير ( 

:فت نفسم رو بيرون دادم عصبی نگاهم به مهران، با عصبانيت با اشاره به دستاش گ
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خفه خون گرفتی ؟_ 

تمام مدت آب دهنم رو قورت می دادم، اصال حالم خوش نبود 

اون لحظه نمی دونم مهران چی بهش گفت 

که از نفهميدن و نشنيدن  عذاب می کشيدم، هرچه بود خوب نبود 

تمام نگاهم به مهران بود 

:با زبون اشاره  و دستای  عصبی که  تند تکون می داد  گفت  

دلم برات می سوزه بدبخت اما تو حاليت نيست _ 

و با زبان  لبی تر کردم دستام می لرزيد،  موبايل دستم بود و عصبانی بودم، با يه دست
:اشاره و عصبی گفتم

من اشتباهی مرتکب نشدم _ 

:پوزخندی زد و باز با زبان اشاره و دست کردو گفت  

بزرگترين اشتباهت  اينه که_ 

...!   فکر می کنی بقيه مثِل خودتن

:با خشم نگاهم بهش بود که ادامه داد  

.ساده ای خره ساده _ 

ست،   جرات گفتن حرفی  نداشتم،  نفس بيرون  دادم ،  ويبره موبايلم بود که تو د 
حس کردم 

:م نگاهم به صفحه موبايل بود،  با يه دسته و با دست لرزان با اشاره به گفت 

دوسش دارم _  

پيام از طرف طال بود 

آب دهنمو قورت دادم، نمی تونستم سرمو بردارم  و نگاه مهران کنم

اما پيام طال برام مهمتر بود که خوندم 

امير من پاين منتظرتم  اگه  هنوز   می خوای کمکم  کنی   بيا _ 

دقيقه می مونم   اگه نه من  ميرم   ١۵ 

م نگاه ساعت موبايل کردم که  يه دفه  مهران عصبی خواست موبايل  رو از دست 
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بگيره، عصبی  و با صدای ناهنجارم اعتراض کردم 

نفسش رو عميق به سينه داد  

خيلی داشت  حرص می خورد

:نگاهم بهش بود خيلی عصبانی شاکی بودم، با عصبانيت زبان اشاره گفت 

يعنی چی دوسش داری ؟_  

ال هنوز نفسم رو بيرون دادم، عصبی بودم دست خودم نبود دل تودلم نبود برم پايين ط
منتظرم بود و اميدوار بودم منتظر بمونه 

با  عصبی دستاشو تکون می داد حتی معلوم بود داره به شدت حرص می خوره تندتند 
:زبان اشاره گفت

جذب شدن "يا " عشقه"ماه بايد بگذره تا بفهمی احساساتت  ۴روانشناسا ميگن _ 
يا هوس   " ساده

؟؟؟..ماه ۴ميفهمی 

مزخرفه ....بَعِد دو روز   نگو  عاشقم  

اشاره  لبی تر کردم خيلی از دستش اون لحظه ناراحت شدم و با ناراحتی با با زبان 
:گفتم

تو چرا اينقدر بدبينی اصال من می  خوام اون دختر رو بشناسم حرفيه ؟_ 

:عصبانی بودم بازم نگاهم بهش بود باز دستاشو تندتند  تکون داد و گفت 

می خوای بشناسی سرتاپاش واضح  و  عيانه  آنچه که بايد ببينی _  

کوری نميبينی؟

:با عصبانيت سمت جلو می رفتم،  دستامو تکون دادم و گفتم  

اين حرفا تو کتم نمی ره ميخوام باهاش ازدواج کنم _  

دستمو گرفت منو سمت خودش کشوند مقابلش ايستادم   

:عصبی  با  زبان اشاره گفت  

ازدواج کنی ؟_ 

:منم عصبی بودم و با همون دستام  گفتم  
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م اره  باهاش ازدواج می کنم واسه هميشه داشته  باشمش و  خانواده بشه برا_ 

با عصبانيت نگاهم بهش بود  

چينی  به ابرو  داد 

وقتی جمله اش رو با زبان اشاره گفت 

نفسم رو بيرون دادم جمله اش رو توی ذهنم تکرار کردم 

طرز تفکرش قراره بچه هاتو بزرگ کنه،نه قد و هيکلش_  

واقع بين باش .. پس درست انتخاب کن 

:اينبار پوزخندی زدم و با پوزخند و با زبان اشاره و با جديت تمام گفتم 

آره من  از خوشگلی خوشم اومده اصال می خوام باهاش فقط بگذرونم به تو _ 
ارتباطی نداره زندگی خودمه  مهران راحتم بذار 

:عصبانی نگاهم کرد، با عصبانيت وبا زبون اشاره ادامه دادم  گفتم

مگه تو وقتی با نازنين بودی من حرفی زدم؟_  

تا اين حرف زدم چنگی به موهاش  زد و عصبی نگاهم کرد 

:با عصبانيت  و باز با دستام گفتم  

رام منم اون موقع کلی نصيحتت کردم اما تو گوش ندادی حاال منم هرچی تو بگی ب_ 
مهم نيست

اصال می خوام سرم به سنگ بخوره  

سرش رو به نشونه تاسف تکون داد

:نفسم رو بيرون دادم با زبون اشاره گفتم 

دوستيمون سرجاش اما ازت خواهش می کنم اذيتم نکن من خودم اندازه کافی _  
م مشکل دارم خودت هم می دونی نه به کسی نزديک می شم نه اجازه می دم کسی به

ه دردی نزديک بشه اما اين دختر برام فرق می کنه دوست دارم باهاش آشنا بشم اون ي
داره که تو نميفهمی

اين حرف رو که زدم پوزخندی زد برام مهم نبود نفسمو بيرون دادم 

:  گفت با پوزخند نگاهم به دستاش بود و جمله ای که با زبان اشاره با جديت تمام 
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يه لغزش فقط وقتی _

تبديل به اشتباه غيرقابل جبران  ميشه که  

بجای اصالح، انکارش کنی 

ی گفت،  نفسم رو بيرون دادم نمی دونم چقدر حق  با مهران بود  شايد از تجربياتش م 
ردم سکوت کرده ام،  نگاهی به ساعت موبايل که  پنج دقيقه بيشتر نمونده بود ، ک

با  پوزخند و با دست اشاره کرد که برم

نفسم رو بيرون دادم سکوت کردم و بدون حرفی رفتم پايين 

]11:02 07.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٧۵پارت#

تندتند نفس ميزدم  

نمی دونم چه جوری رفتم پايين

پله ها را يکی دوتا رفتم پاين اصال  منتظر آسانسور نشدم 

نفسی به سينه دادم 

نگاهم به گوشه يخيابون بود  

لبی تر کردم، يک لحظه احساس کردم  نيس و دنيام خراب شد  

نديدمش  شايد دير رسيدم 

سريع  گوشيم رو از داخل جيبم در آوردم   و  شمارشو گرفتم 

م از مغازه دقايقی کوتاه خيلی  شايد کمتر چند ثانيه  نگاه نگرانم به اطراف بود، ديد
آقای سعادت 

لبخندی زدم بی اراده .  بيرون اومد  

وقتی  جلو اومد ،  لبخند زد تلخ بود و منو اينو خوب حس کردم
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سرش رو  انداخت پايين  

دست خودم نبود احساس کردم داره  ميره بايد بدستش بيارم 

اين دختر شايد داره می شه نيمه ی از وجودم و خودم خبر ندارم  

چرا ؟

چرا دوسش دارم ؟

چه سنخيتی با من داره چه صنمی باهاش دارم؟

فقط می دونم می خوام دوستش داشته باشم همين...  نمی دونم 

دستشو گرفتم و سريع سمت ماشين خودم حرکت کرديم 

بدون حرفی برگشتم نگاش کردم

يدم نگاهم  می کنه متعجب،  يک لحظه قلبم به درد  اومد  

خيسی و نم اشک رو تو چشماش به خوبی حس کردم 

اما با اين وجود حس کردم سعی ميکنه و می خواد لبخند بزنه  

لش رو دلم به درد اومد من هم  لبخند زدم چيزی نگفتم اما می دونستم باز مهران د
رنجود 

با سرعت سمت  ماشين که  گوشه خيابون پارکش کرده بودم،  رفتيم 

سويچ رو  در آوردم و دکمه باز کردن ماشين رو زدم   

سريع  در ماشين رو باز کردم و نشست بدون حرفی خودم هم پشت فرمون نشستم

نفسی به سينه دادم، نگاهم به چشماش افتاد لبی تر کردم  

ود دلم سرش رو انداخت ديدم کمربند رو کشيد، خواست  کمربند رو ببنده نگاهم بهش ب
م می سوخت از اينکه مهران اينجوری  اشکش درآورده بود و من هيچ کاری نتونست

بکنم 

سرم رو برداشتم  نگاهم  هنوز بهش بود اون لحظه ديدم گوشه لبش را گزيد 

ه و با انگشت خواست بزنه رو نوک دماغش و يه لبخند محو خجول  گوشه ی لبش  ک 
اجازه ندادم و دستش رو گرفتم

خنديد و سرش رو برگردوند 
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خنديد اما خندش رو با  لرزش شونه هاش ديدم  

  وقتی اشکاش رو گونه هاش غلتيدن  و نگاهش رو از من گرفته بود که بی اراده
موبايلمورو گرفتم و براش نوشتم

دوست قوی من   طال خانوم اخماتو وا  کن  زشت ميشی_ 

نبينم تو خودت باشيا  گريه کنی  بد  ميشما 

پيام  رو فرستادم گوشه لبمو گزيدم   

وقتی پيام رسيد نگاهم کرد لبخندی ميون اشکاش زد و نفسش رو بيرون داد

داشت  می نوشت و منتظر جواب بودم که بهم بده  

بلد نبودم درست ابراز عالقه کنم 

اصال شايد هنوز اونقدرها که بايد نمی شناختم

ل و وا شايد اگه االن چيزی می گفتم باز هم فراری اش بدم بر خالف انتظارم دختر ش 
رفته ای نبود  که با  يه ابراز عالقه  از خود بی خود بشه

پيامش اومد 

:لبخند زدم و خوندم  

مامانم هميشه  ميگه نه   با کسی بحث کن_  

نه  از کسی انتقاد کن 

هرکسی هرچی گفت  بگو

حق با شماست 

اما من خر نمی تونم جلو زبونمو بگيرم  

نگاهش کردم خنديدم که خودش  اشکاشو پاک کرد  

سيدو تک دستش و برام تند نوشت، نفسم رو بيرون دادم و منتظر پيامش بودم که ر

اهم را از وقتی پيام خوندم گوشه ی  لبم رو بی اختيار گزيدم سرم رو برگردوندم و نگ 
نگاهش گرفتم و جمله رو توی سرم تکرار کردم

يکيم نداريم بگه_ 

حيف چشای خوشگلت نيس
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!اشکيش کردی؟

ت همونطور که پشتم بهش بود و نفسی به سينه دادم  تصوير چشماش از خاطرم گذش
جدابن  سياه و خواستی عروسکن  

بی اختيار نوشتم 

شده تا حاال  آرزويی داشته باشه  کسی رو داشته باشی ؟_  

ينه دادم نتونستم برگردم نگاهش کنم  جراتشو نداشتم اما پيامش اومد    نفسی  به س 
احساس عجيبی داشتم  که نوشته بود 

کدوم يکی از آرزوهامون برآورده شد که بخوايم بازم آرزو داشته باشيم-

نمی دونستم چی بگم که پيام دومش هم اومد    

.زل زده بودم به صفحه که  راه ارتباطی منو طال   اين موبايل بود  

.دلم سرده، يخ زده. آفتاب داغه، اما تو دل من برف مياد_ 

تو  غدغه  يه چيزی يادم رفته، يه چيزی که دلُم گرم می کنه يه دلخوشی يه  زندگی بی د
زندگی من مشکالت مثل دستمال کاغذی می مونه،

..تا يدونه برمی دارم يکی ديگه می زنه بيرون 

]14:48 07.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٧۶پارت#

) طال ( 

سه ماه  بود اومده بودم کانون ناشنوايان کارم خوب بود 

وابيدمراضی بودم اين  مدت  هم تقريباً اينجا بودم و شب هارو توی نمازخانه می خ 

اينجا  نگهبان داشت بازم خدارو شکر ترسی نداشتم شبها 

خانم فخار نفسش رو بيرون داد...  

:نگاهم بهش بود، سرمو انداختم گفتم  
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چشم خانم فخار_ 

:سرشو انداخته بود خيلی برام سخت بودوگفت 

گر نظافتچی من به خاطر  امير  قبول کردم البته ناگفته نماند  ما  اينجا هم به کار_  
مئنی احتياج داشتيم  که  اميرجان    شمارو معرفی  کردن  و ثابت کردين  آدم مط

هستين 

نفسم رو بيرون دادم 

:می دونستم چی ميخواد بگه، گفت 

رای من اما اداره اين جا ايراد می گيرن و نبايد شب رو اينجا بمونی ، طال جان  ب_  
مسوليت داره 

:نفسی  به سختی بيرون دادم و به سختی  لبخند تلخی زدم و    گفتم  

خانم فخار شما خيلی به من لطف دارين_  

زتون همين که باعث شديد من اينجا استخدام بشم و مورد قبول شما شدم يک دنيا ا 
سپاس گزارم

:لبخندی زد و با خودکار دستش داشت بازی می کرد و گفت 

ن امير  و گفت  مشکالت داری و جايی برای  شب موندن  نداری م...    نمی دونم_  
خودم با اداره  صحبت ميگکنم ببينم جايی پيدا  ميشه شبها بمونی 

:با سرعت و عجله  گفتم   

کنم نه شما نمی خواد  خودتونو تو دردسر بندازين ، خودم  امروز  يه فکر می _ 

:نفسش رو بيرون داد و گفت  

ارم ممنونم طالخانوم  که منو درک می کنی باور کن من فقط طبق قوانين اداره د_ 
حرف می زنم و گرنه من مخالفتی با موندن شما اينجا ندارم 

و واقعا از کارتون همينجا راضی هستم 

تمام بچه های اينجا خيلی تو رو دوست دارن

:لبخندی زدم و گفتم 

دست  من هم اينجارو دوست دارم اين مدتی که اينجا بودم واقعا احساس خوبی بهم_  
خوشحالم  داده  از اين که اينجا کار می کنم و با شما همکاری دارم باور کنين  خيلی
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نمی خوام به خاطر من مشکالت به وجود بياد 

:سرش رو تکون داد و گفت  

درسته ممنون که درک می کنين _ 

سالش بود، لبخندی زد و نگاهم  ٩و  ٨بلند شدم همون لحظه ديدم يکی از بچه هاکه   
کرد ،  در استانه  در بود 

:خانوم فخار با خنده  گفت

تو فقط نظافتچی نيستی_  

اينجا با اينکه  سه ماهه  اومدی بچه ها خيلی دوست داره 

بچه  با اشاره به سرودستانش از من خواست که برم

زبان  با  اينکه سه ماه بو د، اومده بودم اما تا حدودی برای بيان کردن منظورم 
اشاره رو داشتم ياد می گرفتم

ردم و  با لبخند و در حاليکه چشمامو با لبخند عميقی  فشردم و با دستام اشاره ک  
:گفتم

االن ميام برو_   

:پسر  بچه  و دستشو تکون داد و با زبان اشاره گفت  

خاله بيرون  منتظرم سريع بيا  _  

:خانم فخار با لبخند گفت  

کارت برای  امروز تمومه ؟_ 

:با لبخند  گفتم  

حاال    تا ساعت کاری که تموم می شه  با بچه ها وقت می گذرونم_ 

:لبخندی زد و گفت 

همينه که  بچه ها خيلی وابسته شدن _  

:از پشت صندلی بلند شدم و گفتم

منم  خيلی دوسشون دارم  و تونستم باهاشون به خوبی ارتباط برقرار کنم_   

:لبخندی زد و گفت 
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آره متوجه شدم که خوب  داری زبونشونم  ياد می گيری_  

درسته   واقعاً خيلی دنيای جالبی دارن _ 

:و  لبخند می زدم و گفتم

با اجازتون من مرخص بشم انشاW من کارم که يکی  دو  ساعتی تمومه فقط  _  
بمونم  يکم با بچه ها بعد ميرم

فقط لبخندی زد چيزی نگفت   

ب زمزمه از اتاق اومد بيرون کالف نفسی بيرون دادم   دستمو بردم تو جيبم و زير ل 
:کردم 

صيب يعنی خدايا خوشی به ما نيومده همش چند  ماهه  از اومدنم نگذشته  ريخت م_ 
رو نديدم شب روز اينجا بودم 

اين جوری بايد گند بزنی باحال من صفا بدی؟ 

دستم تو جيبم بود که به موبايلم  ويبره بود تکون خورده 

 دير می اومد  اين مدت درست   اميررو نديدم،    فقط  پيام می داد حالمو ميپرسيد ديربه 

می دونست که شبا اينجا تو اداره می خوابم راضی بود، و از  اين  احوال  
پرسيدن هاش می فهميدم که خيلی نگرانه 

و فرهاد   تو اين مدتی که  چندين باری    ديدن  طناز رفتم خيلی حالش بهتر شده بود 
 کم وکسری براش نذاشته بود، حالش رو به بهبودی بود و   و عنقريب مرخص بشه

رکه  مادر  هم  شنيدم هنوز تو خونه کار می کنه سبزی، شور، ترشی درست می کنه س
 کردن می اندازه،  خالصه سرگرم  زندگی بود،  تو خونه ای که فرهاد داد زندگی می

خونه عالی بود و شيک 

ی خونه پويا  هم که تو بيکاری  کار می کنه و کار و بارشم  خوبه و درساشو داره م 
چقد خوشحال شدم دل به درس داده و از ته دلش پيگيره 

نستم از مادر   چند باری از من خواست که برم به خونه باهاشون زندگی کنم اما نتو 
 مصيب  می ترسيدم از اينکه جامو نمی دونست و منو و منو پيدا نمی کرد خيلی

خوشحال بودم

]14:54 07.12.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٧٧پارت#

موبايلم رو از جيب مانتوم  درآوردم، ديدم پيام امير روی صفحه بود 

نفهميده بودم که پيام داده بود 

کلی پيام داده بود 

که بازشون  نکرده بودم 

سريع  بازش کردم 

از  نيم ساعت پيش بود قبل از اينکه پيش خانم فخار  برم

يعنی  اينقدر  درگير بودم که صدای زنگ پيام رو نشنيدم؟ حتی ويبرشو ؟  

با سرعت باز کردم   

:ديدم نوشته بود

طالخانوم حالت چطوره ؟_  

دارم نگرانت ميشم خوبی تو ؟  درگيری که جواب نميدی ؟  

تو خوبی ؟.....  

به حالت اه  نفسم رو بيرون دادم

اين بار مجبور شدم جواب پيامش يه جور ديگه بدم 

نفسم رو بيرون دادم و فقط يک کلمه نوشتم  

نه 

موبايل رو تو جيبم انداختم و سمت  بچه ها رفتم 

داشتن تو حياط بازی می کردن 

ساعت کاريم که تموم  شده بود  

شيفتم تموم شده بود يه ساعت ديگه هم اينجا تعطيل می شد   

و بچه ها می رفتن   داشتم باهاشون بازی می کردم 
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هم برای سرگرمی بود هم غصه هام يادم می رفت

هم  منم زبونشون به خوبی ياد می گرفتم 

تنبدون اينکه بخوام بچه ها با ديدنم  ذوق زده شدن و هر کدوم يه چيزی می گف

با اينکه مربی داشتند اما يک ساعت را با من می گذراندند 

و با تمام وجودم بهشون  عشق می ورزيدم  

 ها جبران يه احساس عجيبی داشتم نمی دونم شايد من هم کمبودهای داشتم که با اين بچه
می شد که خودم خبر نداشتم

اينقد سرگرم بازی بودم، نفهميدم زمان گذشته

بچه ها هم  رفتن   

تنها روی نيمکت نشسته بودم 

نمی دونستم چيکار کنم بايد وسايلم رو جمع می کردم  

بايد شب رو  پيش طناز   می رفتم بعدش  يه فکری به حال خود می کردم 

 ...دوست نداشتم اين طوری بشه  ولی   حداقل  با  بهونه سر زدن پيشش ميرفتم

کالفه دستی به موهام  از زير مقنعه بردم 

مدنش رو پاييز داشت با نازوادا  می اومد   از  ريختن برگهاش روی زمين  نشان  او 
می داد صبح  امروز  کل  محوطه رو جارو زده بودم اما حاال  محوطه پر از 

برگ های زرد پاييزی بود 

برای اينکه خودم رو  سر گرم کنم و بتونم يه ساعت فکر کنم 

بلند شدم و محوطه  جارو زدم

همه رو گذاشتم داخله کيسه زباله 

ارم نفسی  به سينه دادم   يک لحظه داشتم  به ته  حياط  می رفتم که جا رو بذ 

صبانی برگشتم ديدم تمام برگها ريخته روی زمين و کيسه زباله ها روی زمين بود و ع
شدم يعنی کارکی ميتونست باشه؟

همه ی  بچه ها رفته بودن و از  اين شيطنت ها که نمی کردن 

عصبی   دور خودم چرخيدم   
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شمام  عصبانی کيسه ها را از روی زمين برداشتم ،  يه دفعه نفسم بند اومد وقتی چ 
توسط يکی بسته شده

نفسی به سينه دادم  بوی عطرش حال وهوای خاصی داشت 

به آرومی  همون جور که چشمامو بسته بود سعی کردم که بچرخم لبخندی روی  
لبانش بود

:با عصبانيت با زبان اشاره به گفتم   

ديوونه چيکار کردی؟_  

تا  ديد من اينجوری حرف زدم  با زبان اشاره   

:چنان چشاش متعجب شد که من هم کم نياوردم  با زبان اشاره گفتم

بايد خودت همه رو جمع کنی_  

:اين بار خنديد اونم با زبان اشاره گفت  

چرا گوشيتو جواب نميدی می دونی چقدر بهت پيام دادم نگرانت شدم_ 

تازه ياد گوشيم   افتادم،  سريع  از داخل جيبم در آوردم  

صفحه رو باز کردم، ديدم چندين بار هم زنگ زده بود

پيام داده بود

گوشی  اما تازه يادم اومد که موبايلم رو  سکوت  بود  ، حالت  سکوت رو برداشتم و
رو توی جيبم گذاشتم 

:با زبان اشاره گفتم

داشتم اينجارو تميز می کردم که تو گند  زدی_  

اشاره  نفسش رو بيرون داد   کيسه های زباله رو از از رو زمين برداشت و با زبون 
:و لبخندی  گفت 

خودم جمع می کنم _ 

ه و نگاهش به  من بود ،  کيسه زباله هارو  را از دستش گرفتم و  با زبون اشار
:شمرده شمرده که لب خونی کنه ، گفتم 

نمی خواد جمع کنی خودم جمع  می کنم_ 

دی زد و با زبان دست  اشاره کرد که باهم اين روزا  حرف می زديم که يه دفعه لبخن 
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:گفت

خيلی خوب پيشرفت کردی_  

:خنديدم خودش هم خنديد که يه دفعه با زبان اشاره گفت  

چرا حالت بده ميدونی چقد  نگران شدم ؟_ 

اشتی همينجوری که داشتم سمت ته  حياط می رفتم که دوباره جارو را از سرويس بهد
بردارم دنبالم اومد نمی خواستم حرفی بزنم  

:نگاهش به من بود ، با زبان اشاره گفتم 

بايد دوباره از اول جارو بزنم _  

هش بود، کنارم هم قدم شده بود، نگاهم بهش،  خودش هم با زبان اشاره بود و نگاهم ب 
:که ببينم با دستاش چی ميگه، گفت 

خودم برات جارو می کنم فقط بگو چته_  

]15:00 07.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٧٨پارت#

ز نگاه نفسم و بيرون دادم، مجبور بودم بهش نگاه کنم که لب خونی کنه  با اينکه ا
نگرانش فراری بودم 

:با  زبون اشاره گفتم 

هوا داره سرد، درختا هم هی حالمو می گيرن اينقد اين حياط جارو می زنم _ 

جارو  رو برداشتم از دستم گرفت و خودش به سمت حياط رفت 

شروع کرد به جارو زدن، تمام مدت نگاهم  بهش بود   

روی نيمکت نشسته بودم، دقايقی طوالنی گذشت، همه جا رو زد  

من در سکوت نگاهش کردم، داخل کيسه زباله ها گذاشت  

و برد  و گوشه ای حيات  گذاشت   
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نفسش رو بيرون داد، لبخندی زدم 

:با زبون اشاره  اما  عصبانی يه چيزی گفت

اين بار چينی به ابرو  دادم 

درست متوجه نشدم، دوباره حرفش را تکرار کرد 

:با زبان اشاره که با لبخند گفتم 

چی ميگی ؟_ 

:و زبون اشاره و دست پاچه  ادامه دادم گفتم  

خيلی چيزا را هنوز بلد نيستم _  

:خنديدم وقتی با زبون اشاره گفت

خودم همه رو يادت می دم_  

خنديدنم،  به خاطر اين که اين جمله رو خيلی خوب بلد بودم 

همه بچه ها اينو هزار بار بهم  گفته بودن 

وقتی باهام حرف ميزدن و بلد نبودم جوابشونو بدم بهم می گفتن 

)خودم يادت ميدم( 

 اين مدت با اينکه سه ماه   اومده بودم اما خيلی چيزارو  ياد گرفته بودم 

يعنی دست خودمون هم  نبود مجبور بودم ياد بگيرم

نفسمی به سينه دادم، دستمو گرفت 

بلند شدم، هم قدم شديم  در سکوت 

دقايقی طوالنی دور حياط بزرگ  قدم زديم  

:يه دفعه روبه روم   ايستاد،  نفسش رو بيرون  با زبان اشاره  عصبی گفت  

نميخوای چيزی بگی؟_ 

چشمامو بستم کالفه و ناراحت بودم  

:چشمام رو باز کردم و با زبان اشاره  بدون حاشيه رفتن گفتم 

خانمفخار ميگه شبا  نبايد اينجابمونم_   
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تا اين حرف رو زدم نفسش رو متأثر بيرون داد 

دوباره روی نزديکترين نيمکت نشستم  

:روبه روی من ايستاد و با زبونه اشاره  گفتم 

نمی دونم چيکار کنم می ترسم برم خونه_  

لند کرد لحظه ای دوتامون ساکت بوديم، نگاهش به من بود، يه دفعه دستمو گرفت منو ب
رو به روش ايستادم

متعجب از چيزی که  با زبان  گفت و  اول متوجه نشدم  

بان سوالی چينی و  به ابرو  دادم، با صدايی که به سختی از لبش خارج شد و با ز
اشاره کرد و گفت 

:که باالخره متوجه شدم  

وسايل تو بيار می ريم بيرون _  

:فقط سرمو تکون دادم و سوالی پرسيدم  

کجا ؟_ 

قی که دستم رو گرفت دنبال خودش کشيد و و با زبان اشاره ی تک دستش تندتند با ذو
:برام عجيب  بود، گفت

من ميرم تو ماشين بيا سريع منتظرتم _  

نگاهم بهش بود که با لبخندی رفت

دستشو تکون داد يعنی من برم 

ود نفسم رو  بيرون دادم و سراغ کيف وسايل که توی يکی از کمدهای نمازخانه ب 
رفتم 

کيفمو برداشتم و تمام وسايل اندکم رو جمع کردم   

داخل کوله پشتی ام  جا دادم  

از نماز خونه زدم بيرون ديدم

از نگهبان مرکز خداحافظی کردم و رفتم بيرون   

وار لبخندی زدمو س. ديدم امير توی ماشين روبه روی مرکز پارک کرده، نشسته بود 
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ماشين شدم

تمام مدت ساکت بوديم من نمی دونستم داره کجا می ره 

فقط تونستم اون موقع بهش اعتماد کنم

دقايقی طوالنی  گذشت، گوشه ی خيابون پارک کرد 

نگاهم بهش بود پياده شد

با  اشاره  خواست  منم پياده بشم 

پياده شدم و ماشين رو با ريمونت قفل کرد 

 نفسم رو بيرون دادم و تصميم گرفته شد،  حالت عجيبی بود که هنوز چند قدم 
برنداشته بودم که نتونستم وجود اين حس عجيب را تحمل کنم

اين حس تازه برام عجيب بود  

اينجا بود که به اين باور رسيدم منطقی ترين آدم دنيا هم که باشی 

يه وقتی

يه جايی

.. عقلت جلوِی دلت کم مياره 

وقتی به خودم اومدم نفهميدم کی انگشتام قفل انگشتاش شده بود که  

با ترديد  انگشتام رو از تو قفل دستاش باز کردم  

و از برگشت نگاه کرد، منم زير سنگينی نگاهش دستپاچه سرم رو انداختم و نگاهم ر
نگاهش دزديدم

]15:42 07.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٧٩پارت#

رو پل هوايی بوديم
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نفسی به سينه دادم که ديدم لحظه های ايستاده  

از پشت کمرم   دست گرفت  دورش حقله کرد 

لحظه ای  دنيام يه جوری شد   

احساس کردم شايد از  سردی  هوا پاييزی بود  

ه امير من هنوز همون مانتو تنم  بود،   لرزم گرفت از سرما بود، يا از  نزديکی ب 
نميدونم 

اما تا  لرز کردم منو به خودش چسبوند    

نگاهم به  خيابون و ماشينايی که زير پامون می گذشتن ، بود   

خاصيه  نفسم رو بيرون دادم، نمی دونستم چيکار کنم فقط فهميدم  اين مرد يه جور  
عجيب با احساس و خيلی لطيف بر خالف ظاهر مردونش 

خيلی معذب بودم دست خودم نبود    

اره برگشتم به ارومی ازش فاصله گرفتم هنوز لبخندش رو لباش بود، با زبون اش  
:گفتم 

کجا بريم ؟_     

لبخند زد  

:چشمکی زد و  با   ذوق زياد   و  دستای هيجان زده اش گفت  

بريم  ساندويچ  بگيريم بريم خونه _   

:چينی به ابرو دادم  و گفتم  

خونه ؟_  

دستمو گرفت منو دنبال خودش کشيد   

بل اجبار دنبالش رفتم   

برگشت نگاهم کرد    اب دهنمو قورت دادم  

...من زن خلق شدم 

...نه برای در حسرت يک بوسه ماندن

...بلکه برای خلق بوسه ای از جنس آرامش
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من زن نشدم که هم خواب آدم های بی خواب شوم 

..زن شدم که برای خواب کسی رويا شوم 

من  پر دردم    زن خلق شده ام که کسی هم دردم باشد    

نفسی به سينه دادم ياد مصيب افتادم اون راحتم نمی ذاره   

يه دفه ايستادم   

اين رفتارش عادی نيست  

ابراز عالقه است  ؟ خواستنه ؟ هوسه ؟  دلش  يه رابطه می خواست ؟ 

وک نفسی به سينه دادم، روبه روم متعجب ايستاد  گوشه ی لب کزيدم و زدم رو ن 
نفسی به سينه دادم ....  دماغم   دستمو گرفت  اين عادتمو دوست نداشت 

، نگاهش به گذر عابرای پياده رو از کنارمون رو پل عابر پياده    توجهی نمی کرديم
:بهم بود و  و  با شک وترديد و دلهره و با دستای  لرزونم پرسيدم 

تو دقيقا چی  مي خوای؟ -_ 

تا اين حرف رو پرسيدم   متعجب بود  

رم سرشو انداخت سکوت کرد،  نفسی به سينه دادم و  دست بردم که  صورتشو بردا 
نگاهم کنه،  سوالی نگاهش کردم 

:با منومن دستای دست پاچه و لرزون تر از حال زارم  گفت  

تورو واسه يه مدت واقعا طوالنی  واسه تا وقتی بميرم _ 

شاره گوشه ی لبمو گزيدم  نفسم تو سينه  حبس شد، با  ترديد  به سختی و زبان ا  
:خواستم مفهممو بهش برسون وگفتم 

تو که می دونی اوضاعم چطوريه من فراريم _ 

تا اين حرف رو زدم  عصبی دستمو گرفت منو دنبال خودش کشيد راه اومده رو  
برگشتيم 

عصبی بود  واقعا نمی تونستم درکش کنم، برگشتيم سوار ماشين شديم  

خيلی نگران بودم نمی دونستم چکار  کنم   

تمام مدت  تا رسيديم خونهاش 
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نمی دونم چرا  دارم  همراهيش می کنم.   ساکت بودم

يعنی واقعا نمی دونستم دارم با چی  پيش ميرم  

با  قلبم ؟  دارم غيرمنطقی می شم ؟ 

داخل خونه شديم ايستاده بودم  زودتر  داخل شدم

در سالنو قفل کرد 

و بدون  حرفی کيف سوئيچ و موبايلش و روی ميز وسط سالن گذاشت 

نگاهم بهش 

بدون  حرفی بدون حرکتی بدون  سوالی و جوابی   سمت سرويس رفت  

و بعد  تو اتاق  

من تو سالن ايستاده بودم 

به نظر می رسيد عجيب شده  يک لحظه نگران شدم  

ربع ساعت  گذشته بود که کوله پشتيم رو روی مبل گذاشتم  

ه سينه  به سمت اتاق حرکت کردم  پوفی کشيدم سينه ام پر بود از حس عجيبی ،نفس   ب
دادم 

ا ترديد با اينکه دست خودم  نبود  و خوب می دونستم صدايی نمی شنوه  به  ارومی و ب
در اتاق که نيمه  باز بود  رو باز کردم 

خودم هم نمی دونستم چرا نگرانش بودم  

اين سکوت عجيب و  آرامش وحشتی به جانم انداخته بود 

در اتاق رو هول دادم  و بی اختيار نگاهم به اتاق رفت

ديدم داره  نماز می خونه  

پای سجدست   اينو به وضوح متوجه شدم 

يعنی اين پسر نماز می خونه ؟  

نفس بيرون دادم

تا لحظاتی نگاهش کردم  
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داشت نماز می خوند نفسی به  دادم 

ارامشی به دلم نشست که برام باور کردنی نبود  

برگشتم نگاهم تازه متوجه  سالن دادم  

خيلی شلوغ بود چرا  اين پسر اينجوری شده 

اينقد شلخته ؟  

م از نمی دونستم دارم  چکار می کنم دست خودم نبود ، دست پاچه بودم اصال  دار 
واقعيت فرار می کنم از اخطاری که   عقلم می داد و قلبم رد می کرد 

همين جور مشغول جمع کردن سالن شدم 

]18:27 07.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٨٠پارت#

صدای پاشو شنيدم برگشتم، نگاش کردم

بهم نزديک شد، لبخندی زد    

لباسارو از دستم گرفت

روی مبل اندخت و با دست اشاره کرد بشينم 

نمی دونستم دارم  چيکار می کنم،  يه جوری بودم

دست خودم نبود انگار يه چيزی گم کردم 

دنبال يه چيزی بودم، لبخندی زد 

نفسش رو بيرون داد، با دست اشاره کرد  موبايلم کجاست؟ 

سريع متوجه شدم 

سمت کوله پشتيم رفتم موبايل رو   در آوردم  

لبخندی زد، نفسش روبيرون داد
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.يه دفه سمت اتاق رفت، نگاهم بهش بود هيچی نگفت،  متعجب بودم از سکوتش   

گه  هم نمی دونستم چی ميخواد   بگه،  نمی تونه با زبان اشاره مستقيم  به خودم ب 
دست پاچه  بودم  هم متعجب 

هم  انگار  منتظر  يه حادثه عجيب در حال وقوعه  

نگاهم بهش بود، داخل اتاق شد

در رو  بدون حرفی بست، موبايلم دستم   روی مبل نشستم

مقنعه رو  از  سرم کشيدم 

دستی  منتظر موندم لحظاتی کوتاه  هيچی برام نفرستاده   و لبخندی زدم، خودم پيش
...کردم    باخودم زمزمه کردم    اما 

تو از من چی می خوای؟_  

نفسم رو بيرون دادم و اين بار اين سوال را پرسيدم و واقعا نوشتم  

تو از من چی می خوای؟_  

منتظر جواب سوالم  بودم،  رسيد  

نگاهم به صفحه بود ، خوندم  

...آرامش_  

:سرمو برداشتم  نگاه در بسته کردم و  زمزمه کردم  

چکار ..  ولی  از اينكه تو اينقد  ارومی  نميشه گذشت! اينكه من  بدبختم  به كنار_ 
کنم با دلم ؟

!حاله دلم اصال خوب نيست 

اين حالتا عجيبه برام .. اينقد خوب نيست که دارم به زبون ميارم 

:نفسمو بيرون دادم و نوشتم 

...!چه کم توقع_  

تند داشت تايپ می کرد  چه حال    عجيبی ؟   

نفسم انگار بند اومد، باز بی اختيار    نگاهم به در بسته کشيده شد  

برعکس من ادم پر توقعی هستم_  
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...چون آرامش چيزی نيس که هرکسی بتونه اونو به آدم بده

:زمزمه کردم  . 

اون آدم منم ؟_  

:اما تندتند نوشتم 

اما من پر دردسرم پر مشکل بهت که گفتم     جوری شده_ 

جوری شده که بايد به خدا بگم

..سر يسريا رو گرم کن تا دست از سر من بردارن 

:پوزخندی زدم و ادامه دادم و سريع تايپ کردم  

من فراريم می دونی که ؟_ 

در بسته بود ترسی  به دلم نشسته بود

ز در گرفتم  نميدونستم چيکار کنم  با صدای هشدار  پيام موبايل  تو دستم  نگاهم رو ا 
و  به صفحه موبايل دادم

:نوشته بود  

ه حرف که من وتو باهم ازدواج کنيم اون ديگه کاری به کارت نداره ديگه نمی تون_ 
بزنه و ديگه دست از سرت برميداره 

حرف  از ازدواج بود

ون  باز قلبم به تپش افتاد چه حال عجيب بود واقعاً نمی تونستم درک کنم که ديدم ا 
برام نوشت

به هيچی فکر نکن  من کمکت می کنم تا ته دنيا کنارت  می مونم _ 

صه  که تا وقتی جونی به تن دارم شعار نميدم   عمری باشه  خواهانتم تا ته اين ق 
ابديه   من نمی ذارم   بهت سخت بگذره مطمئن باش همه چی تموم ميشه درست  

ميشه

جوابی ندادشتم بدم که  پيام بعديش اومد 

تو باش فقط،_ 

اصال كاری نكن،
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...همين بودنت تموم   مشکالرو  حل ميكنه

سکوت کردم  

واقعا نمی دونستم در جواب حرفاش چی بنويسم  

ساکت بودم نمی دونستم چه جوابی بهش بدم 

چه جوری با اين احساس من کنار بيام  

دست خودم نبود عصبی نفس بيرون دادم

چشمامو باز کردم که جوابشو بدم اما جوابی  نداشتم 

نمی تونستم اميدوارش کنم  

يا با دلم کنار بيام   

دلم و عقلم  با هم درگير بودن  

آب دهنمو قورت دادم ،گوشی تو دستم  ماسيد خشکم زد 

صفحه ی موبايل رو باز با صدای هشدار پيام  باز کردم  

:که نوشته بود 

جوابمو نميدی نمی خوای حرف بزنی؟_ 

:بازم سکوت کردم و زير لب زمزمه کردم 

چی بگم نمی دونم_  

:بازم پيامش اومد، خوندم نوشته    

تو  ميدونم منو نمی خوای چون کرواللم بی خودی دارم به خودم اميدواری می دم_  
همون دختری هستی که من حس می کنم  می تونه برام خاص  باشه  و خواستنش 

می تونه  واقعی باشه اما اشتباه کردم

]08:38 08.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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١٨١پارت#

احت نفس بيرون دادم، از اينکه از ضعف خودش استفاده کرد واقعاً بهم برخورد نار
شدم 

اين قضيه هيچ ربطی نداشت  

:آب دهنم رو قورت دادم و سريع نوشتم 

امير ميشه بيای بيرون؟_ 

جوابم رو نداد می دونستم ناراحت شده   

لحظاتی منتظر موندم،  دلم تاب نياورد  

خودم بلند شدم موبايل روی مبل انداختم 

و سمت اتاقش رفتم،  در زدم  

اينقد گيج و عصبی بودم که مدام يادم می رفت ،  

تازه متوجه شدم که صدای در رو نمی شنوه  

نفسی به سينه  با حالت اهی عميق دادم  

در رو باز کردم تا درو باز کردم نگاهم بهش  رفت  

روی تخت بود، طاق باز دراز کشيده بود و موبايل دستش بود 

تا منو ديد يه دفعه از جاش پريد  

باال تنه اش  لخت بود، چيزی تنش نبود، دست پاچه شده  

منم از اتاق اومدم بيرون دست پاچه در و بستم نفسی به سينه دادم  

داشتم سمت موبايل می رفتم، صدای پيام بود 

داشتم جلو  می رفتم صدای گامهايش  رو  پشت سرم شنيدم 

يک قدمی موبايل بود، ايستادم و به آرامی  برگشتم 

ديدم دستپاچه بود ،با ديدنم چنگی  به   موهای سرش  زد 

متوجه شدم تيشرت تنش  کرده بود  

هنوز  دست پاچه ايستاده بودم دست، حال  خودم نبودم  
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موهام رو پشت گوشم انداختم و سرمو انداختم پايين 

حس کردم جلو اومد قفسه سينه ام پر شد از هوای عطری دلپذير نفسهاش 

نمی دونستم  چيکار کنم  

از دست پاچگی حضورش  خم شدم به آرومی گوشی رو برداشتم 

جلو اومد رسيد بهم  

تپش قلبم عجيب بود  

انگار  بهشت بود اين  نگاه  خالص پاک 

سنگينی نگاهش يک  حس  عاشقانه بود ؟ 

ترس بود؟

ترديد بود ؟ 

تاب و  نمی دونم هرچی بود عجيب بود؟  نويد بهشت رو می داد برای دل بی قرار و بی
خسته ام ؟

يا  اشتباه می کنم ؟  

با دستای لرزون پيام رو باز کردم ،نوشته بود         

طال مشکلی نيست منم بودم خودم و انتخاب نمی کردم_ 

تا اين پيامشو خوندم، دستام به وضوح لرزيد  قلبم  يه حال عجيبی بود   

نفسم بند اومد چرخيدم از برق نگاه منتظرش  

ه ی  لبمو اب دهنم رو  به سختی قورت دادم   داشتم لحظه ای   ديونه می شدم ، گوش   
گزيدم  

تا به خودم اومدم  حس کردم پشت  سرم ايستاده  

بوی عطرش   امونمو بريده  منو  اين حسای ناب  روانی می کنه  

کنم اين ارامش عجيبش يه حال هوای خاصی داره   يه   نجابت عجيبی   رو حس می  

نفسش رو کنار صورت برهنه ام حس کردم 

.و دستی که موهای پريشونم و  به يه طرف جمع کرد   
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اين احساسای ناشناخته تو وجودم چه   معنايی داره ؟  

م پاين بود اندک فاصله ای  بينمون بود،  نتونستم تاب بيارم و به ارومی   چرخيدم سر 

سنگينی نگاهش رو نمی شه تحمل کرد 

نتونستم با زبون اشاره چيزی بگم اصال انگار يادم رفت حرفی بزنم  

:موبايل دستم بود و تندتند نوشتم    

چند روزی بهم مهلت بده _ 

فاصله گرفت 

لبخند تلخی زد و پيام رو خونده آب دهنش رو قورت داد 

داشت می نوشته  

نمی دونستم چی  نوشت؟  منتظر زل زده بودم به صفحه موبايل 

سرمو  برداشتم، لبخندی زد 

موبايل تو دستم لرزيد،  نگاهم به صفحه موبايل رفت،  نوشته بود

رم اخه   واست  می مي... باشه عزيزم   منتظرم   هرچقد بگی منتظر می مونم  _  
ميفهمی اينو ؟

:خنديدم سرمو تکون دادم  نوشتم  

تو برام  می ميری _ 

خبری از اين چيزا نيس امير ...و من برات تب کنم نيس  

قيقت زندگی  كه معامله كردن نيس ، زندگی   و شعر و رويا نيس ،   زندگی  يه ح 
محضه  

تو فقط كنارم باش

..همين كافيه  

پيام رو خوند خنديد،  گوشه ی لبش رو گزيد،   تندتند نوشت 

دم و خوندم لبی تر کردم نفسی به سينه دادم،  پيامش اومد     اب دهنم رو قورت دا    

اخرش با اين حاظر جوابيت منو   می کشی _  
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:خنديدم زير لب زمزمه کردم  

خدا نکنه _ 

سرمو برداشتم نگاهش کردم زل زده  بود بهم    

... فکرشو نمی کردم يه روزی هم صحبتم   يه ادم . رفتم تو فکر  

اب دهنمو قورت دادم  

رنگا چشمای سبزش خاص بود اصال همش خاص بود . نگاهم به چشماش بود   
جذاب بود تو نگاهم 

اين همه با نيش و کنايه حرف می زدم و االن  ساکتم ؟ 

]09:56 08.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٨٢پارت#

نگاهمون  تالقی عجيبی بود،   اب دهنم رو حتی نمی تونستم قورت بدم     

انگار با چشماش داشت حرف می زد     

نفسم بند اومد  

يعنی می فهمم لحن نگاهش رو ؟ 

رفتم ديونه شدم لحظه ای نتونستم دوم بيارم نگاهم رو از چشمای    سحرانگيزش گ 

لب گزيدم ، ديدم داره تايپ می کنه  

واييی خدا اين چه حاليه ؟ 

عاشقی که ميگن اينه ؟ 

نفسم تو سينه حبس بود، بوی عطرش، گرمای وجودش چشماش با من دارن چکار  
می کنن   ؟ باور کردنی نيست 

فرياد بی صدای لبهاش و حرفای  بلندبلند چشماش رو چطوری باور کنم 

544



نگاهم به صفحه ی موبايل رفت  

اما پيامش      باعث شد بی اختيار سرمو بردارم ... می ترسيدم  

توی دلم تکرار کردم پيامشو     

بيا با چشم هامون صحبت کنيم، کلمات اکثرا دروغگون_ 

..اشیمن بلد نيستم زياد از کلمات استفاده کنم،اميدوارم خوندن نگاهمو خوب بلدب

راست می گفت ... سرمو برداشتم زل زدم تو نگاهش  

... چشمهاش دارن عاشقی می کنن    و منم   می فهمم  

وبی لبخند زد، دست برد باز موهام رو پشت گوشم گذاشت با زبون اشاره که به خ  
:متوجه می شدم گفت 

بشين خسته شدی _ 

:وشتم منومن کردم   دست خودم نبود اصال دست پاچه بودم،  با ترديد و اضطراب ن  

فردا    بعد  اتمام ساعت کاريم ميای دنبالم ؟_ 

لبخند زد     سرشو تکون داد   و موبايلشو نگاه کرد  

و   سرشو برداشت وقتی پياممو  ديد  سوالی نگاهم کرد که   باز باترس و دلهره 
:ترديد   از کاری که می خواستم بکنم تندتند نوشتم 

می خوام به مادر و برادرم معرفيت کنم _   

تا اين حرف رو نوشتم خوند 

نگاهش پر بود از عصبانيت؟ 

:دست پاچه بود، قدمی  عقب رفت و با همون زبونش که متوجه شدم و گفت 

...من نميام_  

تاق  نميدونم چش شد؟ اصالً چرا از اين عکس العمل رو   داشت، با عصبانيت سمت ا 
حرکت کرد 

جلو رفت،  و ايستاد 

د  دستشو گرفتم تو دستم بود و نگاهش کردم، به احتمال زياد  دوست نداره  بيا
:نگاهش کردم،  زل زده بودم تو چشپاش و شمره شمرده گفتم
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!امير_  

نگاهش به من بوده  

صبی با دستپاچگی و يک دستش  و با زبان اشاره و صدای ناهنجار  و نا مفهوم ع  
:فقط فهميدم گفت

من نميام خجالت می کشم _  

عصبی شدم يک لحظه

اين پسر خودش رو دست کم گرفته بود   

خودش هم  خودش رو قبول   نداشت

اما اين برای من اصالً قانع کننده نبود 

اون نبايد خودش رواز کسی مخفی کنه اصال اون چيزی کم نداره 

کمبودی نداره جذاب خوشگل مهندس همه چی داره ديگه نبايد خودش رو دست کم  
بگيره 

گم ، با منم عصبانی شدم و تند موبايل رو دستم گرفتم اصال نتونستم با زبان اشاره  ب
:موبايل نوشتم 

يادت باشه كسی كه دوستت داشته باشه_  

م بايد تورو به همه معرفی کنم تو چيزی ک!!.. گوشه وكنار زندگيش قايمت نمی كنه
نداری  که بخوای  خجالت بکشی 

عصبی بودم دست خودم نبود   

پيام رو خوند  با ترديد نگاهم کرد  

:چشاش پر حرف بود پر التماس،    اينبار عصبی تر بودم با عصبانيت نوشتم 

اگه فردا اومدی دنبالم تا تهش باهاتم اگه نه     قيد طال رو بزن _  

وقتی اراده ای از خودت نداری و خودت از خودت خجالت می کشی من آدم ضعيف 
. دوست ندارم امير 

وفانای متوجه حرفام که ميشی  من نه تسليم سختيای اين دنيا ميشم، نه اجازه ميدم ط
 اين زندگی اين روشنی رو ازم بگيره پس اميدوار باش  امير به خودت تو نقصی

نداری 
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ه اگه پيامو فرستادم ازش فاصله گرفتم و اجازه دادم که بخونه  خودش تصميم بگير 
ميخواد    ترسی نداره 

نفسی به سينه دادم   سمت مبل ها  رفتم    کمی احساس خستگی کردم   

ش برگشتم نگاهش کردم، ديدم زل زده بهم لبخندی زدم  واسه اطمينان خاطر     

.نفسش رو بيرون داد چشم روی هم گذاشت  

]10:37 08.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٨٣پارت#

ماشينشو ديدم لبخندی زدم ... 

ی که امير تازه رسيد،  ازش خواستم که خودم پشت فرمون بشينم تا زودتر به مقصد 
می خوام برسم 

ت هنوز حرکت نکرده بودم، نگاهم بهش بود، لبخندی زد و سرشو انداخت خيلی ساک
بود

می دونستم کمی ترديد و ترس داره  

هرچه  لبخندی زدم و موبايل رو از  داخل کيفم در آوردم و شماره ی خونه رو گرفتم
می گرفتم کسی جواب نمی داد 

نگران شدم يعنی مامان کجا می تونست باشه 

اونم از خونه بيرون نمی رفت 

نفسی به سينه دادم ياد  پويا  افتادم و سريع شماره پويارو گرفتم  

دقايقی خيلی کوتاه بعد از چند دقيقه  بوق آزاد پويا جواب داد 

:نفسنفس می زد که  مهلت ندادمو با نگرانی سريع پرسيدم 

پويا چرا زنگ می زنم مامانم جواب نمی ده ؟_  

:نفسش روبيرون داد و با لبخندی که حس می کردم رو لباشه گفت
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مامانم رفته خونه فرهاد امروز فرهاد جابجا شده _  

مامانم رفته کمک 

نفسم رو بيرون دادم نگاه امير  کردم که سرش پايين بود 

:و کمی عصبی و لحن خشن گفتم  

چرا مامان رفت  اخه  مامانم می تونه کمک کنه با اين کمر دردش؟_

:پويا گفت 

نگران نباش فرهاد دو تا آدم گرفته که کمک کنن مامانم رفته نظارت کنه _  

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

خب  آدرس خونه فرهاد بده ببينم_  

باشه االن برات پيامک می کنم _  

باشه پويا دستت درد نکنه _ 

مراقب خودت باش _ 

:نفسش رو بيرون داد به خوبی حس کردم که با ترديد   و گفت

ميخوای بری اونجا؟_  

:باز نگاه امير کردم لبخندی زدم و گفتم  

آره  با مامان کار دارم  تو اگه تو نيستی خودتو برسون؟_ 

:متعجب شد لحنش و گفت  

چيزی شده نگرانم کردی_ 

:نفسم رو بيرون دادم و گفتم 

نگران نباش چيزی نيست ولی سعی کردی خودتو برسون_   

:با لحنی  اروم گفت  

مطمين ؟_ 

:با لبخند گفتم  

خيالت راحت _   
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دادم  تماس قطع کردم موبايل روی پاهام انداختم، کمربند کشيدم، ماشين روحرکت.... 

ه ای تمام مدت امير ساکت بود من هم ساکت بودم گامير نگاهم کرد  ، بعد چند لحظ
کوته حرکت کردم 

امير کيسه ای نسبتا بزرگی که دستش بود رو صندلی عقب انداخت

:برگشتم نيم نگاهی بهش کردم و با زبان اشاره گفتم 

اين چيه؟_  

:لبخندی زد چشمکی زد و با زبان اشاره گفت 

بعد ميفهمی_  

بون بود با لبخند  نگاهش سمت من بود، منم لبخند زدم اما نگاهم به رو به رو و خيا
:ولی با زبون اشاره گفتم 

.مشکوک ميزنی _ 

خنديد  حس کردم چيزی نگفت  

اين مدت که تو کانون ناشنوايان بودم واقع پيشرفت چشمگيری داشتم  

تقريباً خيلی چيزها و زبان اشاره روياد گرفته بودم

سرمو تکون  

:دادم حواسم به رانندگی بود گفتم

به من مربوط نيس _   

نگاهم کرد نفسش رو بيرون داد مثل اينکه فهميد  

:حرفمو سرشو به نشونه نفی  تکون داد و گفت 

نه نه نه و با انگشت اشاره مفهومش رو رسوند _ 

که لبخندی زدم و سکوت کردم

رسيدم خونه فرهاد آدرسی که پويا فرستاده بود    

خونه جای خيلی خوبی بود، اما برای من که امروز بی حوصله و کمی اعصاب  
نداشتم و ترافيک بود واقعاً خسته کننده بود

مقابل آدرسی که  داد رسيدم ،  خونه ای که ديدم  خيلی بزرگ بود 
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مقابل در بزرگ پارکينگش توقف کردم  

ب زمزمه نفسم رو بيرون دادم نگاهم به امير لبخندی زدم و کمربندرو باز کردم زير ل
:کردم 

خدا کنه مامانم سخت نگيره  خدا کنه اون خوشحال بشه دلشوره دارم_ 

از ماشين پياده شدم امير همزمان با من پياده شد نگاهم بهش  بود  

چرخيدم سمتش رفتم مقابلش ايستادم لبخندی زدم گوشه لبم رو  گزيدم 

تيپ اسپرتش با کت خوش دوخت اسپرتش معرکه بود 

موهاشو يه وری زده بود   

دست بردم موهاش و کمی مرتب کردم مثال  خودم دست پاچه بودم  

ی دستمو گرفت پايين آورد ، نفسم رو بيرون دادم و سمت زنگ در  رفتم، دکمه  
زنگ رو  فشردم

]10:44 08.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٨۴پارت#

يد و نفسی عميق  به سينه دادم  وقتی صدای مادرم توی  اف اف ساختمون خونه  پيچ
:گفت

کيه ؟_  

:با دلهره و ترس و تشويش از اين ديدار نفسی  سينه دادم وگفتم 

مامان منم طال_  

:صدای خوشحال و نفس نفس زدن مامانم با خوشحالی گفت 

الهی قربونت برم تويی؟ _  

صدای در باتيکی باز شد 

:و همزمان پشت بندش گفت 
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بيا باال عزيزم _  

:نفسی به سينه دادم نگاه  امير  کردم وبا لبخند گفتم

من تنها نيستم مهمون دارم_  

:مامان   متعجب  گفت

مهمون؟ خير باشه ايشاال _  

:باز هم نفسم و بيرون دادم گفتم

باشه مامان  باز کن لطفا _  

خوش اومدين_  

نمی دونم چطور شد دستش  تو دستم بود و با هم داخل شديم 

خونه خيلی قشنگ بود  

از وسط حياط کوچک که رد می شديم نگاهم به امير  بود

حس کردم کمی نگرانه، سکوت کردم  

نتو شلوار تنش داشتيم اون چند پله را باال می رفتيم که مامان رو تو آستانه در ديدم  ما
بود با يه روسری مشکی

نفسم رو بيرون دادم و سرم را انداختم  

احساس کردم و نگاهش به  امير  سنگين بود، يکی دوبار امير  رو  ديده بود

اما االن اين ديدار  برای من فرق داشت 

وبرای مادر و حتی برای امير  

نفسم رو بيرون دادم ، مامان ساکت بود، رسيدم  

 لبخند تلخی روی لبم نشست، نفسم رو بيرون دادم از اينکه مادر دوباره سالم
نکرددلخور شدم ،  می دونستم  تعجب کرده  از اينکه امير با من  بود 

:که خودم با لحن آرومی زمزمه کردم

سالم مامان_  

:نفسش رو بيرون داد و گفت 
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سالم نگفته بودی باکی داری ميای؟_  

از اينکه می دونست امير نمی شنوه با خيالت حرف ميزد  

:نفسم رو بيرون دادم و آروم زمزمه کردم 

خيلی زنگ زدم خونه بهت خبر بدم اما پويا گفت اينجايی_  

:مامان با لبخندی مصنوعی سرشو تکون داد نگاه اميرکرد  گفت 

سالم _  

 می دونست که نمی تونه حرف بزنه چيزی نگفت  اشاره به امير کردم که بياد و
دستم رو  پشت سر مامان گرفتم 

:و داخل شدم و گفتم 

اينجا خسته ميشی خودت که مريضی _  

داخل شديم ،  نگاهم به وضع و  شلوغی خونه رفت،  نفسم رو بيرون دادم 

خيلی شلوغ بود 

خيلی احتياج به مرتب کردن وقت گذاشتن داشت 

نگاهم به دو تا خانم افتاد که سخت مشغول بودن 

:از تو يکی از اتاقا فرهاد بيرون اومد  و با صدای بلندی گفت  

به به  طال خانوم  منور کردی _  

ا  لبخند جلو آمد نفسم رو بيرون دادم، تا نگاه فرهاد به امير افتاد که بعد ما داخل  شد  ب
امير هم لبخند زد

بون نگاهم به   فرهاد   که جلو اومد، باهاش دست داد و احوالپرسی کوتاهی با ز 
بی زبونی امير و لبخندهای فرهاد انجام شد 

:نگاهم به مامان بود  نگاهش هزرتا  حرف بود  که  رو به  فرهاد گفتم

مبارکا  ايشاW به  دل خوش_  

:لبخندی زد و گفت  

خيلی منتظرم طناز بياد  _  

خوشحال بودم که باالخره فرهاد تونست خونشو جدا کنه 
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:مامانم نفسش رو بيرون داد و گفت 

واسه گفتن چيزی اومدی مگه نه ؟_  

مامانم  انگار می خواد منو بچزونه 

:مقابل مامان ايستادم و آروم زمزمه کردم 

خودت می دونی مگه نه ؟_ 

مامان   اهی کشيد  تمام نگاهم بهش بود اخم کرده بود 

فرهاد بدون حرفی   اخل اتاق شد   

نگاهم به  امير  رفت، لبخندی زد 

و اشاره کرد سمت بيرون     اجازه خواست  که بره 

:دستشو گرفتم نگه داشتم،  رو به مامان گفت 

مامان متوجه که شدی ؟_ 

وجه مادرم مامان ابرويی باال انداخت  احساس کردم و  امير  داره نگاه می کنه   و مت
شد 

اصال نميدونم چرا اينجوری می کنه 

مامان که هيچ وقت اينجوری نبود  

:نفسم رو بيرون دادم و آروم زمزمه کردم  

مامان  خواهش می کنم من تصميم رو گرفتم_ 

:مامان روی مبل که وسط سالن تو شلوغی بود نشست و گفت  

يعنی چه تصميمی تو گرفتی يعنی اينقدر بهت  سخت می گذره _ 

يه دفعه  از حرفی که مامان زد  عصبی شدم  و  بدون توجه به اطراف و با 
:عصبانيت گفتم

مان مامان خواهش می کنم تو  که شرايط منو می دونی  چرا اين طوری ميگی ؟ ما_  
:نفسش رو بيرون  داد و با لحنی   عصبی  گفت

جله يعنی چی شرايطتو می دونم من که مانع ازدواج تو نمی شم اما چرا اينقدر ع_  
داری اونم با اين آدم که نه زبونشو می فهمی نه   نمی تونه  حرف بزنه
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:با لحنی عصبی گفتم  

مامان خواهش می کنم اينجوری حرف نزن من تصميم رو گرفتم _ 

:مامان نگاهم  کرد و با عصبانيت گفت

م هللاهرکس که اومد در زد و گفت يا هللا  که نبايد دستش دختر و داد و گفت بس_  

]10:48 08.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٨۵پارت#

:دست خودم نبود يه دفعه عصبی گفتم 

من از هر کسی که توقع داشتم اِال از شما واقعاً دلمو شکوندی مامان_  

مامان رو برگردون چيزی نگفت 

:با عصبانيت گفتم 

مامان چرا اينجوری برخورد می کنی ُخب می فهمه، متوجه می شه_ 

:مامان نگاه به من کرد و گفت 

تو  طال دلم برات می سوزه طال واقعا نمی دونم داری با خودت چه کار می کنی_   
مال سکوت نيستی    هزارتا  حرف  تو دلته بايد يکی باشه بشنوه 

:عصبانی  گفتم 

کردم  مامان اين اخم وتخمات  اين غيض کردنات داره ناراحتم می کنه منو باش فک_  
مادرم پشتمه 

مامان ساکت بود اصال انتظار نداشتم با من همچين کاری بکنه

اونم مقابل امير 

ه  نگاهم بهش رفت  لبخند تلخی زد و بدون توجه به حرف من که ازش خواستم بمون
رفت بيرون

می دونستم، خوب حس کردم  ناراحت شد  
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:اخم های مادرم شايد دلش رو شکونده، با عصبانيت رو به مامان گفتم 

ش  در  بفرما می فهمه خرکه  نيس حاليشه گاوم  بود با اين اخمات و رفتارت  صدا_ 
می اومد

:مامان با عصبانيت گفت 

طال داری چيکار می کنی با زندگيت؟_ 

کام فرهاد که می دونستم متوجه حرفا و بگو مگومون شد ، صداش در نيومد و التا 
ازش حرفی نشيدم، توی اتاق مونده بود

:مامان با عصبانيت گفت  

داری با زندگی خودت بازی می کنی از سر ناچاری همچين تصميمی گرفتی  _ 
احساسی عمل نکن  مگه تو چی  کم داری؟

:نفسم رو بيرون  دادم با   غيض و عصبانيت گفتم 

ی من هيچی کم ندارم همون طور که اين پسر هيچی کم نداره و اگه خيلی ناراض_  
هستی برم با همون مصيب ازدواج کنم ؟

:يه  دفعه   بغص کرد  و با گريه گفت

ی با خاک تو سر من بکنن که من نگران توام، دارم ميگم تو آدمی نيستی که بتون_  
اين پسر صمم بکم بتونی  دووم بياری

:نفسم رو بيرون دادم همون لحظه پويا داخل شد، و من با عصبانيت وداد گفتم 

نبال آرامشم نه مامان اشتباه می کنی اتفاق تنها اين پسر که منو آروم می کنه اصال د_  
به دنبال سکوتم می فهمی اينو 

:گفت  پويا  عصبانيت منو ديد نفسش روبيرون داد جلو اومد و يه دفعه بدون مقدمه 

ميخوای با اين پسره  ازدواج کنی ؟_ 

:نگاهم به پويا رفت و گفتم 

آره تصميمم رو گرفتم حاال چه شوما مخالف باشين چه موافق_  

:پويا نفسش روبيرون داد و رو به مامان اما مخاطبش من بودم  گفت 

طال هيچ وقت دوست داشتن رو از کسی گدايی نکن  _ 

ری طال  اين پسر اون آدمی که تو بخوای نيست   من  تو رو می شناسم تو فرق دا
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:پوزخندی زدم و گفتم  

ه پول و دقيقا چيزيه که تو ميگی  ، درسته من فرق دارم اگ...    من گدايی نکردم _ 
هش پول   برام مهم بود با مصيب ازوداج می کردم اگه تيپ و قيافه می خواستم  و همرا

به بابک  نه نمی گفتم 

:تا اين حرف رو زدم  مامان متعجب نگاهم کرد، با پوزخند گفتم  

درست شنيدی اما من اينا   رو نمی خوام !   آره بابک_ 

:پويا گفت  

تو خل شدی ؟_ 

:رو به مامان گفتم  

رفم شوما اگه  امير رو رد  کنی  فقط  دلمو می شکونين اما نمی تونين منص_      
کنين 

:پويا نفسش رو بيرون داد، مامان گفت  

طال مصيب راحتت نميذاره _  

:با عصبانيت گفتم  

مصيب الهی بره بدرک    _   

َمن آِرزوِی خوشبَختی و اين ِشروِورا  حاليم نيس

اگه  امير  مال َمن َنُشد  ايشاال برم بدرک  از شر من راحت شين مامان 

:مامان به گونه اش زد و با بغض گفت   

بميری راحت شم از دستت _  

:پويا خنديد و  می دونستم از ته دلش نيس که با گريه گفت  

طال دقم نده  _  

فرهاد  از اتاق اومد بيرون رو به  خدمتکار    بود ،  خواست  که برن  

موقعيت مناسب نبود  

سم منم ساکت شدم،   مامان فقط اشک ريخت  اصال نمی تونستم درکش کنم اگه دو  
دارن چرا مخالفن ؟
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:بعد رفتن خدمتکارا فرهاد و گفت  

طال امير بيرونه  زشته بخدااا _  

شکر  اين رفتارتون  واقعا  تاسف بر انگيزه می فهمه خب    خوبه  خدارو_ پويا  
کره نمی شنوه 

:با عصبانيت رو به پويا گفتم  

درست حرف بزن _ 

:با خنده و کمی  لحن خجالت زده ای گفت  

چی بگم خب _ 

:مامان با گريه گفت  

دست اين پسره رو گرفتی  اومدی ميگی می خوای باهاش  ازدواج کنی_ 

]15:13 08.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٨۶پارت#

حرفی که مامان زد به شدت ناراحت شدم، بغص وحشتناکی کردم  سمت  در خروجی 
:رفتم با گريه گفتم

...گور بابای عشق و عاشقی _   

حاال اصال  هزار تا دليل بيار ،

باشه هر هزارتاشم درست، 

اما بازم انصاف نيست که  اينجوری      اذيتم کنی 

سمت در خروجی رفتم  

:مامان با  بغض تو  صداش  گفت  

طال نرو وايسا کارت دارم_ 
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نفسم رو بيرون دادم همون لحظه صدای زنگ خونه بود 

رفتم بيرون 

در زدن   

:اصال برام مهم نبود که کيه،  پويا گفت   

مامان،  مامانه فرهاد _  

تا اين حرف رو زد و پاهام شل شد 

:فرهاد با ناباوری گفت 

مادرم اينجا چيکار می کنه ؟_  

ايستادم نگاهم به فرهاد رفت، گوشه ای ايستاده بود 

.امير هم   تو حياط ايستاده بود 

نفسی به سينه دادم و مامانم و فرهاد اومدن بيرون

:مامان  با نگرانی و تعجب گفت 

؟ تو بهش گفتی بياد؟...مادرت_  

:نگاهم به فرهاد رفت که با نگرانی و مضطرب گفت 

نه اصال من آدرس   اينجا رو بهشون ندادم_  

 نفس بيرون دادم، در باز شد مادر فرهاد و يکی از خواهرای فرهاد داخل شدن 

پوفی کشيدم نگاهم بهشون بود  

حق به جانب و عصبی داشتن جلو می اومدن 

در کوچه همين جوری نيمه باز بود 

پوزخندشونو  از همان فاصله ديدم  

ن  چادر روی سرشون  و    چنان با فخر می اومدن انگار  و طلب کار بودن با او
. قيافشون حام بهم خورد 

فرهاد با ناباوری و تند پله هارو پايين رفت  

مادرم دستپاچه نگاهم کرد 
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نگاهم به امير  که برگشته بود نگاه من  کرد 

فتادن ؟سعی کردم اشک تو چشمام رو با عصبانيت پاک کنم، اين لعنتيا کی از چشام ا 

:فرهادرو  به مادرش گفت   

سالم مادر شما اينجا چه کار می کنين ؟_ 

زخند  جواب سالم که ندادن هيچ، بی اعتنا به نگاه  مضطرب فرهاد   خواهره با پو 
:عصبی گفت

به به خونه نو مبارک فرهادخان_  

ا بيچاره دست وپا  به شدت گم  کرده بود ، اضطراب و دلهره داشت،  خواهرش ب 
:پوزخند گفت

.دل وجرات بهت دادن خونواده زنت،  دور چشم ما خونه می گيری_ 

رشو نگه فرهاد عصبانی بود و تقريبا و سعی می کرد صداش باال  نداره و احترام ماد 
:داره اما عصبی گفت

ينها من که حق وحقوقتونو  بهتون دادم و خودتون خوب می دونيد بايد زودتر از ا_  
جدا می شدم

:مادره با عصبانيت گفت 

باز اينا نشستن زير پات فرهاد باز خر شدی ؟ مگه کم از دست دخترشون _  
کشيدی؟

:خواهر  و با عصبانيت گفت 

مگه اينا آدم حسابين که تو  باهاشون باز ريختی رو هم _  

:فرهاد با عصبانيت گفت

خوام بازنم چه ريختنی مادر منه  زنمه مادر بچه هام ،  اين چه حرفايه  ميزنين  می _  
زندگيمو بکنم   حق ندارم  ارامش   داشته باشم  ؟ 

:مادره عصبانی و با پوزخند گفت

اون دختر ديوونه برات زن نميشه اينو بفهم ؟_  

حرفاشون داشت اتيشم می زد، کم کم داشتم از کوره در می رفتم  

مادرم نگاه من کرد،  کنارم ايستاده بود گوشه ی لبمو گزيدم
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:نمی تونستم  ساکت باشم، خواهر فرهاد با عصبانيت گفت

اينا کم بهت بدی نکردن فرهاد چرا واقع بينی نيستی_  

هميد ، تا اين حرف رو زد عصبانی شدم،  قدم جلو رفتم ، يه دفعه امير دستمو گرفت ف
اجازه نداد جلو ببرم ، مامانم با لحن

:گاليه مندی گفت

حاج خانم چه بدی ما در حق فرهاد کرديم ما چيکار زندگی فرهاد داشتيم _  

:واقعا نمی تونم ساکت باشم  بخصوص وقتی خواهر فرهاد با پررويی تمام گفت

انتخابای بد هميشه همين طوری انجام می شن _ 

هاد چشات کوره فر..    وقتی خودتو متقاعد می کنی که هيچ گزينه ديگه ايی نداری 
نمی بينی چه بديايی در حقت کردن که اون دختر ديونشونو بهت انداختن 

:داشتم آتيش می گرفتم که عصبی جلو رفتم با خشم گفتم  

اعتيم همرنگ جم!  شرمنده واسه بديامون اخه ما خوب بودنو از خودتون ياد گرفتيم_ 

:مادره پشت چشمی نازک کرد و عصبی گفت  

حيا رو قی کرده    نکبت  _ 

:نگاهم کرد و گفت 

خوب دست مزد مارو  می دی ..   دستت درد نکنه طالخانوم_ 

:پوزخندی زدم و گفتم  

قابل شوما رو نداشت !  عادت کرديم به ِمنت گذاشتن حتی اگه کاری هم نکنيم_ 

:مامانم جلو  اومد   پسم زد و گفت  

حاج خانوم چرا  داری زندگی اين  دوتا جونو بچه هاشونو خراب می کنی _ 

:مادره عصبی شد با عصبانيت گفت  

اين زندگی از بيخ وبن خرابه ... کدوم زندگی ؟ _ 

:مامان داشت بغضش می شکست که رو به مامان  گفتم  

ه خونتو کثيف نکن مامان  فرهاد بايد  از زنو بچه وحقش دفاع کنه مارو سنن_ 
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همه سعی می کنن آدم درسُت پيدا کنن  

فک می کنن  حق با خودشونه..  به جای اينکه خودشون آدم درستی باشن

]16:42 08.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٨٧پارت#

:سر برداشتم نگاه خواهر فرهاد کردم و با پوزخند ادامه دادم

بلد  ما که بدی در حق فرهاد و خونوادش نکرديم ما خوبيامون به چشم نيومد چون_  
..نبوديم باهاشون چشم بقيه رو سوراخ کنيم 

:با پوزخند ادامه دادم 

خدارو شکر ما آلزايمر داريم، حتی بدياتون  يادمون نمی مونه  _ 

ولی شما بد بودنتون رو هر روز يادآوری می کنين  ما که نيتمون خيره 

:با پوزخند و کمی عصبی گفتم  

ی کشين   سجاده آب م.. موقعيت نبود گناه کنين  حاج خانوم  توُهِم تقوا برتون داشته _ 
کسی نشناسه ؟

:مادر فرهاد با عصبانيت رو به فرهاد گفت 

بفرما بفرما فرهاد ماشاW  زبون که نيست نيزه دوسر هرمله _ 

:فرهاد که تمام  مدت ساکت استاده بود اينبار با عصبانيت و حق به جانب گفت

در من می خوام زندگيمو بکنم من زنمو دوست دارم خواهش می کنم اينق! مادرمن_   
اذيتم نکنين  چوب ال چرخم  نذارين

:مادر  فرهاد با عصبانيت  گفت

خجالت بکش پسر جلوی غريبه ها اينجوری حرف می زنی مگه ما چيکار کرديم _  
:فرهاد نفسش رو بيرون داد و با  بيچارگی  تمام گفت 

ل مادر  بذار زندگيمو بکنم، کاری به کار من نداشته باشين  زنم  مريضه حا_  
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خوشی نداره

:با عصبانيت ادامه داد  

شدم به  اذيتم نکين بزارين  تنها باشم بذارين زندگيمو کنم خسته شدم، ديگه خسته_  
اينجام رسيده 

خدا  نفسم رو بيرون دادم ، فرهاد حداقل تونسته بود جلوی مادرش حرف بزنه باز  
رو شکر کردم 

:مادرش با عصبانيت گفت 

ما چيکار کرديم جوری حرف می زنی انگار ما مقصريم _  

فتاده بود، امير اين بار کنارم ايستاده بود دستمو محکم گرفته قلبم تو سينه به تپش ا 
گرمای دستش عجيب بود

ر از سرم رو برداشتم، نگاه کردم  لبخند تلخی  گوشه  ی  لبش بود، اما چشماش پ 
اطمينان بود

:فرهاد با عصبانيت گفت  

من می خوام تنها  باشم می خوام برای خودم زندگی کنم با زن وبچه هام _  

:فرهاد اين حرفا رو زد رو به مادرش ادامه داد

طناز خسته است مريضه    احتياج به ارامش داره،  اون  مادر بچه هامه _  

می خوام با  آرامش  زندگی کنم،   می خوام وی خون خودش  تنها باشه 

سال است هزار تا غصه داره ۶٠ساله حالش بدتر از يه زن  ٢٧يه دختر 

حال عجيبی بهم دست داد 

زندگی من هم در ارامش سپری خواهد شد ؟ 

بدون دلهره و ترس ؟ 

اهی به سينه دادم دست خودم نبود من هم نگرام اينده بودم  

:مادر فرهاد با پوزخند و عصبی گفت   

يشه خودتو بدبخت و بيچاره نکن فرهاد اين خوانواده ديگه برای تو خونواده نم_  

چرا اينا رو درک نمی کنی ؟ کوری ؟ ما که بدتو  نمی خوايم ؟
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:اينبار  فرهاد و با عصبانيت زياد  گفت

نذار مادرصدام رو صدات  بلند شه بزار  منم زندگيمو بکنم _   

بذار به آرامش برسم از دستتون خسته شدم 

از   نق زدناتون  خسته شدم

از ايراد گرفتناتون  خسته شدم 

انقدر خستم که االن ول می کنم با زن و بچه ها از اينجا ميرم  

ديگه پشت سرم و هم نگاه نمی کنم 

:اينبار خواهر فرهاد  با عصبانيت و پوزخند گفت  

اد دست مريزاد فرهاد دست مريزاد اينجوری صداتو روی مادرم بلند می کنی فره_ 
:با عصبانيت گفت 

ناز از راحتم بزاريد بزاريد زندگيمو بکنم خسته شدم ازتون، از بد گفتناتون به ط_ 
حرف زدناتون 

طناز از دست شما اينجوری شد

چ يه عمره زخم زبونش می زنيد،   يه عمره ازش ايراد می گيرين، اون دختر هي 
گناهی نداره شما باعث مريضيش شدين 

:مادر فرهاد با گريه عصبی گفت  

 دستت درد نکنه فرهاد اين جوری جواب منو ميدی اينجوری جواب مادرتو ميدی_ 
منی که برات زحمت کشيدم؟

:فرهاد  حق به جانب و عصبی  گفت 

ر حق منم کم  براتون زحمت نکشيدم کم براتون احترام قائل نشدم اما اين ديگه د_  
گه بد من ظلم که بخواين زنمو  ازم بگيرين   ومن  هيچی نگم من زنمو دوست دارم ا

اگه خوب می خوامش دوسش دارم

:مادر فرهاد با عصبانيت سمت  خروجی رفت و با عصبانيت گفت

خير از جوونيت نمی بينی فرهاد دلم از  دستت عاصيه_  

:پوزخندی زدم، مامان با گريه و بغض گفت 

اين حرفو نزن حاج خانم پسرته چرا نمی خوای خوشبختی پسرتو ببينی _  

563



:خواهر فرهاد که هنوز ايستاده بود با عصبانيت گفت

لطيفه خانوم خوشبختی فرهاد با دختر شما نيس  _ 

مادره سکوت کرد 

:با عصبانيت گفتم

با دعای گربه سياهه بارون نمياد_  

]17:21 08.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٨٨پارت#

خواهر و مادر فرهاد رفتن

:نفس بيرون دادم و با عصبانيت گفتم  

چشم ندارن خوشبختی يکی رو ببينن اونم کی پسرشون_  

:فرهاد  عصبی بود  سمت خونه رفت گفت 

خسته شدم مادر خسته شدم چرا  تموم نميشه زنم بياد _  

:پشت سر فرهاد گفتم  

ايد فرهاد مرگ يه بار شيون يه بار،  اگه زندگيتو ميخوای اگه دوسشون داری ب_  
قوی باشی

:فرهاد در آستانه ی در  قبل از اينکه داخل بشه برگشت نگاهم کرد و گفت  

فقط خدا کنه بتونم يه مدتی دووم بيارم   تا زنم خوب بشه بياد _ 

:مادر رو به فرهاد گفت  

ون بهتره بری هر چه زودتر بچه ها رو بياری  خونه خودم اونجا صددرصد اذيتش_  
ميکنن

:نفسش رو بيرون داد لبخند تلخی زد و گفت 
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نه اتفاقا بچه ها رو دوست دارن   بهشون  می رسن _ 

:پوزخندی  زدم گفتم 

بازم خداروشکر می دونن بچه هاتن _  

:فرهاد  آب دهانش رو قورت داد و گفت

بشن  بچه ها گزندی  نمی بينن  مادرم دوسشون داره،  نگران نباشيد اگه اذيت_    
محاله  بهم نگن  

:مامان با گريه گفت  

ی بيار نميدونم فرهاد هرکاری می کنی  فقط طنازو  زودتر از اون بيمارستان لعنت_  
بيرون دارم ديوونه می شم

:فرهاد باز چنگی به موهاشو زد و گفت  

بخندی خودم هم ديگه خسته شدم مادر دوست دارم زودتر طناز بياد اينجارو ببينه ل_ 
:زدم و گفتم

اينجا رو درست  مرتب  نکن   بزار طناز خودش بايد به سليقه خودش بچينه_  

:اين بار فرهاد خنديد و گفت  

ش براش همه چی رو گفتم براش  توضيح دادم  تعريف کردم  نميدونی چقدر  خود_ 
ذوق  داره  

:لبخندی زدم و گفتم 

ق  اميدوارم اين بار خوشبختی بهت رو کنه فرهاد تو پسر خوبی هستی و  قطعا ح_  
اين همه خوشبختی رو خواهيد داشت

نفسهام بيرون دادم  نگاهم به مادر  

:ادامه دادم   

برای منم دعای کردی که کردی نکردی  بدبختی بخواد خودش برام مياد نمی _  
خواد من دنبالش برم

:مادرم سرش رو انداخت آروم زمزمه می کرد 

طال خودت ميدونی من اگه حرفی می زنم فقط  واسه خاطر خودته _  

نفسمو بيرون دادم   
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:اين روزا  دل نازک شده بودم  با بغض گفتم  

من خوشحالم مامان _ 

ط خودم مامان نگاه امير  کرد ،  اونم  نگاهم کرد ،   کنج نگاهش يه اخم بود  فق 
روم مفهومشو حس ميکردم،    و اين  صبوريش    فقط   به خاطر من بود،  مامان آ

:گفت 

ببين اون از خواهرت  طناز  اينه حال و روزش _    

:آرومتر زمزمه کرد که من فقط بشنوم و گفت 

چی می خواست چی شد  اون که شوهرش  سالمه     اينه زندگيش _  

:ميون حرف مامانم رفتم و منم اروم گفتم  

ده ی  نه من طنازم نه امير مث فرهاد در ضمن مشکل طناز بيشتر ريشه تو   خانوا_ 
ين فرهاد داره اگه  جدا بود  و مادر شوهرش و  خواهر شوهراش اذيتش نمی کردن  ا

طوری نمی شد 

:مامان بغض کرد و با گريه گفت  

نگرانم _ 

:نفسمو  بيرون دادم و گفتم  

چه بد  نگران نباش   آدم  تا  خودش نخواد    هيچ چيزی اتفاق نمی افته  چه خوب_ 

ود هم مامان سکوت کرد، نگاهم به امير رفت    گوشه ی ابروش باال رفت معلوم ب   
کالفه است هم عصبی    

:مامان  گفت  

جات تو کانون  راحته ؟_   

:نفسمو بيرون دادم آروم زمزمه کردم   

...کارش خوبه اما _ 

:مامان متعجب گفت   

چی ؟_ 

نميتونم بهت دروغ بگم مامان _  
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:مامان سريع با نگرانی گفت  

عذرتو خواستن ؟_ 

:پوزخندی زدم و گفتم    

ديگه چه اهميتی داره بعد ازدواج امير ديگه نميذاره برم _   

چی شده مصيب جاتو پيدا کرده ؟_ 

نه فقط شبا نمی شه بمونم _  

يعنی چی االن کجا می ری بيا خونه   _ 

:نفسمو بيرون دادم و گفتم _ 

خونه ی  اميرم _ 

:مامان لحنش عصبی شد و گفت  

طالااااا_ 

]18:53 08.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٨٩پارت#

م زمزمه نفسمو بيرون دادم نگاهم به مامان که  عصبی بود، نفسی به سينه دادم و آرو
:کردم

نگران نباش من اونجا راحتم _ 

:دست روی دست  زد با عصبانيت  گفت 

واييی  خدا مرگم بده_ 

:نذاشتم حرف بزنه  گفتم 

ه مامان احمق نيستم در ضمن  اگه بيام اونجا که صددرصد  برام به پا گذاشت_  
نميشه بيام خونتون
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:گفتم نفسم رو بيرون دادم،  امير هم به يه لبخند تلخی زد ، برگشتم نگاه کردم و 

همين روزا کاررو می کنيمو زودی عقد  کنيم جشن عروسی  و اين چيزا  نيس  _  
من حوصله ندارم

:مامان   نفسش رو بيرون داد و گفت

بهتره  هر چه زودتر کاراتو بکنی  طال دهن مردمو نمی تونيم ببنديم _  

:اخمی کردم و گفتم

مامان از شما بعيده من اونقدر بچه نيستم_  

مامان عصبی  نفسش رو بيرون داد   

طال دو نفر که  با هم تنها باشن  نفر سوم شيطونه _ 

:نفسم بيرون دادم گفتم

ی باشه مامان تو نگران نباش همين روزا بهت زنگ ميگزنم بيای دفترخونه برا_  
عقد 

:مامان نفسش رو بيرون داد و آروم و با بغض گفت 

يعنی تو  واقعا  تصميمت رو گرفتی ؟_  

:نمی دونستم چی بگم اون لحظه کسرتی به دلم نشست و گفتم  

من نميدونم خوشبختی چيه اما احساس می کنم  با امير آروم می شم_  

:سکوت کرد چيزی نگفت، خودم  گفتم  

لباسای مشکيتم درار _ 

:با بغض  گفت  

مردم چی ميگن خدا مرگم بده_ 

:با حرص  گفتم  

مامان اين چه حرفيه تو  برای خودت زندگی می کنی  يا  برای مردم _ 

ديدن لباسای مشکی داغونم ميکنه 

:نفسش رو بيرون داد و گفت  
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همين روزاست که  طنازم مياد ايشاال لباسام در ميارم خبرم بده بيام_ 

دستاش  تو ماشين   نشسته بوديم،  تمام مدت اميرکال تا کام حرفی نزد نگاهم به...  
بود دستايی که با من حرف می زدن ساکت بودن دستاش  مث هميشه   شيطون پر 

حرف نبودن  دلم گرفت برای  تغير دادن جو 

قتی  نفسی بيرون دادمگ  خيز برداشتم و کيسه پاکت بزرگو برداشتم گاهش بود که و 
کيسه رو  برداشتم از دستم  قاپيد 

اخمی کردم 

:نگاهم به دستاش بود  با اخم و عصبی با دست اشاره گفتم 

خيلی بدجنسی؟_  

می دونستم اين سکوتش يعنی ناراحته  

يعنی نمی تونستم باهاش حرف بزنم

يعنی عصبانيه 

پاکت رو  گرفت باز انداخت  صندلی عقب و با عصبانيت روشو ازم گرفت هنوز 
حرکت نکرده بوديم

خودم خيز برداشتم کمربندش رو بستم و با عصبانيت رو ازم گرفته بود 

بهش  با دست و خنده و چشمهايی که داد می زدند و می خواستم بخنده و نگاهی که  
بود صورتشو سمت خودم گرفتم

ته از لمس  ته ريشش حال عجيبی بهم دست داد گوشه ی  لبم رو گزيدم چشماشو بس 
بود،  با عصبانيت و با دوتا دست انگشتای شصتم سعی کردم چشماش رو باز کنم

سرسخت و لجباز بود عصبی بود، نفسم رو بيرون دادم 

ا سعی فايده ای نداشت موبايل رو برداشتم و تندتند با اينکه  خودم بغض داشتم ام
می کردم   اشکی نريزم   و لبخند روی لبام بيارم 

:براش نوشتم 

دليل  قبل از ديدن تو هيچ وقت نمی دونستم  چطور می شه به يکی نگاه کرد و بی_   
.لبخند زد

برگشت نگاهم کرد پيام بهش رسيد باز کردو خوند  نفسش روبيرون داد 
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و با خودن سردی موبايلو ازم  گرفت  

می دونستم خيلی ناراحته،  می دونستم از رفتار مادرمه شايد حرفاشو نشنيد

اما  از رفتارشون هزار تا حرف بودکه  فهميدم متوجه شد  

لبی تر کردم هنوز نگاهم بهش بود

اين  نگاه  جذابش ديوونم کرده بود خودم خبر نداشتم  

نيامو آب دهنم رو قورت دادم اين مرد چه داشت که من خبر نداشتم اينطوری داشتم د 
باهاش می ساختم

]19:02 08.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٩٠پارت#

گوشيمو با حرص و بغض از  دستش گرفتم فقط با اخم نگاهم کرد 

اين جذاب لعنتيه سرسخت می دونستم به اين راحتی نمی تونتم

احت دلش رو بدست  بيارم با اينکه مدت کوتاهی باهاش آشنا شده بودم اما خيلی ر 
:فهميدم کمی سرسخته لجبازه خيلی زود کوتاه نمياد،  اين باره نوشتم

تو بلدی ناخواسته، حال کسی رو خوب کنی، _  

مه و دستات باهام حرف ميزنن دستات يه عال! اينو وقتی فهميدم که دستامو گرفتی
معجزه داره حرفای ناگفته داره که فقط قراره من بشنوم

همين يک کلمه همين يک جمله ای که نوشت باعث شد عصبانی بشم  

:نفسمو بيرون دادم وقتی برام نوشت  

بيا راجع بهش حرف نزنيم_ 

عصبانی شدم حرفی که زد  يعنی چی ؟

:با عصبانيت  نوشتم

 بيخود کردی،  غلط کردی ، امير  وقتی ميای به من ميگی عاشقمی دوسم داری_ 
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ر همه االن نبايد اين جوری سکوت کنی بايد حرف بزنی حرفاتو به من نگی می زنم زي
چی 

فهميد چقد عصبيم      

خنده رو  لباش ديدم وقتی پيام رو ديد و برام نوشت  

عه طال با منی ؟_  

:نگاهش بهم بود،  منم عصبی   بودم و با زبون اشاره و عصبی گفتم  

وقتی ناراحتی حق نداری ساکت باشی بايد باهام حرف بزنی _ 

خنديد   دستامو گرفت پاين آورد که ديگه چيزی نگم  

م ساکت بش... آب دهنمو قورت دادم  با اين لبخنداش می خواست برام دلبری کنه  
نو دعواش نکنم،  با عصبانيت  رو ازش گرفتم و  کمربندمو کشيدم و با خشم ماشي

روشن کردم 

دونه نفسی به سينه دادم و با حرص  زمزمه کردم  با اينکه  خوب می دونستم نمی  
:چی ميگم و گفتم 

سر زبون دارم ولی تورو که می بينم_ 

چی داری تو اون چشمات آخه ... مست چشمات می شم ساکت می شيم لعنتی 

:دستم رو فرمون بود گرفت عصبی برگشتم نگاهش کردم و گفتم   

چته نمی ذاری با خودم حرف بزنم  ؟_ 

:خنديد و با زبون اشاره و خنده گفت  

چی ميگی ؟_ 

:باز عصبی  گفتم  

به تو چه دلم ميگخواد با  خودم حرف بزنم_ 

:برگشتم نگاهش کردم هنوز اون لبخند لعنتی رو لباش بودبا حرص گفتم  

نمی خوام تو بدونی  اينقدم دلبری نکن خامت نمی شم _  

:اخم کرد  انگار لبخونی کرد که عصبی رومو ازش گرفتم و گفتم  

حقته تا تو باشی  عصبی نشی و نخوای باهام حرف بزنی _ 
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امش دقايقی گذشت ،وديدم  داره تايپ  می کنه ،  ساکت شدم چيزی نگفتم،  پي..    
رسيد 

و باز کردم  موبايلمو  از رو پام برداشتم،  نگاهم و حواسم به رانندگی بود   پيام  ر  
يه نگاه به مويابل و پيام بود يه نگاهم به خيابون و خوندم 

. زاگه واقعا دوستم داری، همه ی اون چيزايی که برات ديکته کردن رو دور بري_
لد می فهمی که چی ميگم؟ وقتی عاشقت می شم که ب. حداقل به خاطرم، از خودت نگذر

.باشی عاشق خودت باشی

:تند تند  با اينکه   پشت فرمون نوشتم  و  نوشتم       

منت کشی نکن امير باهات قهرم _ 

نفسش رو  بيرون داد هيچی نگفت در واقع هيچی برام ننوشت سکوت کردم

اخم کرده بود دلخور بود     

حق داشت  ناراحت بشه 

اما از اينکه هيچی بهم  نمی گفت تو خودش می ريخت  

عصبانی بودم   

مادرم خيلی دلم رو شکوند

نمی خواستم اينجوری بشه  

ن هيچی برام مهم نيست فقط خودش برام مهمه قراره من فردا باهاش زندگی کنم م
قراره انتخاب کنم من قراره باهاش ازدواج کنم نه کسی ديگه ای 

با اين کارم فقط خواستم بهش بفهمونم که برام مهمه  

کنارشم تو ماشينش از اينکه باهام حرف نزد قهر کرده باهاش قهرم  

می خواستم فقط بهش ثابت کنم هيچی اندازه خودش برام ارزش نداره 

دقايقی طوالنی  گذشت 

رسيديم خونه ماشين رووارد پارکينگ کردم بدون حرف

خودش پاکت  بزرگ رو برداشت و جلوتر از من  سمت    آسانسور حرکت کرد  
پشت سرش  حرکت کردم 

يک طبقه بيشتر نبود خودم سريع با پله ها و  حالت دو رفتم 
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نفس نفس زدم  زود تر رسيدم  از اسانسور اومد بيرون نگاهم بهش ساکت بود 

کليد  رو خودش  از جيبش در  آورد  

:با اخم  و  اشاره دستام  بهش گفتم  

تنبل  خان   _  

خندشو می شه گوشه ی چشماش  ديد  ، اما به روی خودش  نمياره 

در رو  باز کرد  هلش دادم   زودتر از خودش داخل خونه شدم  

برگشتم نگاش کردم  بدجنس شدم و  شکلی براش در آوردم ، 

باز اون خنده ی جذابش رو گوشه وکنج لبش نشوند  

دل وايمانم  رو به بازی گرفت  

نيدم  کفشاشو از پاش در آورد  از پشت  به در داشتم    صدای بسته  شدن در  و ش 
جلو رفتم و مقنعه ام رو از سرم کشيدم رو مبل انداختم

]09:59 09.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٩١پارت#

پشت  بهش کردم نفهميدم کجا رفت 

داشتم   مانتومو  از تنم  در می آوردم،  توجهی نکردم اصال کجا رفت 

چيزی هم نگفت  

احساس کردم يکم هنوز مثالً قهر  بود  

معلوم يک کم لوسه می خواد نازش رو بکشم؟

:پوزخند زدم با لبخند گفتم  

کور خوندی اميرخان من يه دخترم _ 
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:با خنده ادامه دادم  

اخه  مگه پسرم لوس می شه بايد نازشو کشيد؟_ 

نفسم رو بيرون دادم و برگشتم  

يهو ديدم  با فاصله  پشت سرم  ايستاده بود  زل  زده  بود بهم

مانتو رو انداختم روی مبل بلوز جذب پوشيده بود  

اخمی کردم عين جن مياد و ميره اين کی اومد اخه نفهميدم  

ساکت  بود چيزی نگفت رو مبل نشست منم   بی تفاوت  

نفسم رو بيرون دادم به سمت آشپزخونه رفتم

بايد چيزی درست می کردم  می خورديم خيلی احساس گشنگی کردم  

توی آشپزخونه مشغول شدم ،   در يخچال رو باز کردم و هرچه دم  دستم بود  
گذاشتم رو سينک  طرف شويی  و مشغول آشپزی شدم

املت قارچ بد نبود 

تاده نفسم رو بيرون دادم يک لحظه تا به خودم اومدم احساس کردم و پشت سرم ايس 
نفسی به سينم دادم 

در حال خورد کردن  قارچ بودم، به روی خودم نياوردم

اما وقتی پشت سرم بود يک لحظه نفسم بند اومد وقتی موهامو  

يه طرف آورد  و به ارومی  منو از پشت بغل کرد 

گوشه ی لبم با گاز گرفتن پر از ترس زيبايی  به  بازی گرفتم 

نفسشو توی گوشم بيرون داد حالم دگرگون شد  نفسم بند اومد   

سبوند خيلی آروم  بود اين بغل کردنا  و  پر از آرامش عجيب بود ، منو به خودش چ

حلقه ی دستاش دور تنم حصار تنگی بود اما به وسعت بهشت باور کردنی نبود 

غرق اين حصار پر از ارامش بودم  

ينقدر  يک  لحظه تا به خودم اومدم ديدم  چاقو خورد به  انگشتم اما شانس آوردم ا
ضربه کند بود و لرزون بی جون که دستمو نزنه 

تو حال اين آغوش  بودم يه حال عجيب بودم 
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وقتی صورتشو  تو گودی   گردنم حس  کردم  دنيام  به يک نفسش بند بود 

ر نفسای عميقش کنار گوشم و حس ميکردم  خيسی لباش بوسه های نرم و لطيفش  زي
رو کرد وجودمو 

لبی تر کردم احساس کردم داره نفسم بند مياد 

يگه دستاش دور تنم بود و دستمو گرفت توی دستش ديگه نشد بی تفاوت باشم دست  د
آزادم برداشتم روی دستش گذاشتم

ش   منو به خودش فشرد بوسه هاش زير گردنم امونم نمی دادن  حلقه ی حصار دستا 
هزارتا حرف ناگفته بود که بايد می شنيدم 

:جودم ميگفتماينجا بود که بايد فرياد ميزدم   و جواب دستاشو می دادم  و  با تمام و  

... دستای تو َربَناِی ِدلنواِز قلب داغونَمه  _    

...من به دستای تو ُموِمنم 

به آرومی منو سمت خودش چرخوند   

نتونستم به چشماش نگاه کنم    

با اينکه هنوز تو آغوشش بودم  و يه دستش دور کمرم بود دست برد چونمو     
گرفت صورتمو  سمت خودش داد 

نفسم بند اومد بين خودش و کابينت اسير  

اب دهنمو قورت دادم 

يرون گوشه ی لبمو با ترس گزيدم وقتی لبخندش  رو ديدم نفسش رو به آرومی ب     
..داد 

دستش هنوز کنار  صورتم بود  

اون يکی   دستشو آورد و دوتا دستاش کنار صورتم    

و زل زد تو چشمای    پر از   شرمم، اما دستاش ديوانه وار با آرامش صورتم  
نوازش می کرد 

لبی تر کردم  و  توی دلم فرياد بود و بگم  

نوازش سر انگشتانت با من حرف ميزنه_ 

من عاشِق همون ... اره   
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هايی هستم" دوستت دارم"

که نمی گی  ، ولی  با نگاهت با دستات  لمسشون می کنم و می شنوم 

دلم می لرزه    وقتی نگاهم می شنوه  حرفاتو 

هنوز دستش کنار صورتم بود 

نوازش وار تا روی موهام پيش رفت  

داشت ديوانهوار  قلبمو به بازی می گرفت    

هزارتا حرف نگفته   شنيدم  و دوست دارم هاشو باور کردم 

نفسم بند اومد وقتی نوازش سرانگشتش رو  کنار صورتم حس  می کردم  

وقتی فرياد دوست دارم بودن هاشو از  نگاهش می شد بشنوم 

من نفسم بند اومد وقتی يک لحظه پلک بست ساکت شد

وی تمام اين حرفا يک لحظه با يک بوسه غيرمنتظره روی لبايم نشست لبهاش فقط ر 
لبهايم  بود در لمس يک ميلی متری و دوتا دستای لرزونش  کنار صورتم 

چشماش برق عجيبی داشت  بخدا صدای ضربان قلبشو می شنيدم   

ماتم برده بود، بوسه هنوز عميق نبود فقط لبامون  رو هم  بود 

و در  انتظار يک اجازه بود

چشماش بست ،  نفسم بند اومد ، دستش کنار صورتم، به خودم جرات دادم  

آب دهنم رو با هزار ترس وواهمه و هيجان قورت   دادم  

نفسی به سينه دادم، دستم روی دستاش قرار گرفت لباشو به بازی عشق و بوسه  
گرفتم، دعوتشو رد نکردم 

احساس نفس گيری بود اين احساس عجيب در وجودم رخنه کرده بود،  يک لحظه 
نگار دنيايم معنای هزار حرف نگفته ترين بوسه بودو شکل گرفت

م نگاه  نفسی به سينه زدم و سرم و انداختم  و با هزار تب ترس و ازش فاصله گرفت  
لرزونم  بهش بود،  گوشه ی  لبم رو گزيدم 

انگشتای دستم   قفل انگشتای دستش شد     

فشاری به انگشتای دستم داد 
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چشم بستم از وحشت اين بوسه  

خوبی  باز هم نتونستم رو برگردونم نگاهش کنم نفسی که از سينه بيرون داد رو به 
حس کردم و دستايی که شل شده از دستم جدا شد،  قدم هايی  که  رفت بيرون

]10:16 09.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٩٢پارت#

دم رفت بيرون نفسی به سينه  دادم،  با سرعت و عصبی برگشتم آب دهنمو قورت دا
چاقورو  دستم گرفتم و عصبی کوبيدم روی تخته 

لعنتی   اين چه اتفاقی بود ؟  

نمی تونم  بپذيرم و به شدت و سخت در انکارش بودم  

:چشمامو  و محکم  بهم فشار داد و با عصبانيت گفتم  

فتنا رو زوده هنوز ،  هنوز زوده  بايد تحمل کنم نمی تونم  جواب اين دوست دارم گ_ 
بدم

اشکامو پاک کردم و بايد صبوری کنم  

با هر جون کندنی بود  خودمو  مشغول آشپزی کردم و شام رو  درست کردم  

نيم ساعت همين جوری توی آشپزخانه معطل بودم 

حتی جرات  نمی کردم سمت سالن نگاه کنم 

با اينکه می دونستم تو سالن نيست  

ذاشتمنفسی  به سينه دادم،  غذا رو آماده کردمگ   ميز رو چيدم و صندلی آوردمو گ

حسی  نفسی به سينه دادم جرات نمی کردم  که حتی  صدای کنم، خجالت می کشيدم چه 
داشتم نمی دونستم شرم ؟ ترس ؟

نگاه ساعت کردم از  هفت گذشته بود 

نفس به سينه دادم اما خودم بل اخره   رفتم سمت اتاقش 
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ماز می خونه   با اينکه می دونستم نمی شنوه به ارومی در  رو باز کردم ديدم باز داره ن 
:زمزمه کردم

برای منم دعا کن  واسه خوشبخيمون  واسه  اين دالمون_    

احساس کردم آخرای نمازش دوتا دستاشو روی پاهاش  چند بار زد

و به ارومی  سرشو به چپ و راست تکون داد 

دلم می ره واسه اين نماز خوندنش      

نفسش رو بيرون داد  به خوبی حس کردم  

جلو رفتم  به ارومی  از پشت بهش نزديک شدم  

به آرومی کنارش نشستم روبروش قرار گرفتم

نگاهم کرد و لبخندی زد   

هيچ وقت باور نميکردم  امير و نماز خون باشه

 لبخندی زدم موهام يه طرف بود خم شدم و به آرومی تسبيح  را از روی سجاده 
برداشتم

از دستم گرفت  و ند و سريع    سجاده رو  تا زد، نگاش کردم  

:با زبان اشاره لبخندی که  کنج لبش بود فهميدم که خيلی واضح گفت 

وضو نداری_  

:عصبی شدم با اخمی ساختگی بازبون اشاره گفتم  

خيلی بدی من که کاريش نداشتم _ 

نفسش رو بيرون داده داشت  سجادشو تا  می کرد 

منم لبخندی زدم نگاهش بود که چهار زانو  نشست  

کتاب دعا رو برداشت تا خواست باز کنه  

از دستش کشيدم رو سجاده گذاشتم  

دم  و توی تمام نگاهم بهش بود، يه دفعه بی اختيار بدون اينکه بخوام دستاشو باز کر 
بغلش خودمو به زور جا دادم

تا  اينکارو کردم هاج وواج زل زده بود بهم 
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چشمامو بستم و سرم و توی  بغلش فرو بردم و نفس عميق کشيدم

دستامو توی خودم جمع کردم و  با يه دست محکم تيشرت تنشو گرفتم  

وقتی دستاش با اينکه هنوز متحير بود دور تنم پيچيد

:اينجا بود که توی دلم گفتم 

يد با وقتی با خدا حرف می زنی وقتی می د  ونی  نياز داری با خدا حرف بزنی با_  
منم  حرف بزنی، بايد با منم خلوط کنی منم به تو احتياج دارم

خدا که بهت احتياج نداره   

منم که به امنيت اين حصار دستات احتياج دارم

دقايقی همين طور طوالنی توی بغلش بودم احساس امنيت شديدی داشتم 

م  صدای ضربان قلبش زيباترين حرفای عاشقانه ای بودکه  اين لحظات من می شنيد
قلبم  نجوا کرد و  ضربان قلب 

..قلب  من به يه غريبه دل داده ...   بگو  که خواب نيس   

و  لحظاتی طوالنی تری رو تو آغوشش  بدون هيچ عکس العملی فقط ضربان قلب بود 
دست هايی که دور تنم بود

و دست های خودم که يکی روی سينش بود و ديگری پشت کمرش حلقه کردم  
می خواستم با هزار حرفی که چشمامون بهم  می گفت حرف بزنيم 

وقتی سرمو برداشتم نگاهش کردم 

خم شد بوسه ای  گوشی پيشانی ام گذاشت 

نفسی بيرون داد و به سختی بلند شد  

وقتی چشمکی زد  زيرورو شدم  

لبخند عميقش  و نفسی که بيرون داد  حالمو عاشق تر می کنه 

 بيرون رفتيم، چنگ زدم  به تيشرت تنش  و منو همون جور که تو آغوشش  بودم 
بيرون برد ،  تو سالن، احساس عجيبی داشتم

]14:46 09.12.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٩٣پارت#

نفسم رو بيرون دادم

چشمامو بسته بودم و سرم تو بغلش  

صدای گامهای پاشو می شنوم و نفسايی که از آن  امير بود، عميق و نفسگير 

پر از حس نياز بود پر از خواستن پر از عشق بود؟ 

من اين رو به خوبی درک کردم  

صدای ضربان قلبش و سينه اش   که باال و پايين می شود 

و عرقی که روی گردنش نشسته بود 

منو روی صندلی قرارداد 

نفسش رو بيرون داد  نگاهم بهش بود   

خودشم روی صندلی قابلم  نشست 

لب   تر کردم

 صندليشو  کشيد نگاهم بهش بود سرش رو برداشت 

کفگير رو  داخل ماهيتابه گذاشت،   

يرون با دستاش چيزی گفت، صدايی که   از ته دلش  و به زور و ناهنجار بود اما ب 
داد

رده و اين بار با دقت نگاه کردم لبخندی زدم و با دستام و زبون اشاره شمرده شم 
:دست هايم  که برای حرف زدن با اشاره  بود، گفتم 

دوباره بگو_  

متوجه شد اين بار کالفه دستی به موهاش  داد  

انگشت دستش رو گرفت و دست روی انگشت انگشتری قرار داد و با دست ديگر  
اشاره کرد

:که اين با لبخندی زدم و لبخند گفتم 
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فردا... فهميدم  فردا ميريم_ 

با دستام اشاره کردم که سريعا متوجه شد  

:نفسش رو بيرون داد و با زبان اشاره گفت

فردا بريم  حلقه  بگيريم _  

به کمک  با زبون اشاره و لبخندها لب هايی که شمرده شمرده حرف می زدم و به دستام 
:زبونم اومده بود، گفتم 

عجله نکن بايد دنبال کارها باشيم _ 

دم نفسش رو  بيرون داد، لبخندی زد که دوباره کفگير و برداشتم و  مقداری کشي

، اجازه نداد و با دست و زبان اشاره گفت  زياده 

آب دهنمو قورت دادم و مقدار کمی هم برای خودم گذاشتم 

در واقع اصال ميلی نداشتم دلم نمی کشيد

حس عجيبی داشتم دلواپسی بود 

نمی دونستم چی بود 

دقايقی  گذشت ديدم نگاهم  ميکنه

:سرم رو برداشتم نگاهش کردم،  متعجب  با زبون اشاره گفت  

چرا نمی خوری؟_ 

دوتا لقمه به زور خورده بودم

:نفسمو بيرون دادم و توی دلم گفتم  

) من می ترسم نمی دونم چرا اينقدر دلهره دارم ( 

وقتی به خودم اومدم ديدم لقمه جلوم  گرفته بود  

ا هزار با دستی لرزون از دستش گرفتم،  لبخند زدم نمی تونستم   دستشو رد  کنم و ب
زحمت  لقمه رو  خوردم

) امير ( 

نگاهم بهش بود   
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اين دختر  دنيام شد حرفای من شد  

ودم حرفها و صدايی که سالهاست به زبون نياورده بودم و از اين موهبت محروم ب 

اما حاال ديگه فرق داره دنيام  

رفای  به چشماش که نگاه می کنم  عاشقی رو  يادم ميده     انگار متوجه  تمام ح 
چشامو ميشه  

از اينکه   اومد و   کنارم موند انگار دنيا رو بهم دادن  

کنه  درسته خيلی ناراحت شدم  نتونستم حرفی بزنم شايد حق با مادرش بود منو رد 

اما همين که  طال  منو  به همه چيز  ترجيح داده     خوشحالم  

درسته ناراحت شدم نتونستم بهش چيزی بگم  واقعا برام سخت بود  

.ميدوارم اما از اينکه اينطوری هوامو داره به آينده و کل     اين زندگی پيش رو ا 

قهرم کردم دست خودم نبود  

است دختر عجيبيه ناز کشيدنشم با اخم و تخم و دعو...    دوست داشتم نازمو بکشه  

چه حالی می کنم  وقتی به خاطر من  دعوام می کنه  زير رو ميشه دلم 

نجيب  و   نفسمو بيرون دادم و برای داشتنش  بايد نماز شکر به جا بيارم،  اون دختر 
خواستنی ديگه مال منه 

ونه به اتاق  رفتم لباس عوض کردم و برگشتم وضو گرفتم نديدمش بايد تو آشپز ت 
باشه 

بود  نفسی به سينه دادم هزار تا فکر  برای خوشبختيمون آيندمون زندگيم تو سرم 

نبايد زياد لفتش بدم اون  هنوز باهام نا محرمه برای خودمم هم سخته 

با اينکه اصال  بهش بی حرمتی نکردم 

احت بشه اما خوب می دونم برای اونم سخته  بايد قبل از هر چيزی عقد کنيم خيالم ر 

وضو گرفتم نماز مغرب وعشارو خوندم  کلی فکر تو سرم بود  

بعد اتمام   پروژه ی جديد بايد فکر  يه خونه ی بزرگتر و بهتر باشم   

قبال دلخوشی نداشتم  

اما االن فرق داره  يه دختر اومده تو زندگيم  

582



آله  يه  يه فرشته يه خانوم بايد همه چيز  خوب باشه   اون اليق   يه زندگی ايده  
خوشبختی يه آرامش 

نفسمو بيرون دادم  

تو سجده بودم   بوی عطرش رو حس کردم فهميدم پشت سرمه 

اين  نفسی به سينه دادم و نمازمو تموم کردم و اما هزار بار خدا رو  شکر کردم 
دختر سر راهم قرار گرفت 

اومد  کنارم نشست لبخندی زدم  

نفسمو بيرون دادم ، تسبيح رو از رو سجاده برداشت   

اخم کردم و از دستش گرفتم  

برام مقدس بودن  

درسته طال برام عزيزه خيلی   

:اخم کردم و با زبون اشاره سجاده رو که برداشتم و تا ميزدم  گفتم  

دست نزن وضو نداری _  

 اخم  که می کرد خودشو لوس می کرد  ديونه می شدم دلم براش ضعف می رفت که 
بغلش کنم  و بچلونمش و هزار تا بوسش کنم 

براش  با اخم و زبون اشاره که اين مدت عادی يادت گرفته بود   چه عشقی می کردم 

 گه گداری اشتباه می کرد اما تهش باز می فهميدم چی خواد بگه خودشم غش غش 
:ه  گفت می خنديد وقتی اشتباه می کرد و من  هوس می کردم اون لباشو   کبود کنم  ک

خيلی بدی   من که  کاريش ندارم_ 

]14:46 09.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٩۴پارت#

نفسمو بيرون دادم چهار زانو نشستم باز هم از ته دلم با تموم وجود گفتم 
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خدايا شاکرم 

سرش  تا نفس به سينه دادم حس کردم کل وجودم گر گرفت وقتی تو بغلم اومد و   و 
تو سينم و  با تموم وجود   تو بغلم بود 

ی قلبم اومد مات ومتحير از اين   حادثه ی عاشقی که به خودم  اومدم و   دستام به يار 
و  دور تنش  حلقه زد و به خودم فشردم 

دقايقی عطرناب  تنشو با تموم  وجودم به سينه دادم دقايقی طوالنی    

نفسی به سينه دادم دستش دور کمرم انگار   طنابهای خواستن اين زندگی رو  
محمکم تر گره می زد  

چنگش تو  سينم به تی شرت تنم تمام خوشبختی رو معنی می کرد  

اين رابطه  اين نزديکی برام   نهايت  دلبستگی بود  

چقد اون لحظه آرزو کردم  که  فقط يه کلمه بگم دوست دارم با تمام وجودم   

نفس، نفس مگه برام مونده بود اين داشت با من چکار می کرد ؟ 

تمش اما دلم نيومد هنوز با نبودن محريت بينمون اذيتش کنم هر چند خودم هم ميخواس 
االن نه 

ريان و بلند شدم بوی املتش تو خونه پيچيده بود  اين يعنی  وجود يک زن يعنی  ش... 
وشه ی نبض يک خوشبختی،   بو سه ای برای  اثبات حرفای   دلم که تو نگاهم بود  گ

پيشونيش گذاشتم همون  طور که بغلم بود بلند شدم 

....سمت آشپز خونه رفتم  

.......

يلی قشنگ توی طالفروشی بوديم   پالتويی که   برام خريده بود رو  تنم کرده  بودم خ
بود مشکی بود 

نفسی بيرون دادم و  رو  به طالفروش گفتم 

حلقه رينگی می خوام _ 

اميری نگاهش به من بود با دست اشاره کرد

:يه حلقه رو نشوندادو  گفت  

اين_ 
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:نگاه  من به امير بود و با اشاره گفتم 

نه_  

:عصبی منو  سمت خودش چرخوند  و عصبانيت و زبان اشاره  گفت 

چرا؟_  

:نفسم رو بيرون دادم نگاهی به امير کردم و با زبان اشاره گفتم 

پولش زياده _  

:امير اين بار عصبانی شده با زبان اشاره و کمی جدی و گفت 

تو چه کار داری من قرار و پولش  رو بدم و من پوليش دارم _ 

نفسی بيرون دادم 

و طالفروش همينجوری زل زده بود به همون حتی لبخندی گوشه لبش بود 

امير اشاره به  حلقه کرد که خيلی هم جالب و جذاب بود 

نگين دار از اين تک نگينا بود که  دستم کردم  

وی ستم و گرفت دستمو باال آورد،  نگاهش کرد،  لبخندی زد چشمک زد و خم شده ر
انگشتر رو بوسيد 

:دستمو تو دستش کشيدم و با اخم زبان اشاره  گفتم

نکن زشته_  

ر طالفروش همينجور انگار از ديدن ما عشق می کرد و می خنديد که آخر سر امي 
برام يک سرويس طال هم  که  خيلی هم شيک و قشنگ بود گرفت  ديگه نتونستم 

باهاش مخالفت کنم

]14:59 09.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٩۵پارت#
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حلقه خودش رو  هم خودش خريد به انتخاب خودش ....

حلقه رينگی ساده 

د و حتی دل تو  دلش نبود دلواپس بود با اصرار امير برام يه سرويس  طال و  دستبن 
انگشترم خريد 

از تو نگاهش حرکاتش دلواپسی چنگ زدن به موهای  سرش  رو  خوب حس می  
کنم 

دلداری می دادم      

نگران نباش چيزی نيس_   

دوتا غريبه هيچ مشکلی با هم ندارن 

چند روز گذشته   تا اينکه بل اخره  جواب آزمايش رو گرفتيم

و دنبال کارای عقد  بوديم 

دمقرار شد بعد عقد محضر   بريم شمال،  به مادرم خبر دادم خيلی خوشحال بو  

بود  کت شلوارشو انتخاب کرده بود  رفته بود آرايشگاه جذاب و تو دل برو شده   

باورم نمی شد يه  مرد واقعی جداب و خواستنی  

تخيلی قشنگ شده بود من هم به خواسته اش  يه  لباس سفيد  پوشيدم  خوش  دوخ

لباس بلند سفيدم معرکه بود باز سليقه ی امير بود  

با حجاب سفيد با گالی ميخک کوچيک  

از   ارايشگاه اومد دنبالم 

دست گل رو خودش برام آورد   

تو ارايشگه منتطر اومدن امير بودم   

خودشم رفته بود آرايشگاه   

بل اخره اومد  دنبالم خودم پشت فرمون نشستم  

سمت محضر حرکت کرديم   

يلی قرار شد مادرم پويا فرهاد طناز و حتی مهران بيان ،  شاهدعقدمون  باشن خ 
نگران بودم
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با اين که خودم پشت فرمان نشسته بودم اما دلواپسی زيادی داشتم  

عجيب بود برام اين دلواپسيا، نمی دونستم چه معنايی داشت

د  لبخندش مادرم لبخند به لب داشت طناز با اينکه آروم و ساکت بود، و البته شاد بو 
زيبا بود ،  با قبال فرق داشت 

مهران  سکوت کرده بود چيزی نگفته بود  

ود پويا هم که کلی تبريک   گفت خوشحال بود دور خودش می چرخيد رو پا بند نب 
شيرينی تعارف می کرد 

وقتی من بله رو گفتم  

،  امير انگار دنيا رو بهش داده بودن وقتی حلقه تو دستم گذاشت 

بند بود و کادويی بهم داد که نديده بودم نمی دونستم چيه وقتی باز کردم و يه گردن

همونجا تو گردنم  بست 

ان گوشه ی پيشونيمو بوسيد احساس کردم دنيا مال منه و من با تمام سکوتش هزار
حرف عاشقونه تو چشماش ديدم

مادرم هم اين انگشتر با اينکه اصال راضی نبودم  اما تو دستم کرد 

فرهادم يک دست بند 

نفسی به سينه دادم   بچه های طناز باال و پايين می پريدن از ذوق  

مادرم هم  خنده هاش انگار واقعی بود و  زير لب ايت الکرسی می خوند 

شايد ديگه با ازدواج من کنار اومده بود  

، مهران  هم به پاس دوستی امير ب که چند ساله  باهمن  چندتا سکه  بهش داد 

ازدواج ما همين قدر ساده بود با اينکه اميراصال  قبول نکرد   

نتونستم قبول کنم که عروسی بگيريم 

نه من کسی رو داشتم دعوت کنم 

نه  امير و بعد بابام هم شايد يک بهانه بود 

تنهايی  با به خودمون جشن گرفتيم    

 امير از همون محضر  مستقيم چمدان رو گذاشت پشته ماشين به سمت شمال  حرکت
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کرديم 

مامان   گفت اول بريد خونت  

ولی امير دوست داشت همين امشب حرکت کنيم

من خودم هم  دلواپس و دلشوره داشتم ،   نتونستم بهش بگم  

ور کنم اخه  امير از اين که اينقدر ذوق زده بود دل تو دلش نبود،   نشد  ذوقشو ک 

اما  من دلواپسی به جونم افتاده  

سفارشايی که مامانم بهم گفته بود رو با دقت گوش دادم  

.يادم بمونه  

امير  توی يه ظرف کاچی عسل و  چيزای ديگه  بود رو 

توی ماشين قرارداد 

يای  احساس عجيبی داشتم اينکه قرار بود پا تو دنيای يک مرد بگذارم و  واز دن 
دخترانه و شايد کودکانه و پر از شروشورم فاصله بگيرم

ايل هضم از اينکه  اين دنيارو  بايد  کنار  بگذار هم برايم غريب بود  هم غير ق  

ه مرحله اما ديگر اين يک مرحله از زندگی بود که به قول گفتنی بايد پاس می شد و ب
بعدی برم يعنی زندگی زناشويی

نيمه های شب  به شمال رسيديم

بود  ويالی که از قبل اميراجاره  کرده بود و آدرس گرفتيم رفتيم همه چيز عالی 
رسيديم  چمدون و  داخل برد

و ماشين داخل ويال بردم داخل شديم 

خيلی خسته بودم ،  احساس سر درد داشتم 

ه اين امير که مستقيم از وقتی حرکت کرده بوديم وقت نکرده بودم  نمازش رو بخون 
بود که  بی معطلی بعد دوش گرفتن  شروع کرد نماز خوندن

خواستم  لباسامو عوض کنم

چمدون رو باز کردم روی تخت بود 

لباس خواب  و لباسای خونگی بود مامانم برام گذاشته بود 
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دم يه   لباس خوابم   با تکه روشگرو  با دودلی  و دلهره از تو چمدون در آور
برگشتم  و نگاهم کردم که توی سجده بود

]17:38 27.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٩۶پارت#

نفسی بيرون دادم  

از اتاق  بيرون  رفتم ، لباس خواب رو پوشيدم با تکيه روش 

موهامو که  آرايشگر برام جمع کرده بود به سختی باز کردم 

دوست داشتم صورتمو  بشور م خسته بودم از اين همه  آرايش   

اما  مامانم گفت بذار باشه 

تا شوهرت  از زيبايی ات لذت ببره 

اما آنقدر خسته بودم  ميخواستم فقط  امشب بخوابم 

بزارم برای بعد  همه چراغ ها رو  خاموش کردم  

رفتم تو اتاق  

هنوز  پای   سجاده بود ،   روی تخت دراز کشيدم  به چند ثانيه نکشيد  

اومد کنارم دراز کشيد  

لبخندی زدم چراغ خواب کنار دستم روشن بود  

نگاهی بهش کرد،  لبخندی زدم خيمه زد روم 

دستم هم  نفسم رو بيرون دادم و با دستی که به سختی تونستم با زبان اشاره بگم  حتی
:از گفتنش خجالت می کشيد  که  با لرزش  گفتم 

امشب خيلی خستم _ 

:خودش لبخند زد با زبان اشاره،  به خوبی متوجه می شدم گفت

589



درسته بزاريم برای بعد تو ديگه مال منی با اينکه بی تابم _  

رم اينقد اين حرکت دست و هماهنگی صورتش جالب و بازمزه بود گوشه ی لبمو با ش 
زياد گزيدم 

لبخندی زدم دستش نوازش   وار با  صورتم موهام  لبام 

حرف می زد   

لبخندش   هزار تا حرف داشت که قلبم باور کرد  

ونم   کمی دلشوره داشتم بايد  امشب رو بت...   االن ديگه شوهرمه   عقد کرديم    
آروم باشم  

برای شب زفاف آماده باشم بدون ترس ودلهره  

حس می کنم شايد خدا يه جور قدرتی بهم داده  

و  برای دوست داشتنش برای درک اين نوازشها که سرشارند از   حرفهای عاشقانه 
چشمانی که با من سخن از عشق می گويند 

.و اين قلب  من است با لبخندی روی لبانم مهر تائيد می زند  

اينجاست واقعا باور کردم و توی دلم فرياد زدم  

چي ميتونه بهتر از صداش باشه؟  از   لحن حرفاش ؟_    

لبخند زد باورم و قلبم جوابش رو داد   

بغلش حضورش بوی عطر تنش گرمای  دستاش و لبای خندوش و اون چشمايی که  
روانيم براشون 

من به  شنيدن صداها   احتياج ندارم  

من به لمس آرامش و نياز دستاش و   چشماش محتاجم  

های خودم  با لبخند زبان اشاره  تونستم منظورمو بگم  و  با کمی لرزش دستام   و لب 
زل زده بود به لبهام تا لب خونی کنه شمرده شمرده  ادا کردم 

!بهترين صدايی که تا حاال شنيدی چيه؟_   

پاچه  زل زد بهم    نمی دونم شايد ناراحت شد که يک لحظه   چشماشو بست  و دست  
نفسش رو بيرون داد 

لبخند زدم   روم خيمه زده  بود ، دستشو گرفتم  روی قلبش گذاشتم   
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دست خودم هم روی دستش بود فشردم،   نفس عميقی  کشيد  

کردم  زل زده بود بهم با اينکه دستم روی دستش بود به خوبی تپش قلبش رو  حس می 

لبخندی زد  

چشماش  بهم خيره بود با ادای لب و شمرده شمرده   گفتم    

...   صدای تپش قلبت-

خنديد رو ازم گرفت  اين دلبرياش عاشق ترم می کنه 

خودشو رو تخت انداخت نفسی به سينه دادم و زمزمه کردم       

يکبار خواستنت رو گفتم  و اجابت شد  _ 

به ... نم من به  عشق تو  موم. بعداز اون ، به تمام زبانای زنده و ُمرده ی دنيا الَلم
چشمانت  

. د خسته بود معلوم بود منم از خدام بود قبل تر بهش گفته بودم ديگه حرفی نز 

يسی نفسی به سينه دادم و چرخيدم به پهلو شدم،   يه دفه از پشت بغلم کرد و   خ 
بوسشو زير  گردنم حس کردم  

حلقه ی دستش دور کمرم و  گرمای تنش وقتی  بهم چسبيد 

...دستمو رو دستش گذاشتم چشاممو بستم اما اصال آرامش نداشتم  

چقد گذشت نمی دونم  

م نفس نفس زدنهای آروم منظمش رو کنار گوشم و گرماشو به  خوبی حس می کرد   

خوش به حالش چه  راحت خوابيد  

خنديدم   من بيچاره رو بگو چه دلواپسی  دارم اون عين خيالش نيس    

.....م اخه اين منم که  بايد درد و ترس و وحشت   اين حادثه ی شيرين رو تحمل کن 

]18:00 27.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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١٩٧پارت#

خواب به چشمم نيومد 

لحظه ای نتونستم بخوابم

پر  تشويش  سرجام روتخت  نگاهم بهش بود خيلی آروم خواب بود 

به آرومی خرناس  می کشيد    

نفسی به سينه دادم  

دست بردم  موهای روی پيشونيش رو  به ارومی کنار زدم

نفسی به سينه دادم  

رم  لبی تر کردم گوشه ی  لب گزيدم، توی تاريکی اتاق زير نور چراغ چقدر  شوه 
تو خواب معصوم  بود،  البته جز اينم نبود 

کمی نگران بودم   با اينکه  امشب اولين  شب در کنار هم خوابيدنمون بود 

اما از فردا کمی استرس داشتم  

چطور می تونستم باهاش کنار بيام

چطور می تونستم دخترانگی هايم رو بهش بدم  

اجازه اين کارو صادر کنم 

يعنی بايد زنش باشم ؟ 

و رابطه زناشويی منو شروع کنيم

فقط دلهره و اضطراب داشتم 

يه دفعه با صدای کوبيده شدن صدای پنجره  از سر جان پريدم 

احساس وحشت کردم 

نمی دونم چرا حس کردم صدايی وحشتناکی بود  

:با سرعت دوباره  صدايی شنيدم  زمزمه کردم و  گفتم 

شايد  باد اشه و پنجره باز مونده باشه_ 

چينی به ابرو  دادم   
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يادم نمياد پنجره باز بوده 

نميدونم شايد امير يادش رفته پنجره سالن رو ببنده  

با سرعت لباس دوم رو روی لباسم رو  پوشيدم 

از اتاق خواب  رفتم  بيرون وارد سالن شدم

تاريک بودپنجره باز بود، با سرعت به سمت پنجره  رفتم  

باد سردی می وزيد  

تا خواستم پنجره رو ببندم  

يک دفعه نفهميدم چطور احساس کردم کسی پشت سرم بود و تا با وحشت  چرخيدم   

منو از پشت بغل کرد تا خواستم جيغ بزنم  با تمام وجودم امير صدا زدم 

نفسم بند اومد 

وقتی دستش رو روی دهنم گذاشت  مرد بود   

:با عصبانيت منو بغل کرد و منو بلند کرد که توی گوشم گفت  

باالخره به دستت آوردم دختر فراری_   

آی مصيب چه حالی می کنه  

داشتم دست و پا ميزدم   

داشتم و ديونه می شدم  

منو چنان محکم گرفته بود و  کشون کشون می برد يک لحظه روح از تنم رفت   

وقتی  جيغ زدم اسم اميررو  صدا زدم   اما دهنمو بست  

اصال صدايی هم نميشنيد  حتی اگه االن يک دنيا فرياد ... امير خواب بود   
...ديونه شدم ....می زدم 

اين از آدمای  مصی  بود  با وحشی گری و خشونت  منو   با خودش برد  

د دست پشتم بهش بود منو محکم گرفته بود و نمی ذاشت تکون بخورم  نفسم  بند اوم 
چرکينش حالمو بهم می زد که مقابل دهنم بود   اما اينا مهم  نيس 

اينکه امير نفهميد  آدمای مصيب  به ويال اومدن ديونه شدم  

593



اونا ردمونو گرفته بودن  

داشت منو کشون کشون  دنبال خوش می کشيد  

ن مرد هيچ اينقد دست و  پا زدم    و تقال کردم بی فايده بود در مقابل زور وحشی اي 
...بود 

:با پوزخند از الی دندوناش  تو گوشم غريد    

...اومدی اينجا عشق و حال دختره ی خراب بيچاره مصيب _ 

رو دهنم بود  باز به دست و پا افتادم اشکام رو گونه هام    ميغلتيدن با اينکه دستش   
....جيغ می زدم اما خفه بود 

حشی از ويال خارج شد تو تاريکی  منو با و...   هرچه تقال کردم انگار نه انگار  
گری و خشونت زياد انداخت  رو   صندلی عقب 

طوری نفر دوم هم بود تا خواستم جيغ بزنم با پارچه بود دهنمو بستن و نفهميدم چ 
دستامو بستن دو نفر بودن 

با خشونت تمام دست و پامو بستن  

...نيمه های شب بود و هوا سردوتاريک، وحشت تمام وجودمو گرفته بود  

خودمو به هر دری زدم اما امکان نداشت  

اتی به پهنای صورت با تمام وجود اشک می ريختم و جيغ می زدم اما  هيچ راه نج 
نداشتم 

...  و هزار بار   با دهن بسته جيغ زدم و امير رو صدا زدم   

رو  داشتم ديونه می شدم،  داشتم سکته می کردم از ترس و وحشت   هزار بار خدا 
....صدا زدم 

نفسم از شدت هق هق و گريه بند اومده بود     

:هق هق کردم با همون دهن بسته بود و بريده بريده  گفتم   

بدون تو   دنيا _ 

اون روی وحشتناک و وحشی شو

غغ زدم نشونم داد کجاييييی    خداياااا اين انصاف نيس اون  صدامو نمی شنوه جيغغ
نشنيد ... نشنيد 
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همين طور هق هق کردم اما   اين دوتا با نامردی تمام منو بردن  

هق هق می کردم و با دهن بسته سعی در جيغ زدن داشتم   

ا اولی که ماشين رو به حرکت در آورد با سرعت جانم به لبم رسيد، دومی ب    
:عصبانيت سمتم چرخيد خيز برداشت  محکم زد رو دهنم  و با خشم  غريد 

ببند دهنتو _  

:ماشين با سرعت زياد حرکت کرد،  راننده گفت    

نزن مصيب رو می خوای ديونه کنی ؟_   

:با عصبانيت  گفت  

نمی بنده دهنشو _ 

...هق هق کردم  

]18:10 27.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٩٨پارت#

نفهميدم  منو کجا می برن 

:شنيدم يکيشون گفت 

بايد زنگ بزنی می تونی ببريش؟ _  

:نفسش رو با رضليت  بيرون داد و گفت  

صله امروز تو ماشين بوديم خسته شدم امروز همش   دنبال دختره  بودم ديگه حو_  
ندارم امشب بريم   می گم  فردا خودش بياد

م نفسم رو بيرون دادم با هق هق گريه و عصبی در حالی که سعی داشتم جيغ بزن 
حرف بزنم 

با عصبانيت با اينکه  دهنم بسته بود 

:نمی تونستم بود چيزی بگم   حرفامو با خدا گفتم
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خدايا چرااا اخه _ 

:و گفتم زورم گرفته بود  داشتم منفجر می شدم،  با همون دهن بسته نامفهوم  حرفام 

ولم کنين بذارين   برم کثافتا  آشغاال_  

اينقدر  تقال کردم ديگه جونی برام نمونده بود  

اينقدر گريه کردم سردرد گرفته بودم 

صداشو می شنيدم   خبر دادن   مصيب   

نفسم رو بيرون دادم 

ونه وونه می شدم اوليه  که پشت فرمون نشسته بود همون که منو از تو خداشتم دي 
:آورد بيرون گفت

تر رو نمی دونم اين پسره کيه فقط امروز که جعفر خبر داده بود فالن جا اين دخ_  
ديده بامادرش  بوده 

با تمام وجودم هق هق کردم 

يعنی اينا خبر ندارن من ازدواج کردم ؟

يعنی خبر به گوش مصيب نرسيده بود؟

يکی نبود بهش بگه ؟   

:نفسم رو بيرون دادم  دومی  گفت 

نمی دونم کی بوده  فقط جعفر ميگفت تو مهمونی  ديدتش _  

:برگشت نگاهی بهم کرد و نفسش رو بيرون داد و با عصبانيت گفت   

نکن شوهرشه ؟_  

:راننده   با پوزخند گفت 

سر به ما چه پسر تحويل مصيب  بديم ديگه کار رو تمومه  پولمون رو بگيريم پ_  
:دستی به موهاش زد و با عصبانيت گفت

شر نشه؟_  

:اونی که پشت فرمان نشسته بود باز پوزخندی زد و گفت  

ديگه اونش به ما مربوط نيست_ 
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ما اينو تحويل مصيب  می ديم و ديگه خودش بهتر می دونه  

ميخواد چيکار کنه

ين نفسم رو بيرون دادم، هق هق  کردم، چشمامو بستم،  سرم روی کف صندليه ماش 
بود و با تمام وجود اشک ريختم، ديگه خسته شده بودم 

لباس مناسبی تنم   نبود  اوضاع نا  مناسبی بود 

اين طوری  من و  از ويال  اوردن  ديواننه کننده است   

همون پسر که منو گرفته بود و پشت فرمان نشسته بود رو به من خشونت و .... 
عصبانيت در حالی که دست و پا ميزدم  و سعی می کردم دستامو باز کنم  

.منو محکم گرفت و داخل يه ويال برد   

طلق  هر چه دست وپا زدم  با دهان بسته هم کسی صدامو  رو نمی شنيد هم تاريکی م 
بود 

تمام وجودم داشت آتش می گرفت  

:داخل اتاقی برد و روی تخت انداخت و  گفت 

بهتره اينجا بمونی تا مصيب بياد  ديگه کارما هم با  تو تموم می شه_  

:با تمام وجود گريه  کردم و با دهن بسته و با عصبانيت فرياد زدم  

عوضی منو ول کن برم چی از جونم ميخوای _  

حرفام با دهن بسته نامفهوم بود  اما  

:با عصبانيت از اتاق بيرون رفت گفت

مصيب بياد ديگه ما کاری به کارت ندارم خفه خون بگير_  

]18:10 27.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

١٩٩پارت#

رفت  بيرون 
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در اتاق باز موند  

من موندم و هق هق و وحشت وترس 

با تمام وجود گريه کردم 

راهی نداشتم برای نجاتم  

نمی دونستم چيکار کنم فقط هق هق کردم  

با تمام وجودم زجه زدم نفسم تو سينه بنداومد بود  

صدای  دادوبيداد دوتا پسرا  وحشتم رو چند برابر کرد  

:يه دفعه يکيشون داخل اتاق شد  جلو می اومد با لبخند چندشی گفت 

خوشگله مصيب بی خود نيس خودشو واست کشته،  آدم اجير کرده واسه پيدا _   
کردنت 

نفسم  بند اومد   

احساس بدی بهم دست داد احساس خفگی و حالت تهوع شديدی داشتم   

وقتی اون يکی يه دفعه دستشو گرفت  عصبی  سمت خودش چرخوند  و با  
:عصبانيت گفت 

می خوای چيکار کنی زده  به سرت  ؟_ 

به من  نگاهم کرد،   با چشمای اشکی وحشت زده ام    ديدم  لبخند چندشی زد نگاهش 
:بود و گفت

يه کوچولو ناخنک بزنيم به کجای دنيا بر می خوره_  

:پسره توبيخانه و  عصبانی گفت 

يعنی چی قرارمون اين نبود امانته   بايد برسونيم دستش _  

نگاهم بهشون بود ضربان قلبم از وحشت می شنيدم  

داشتم سکته می کردم 

نفس تو سينه حبس شد   

گريه ام بند اومد از ترس   روی تخت بودم با اينکه دست و پام بسته بود

ی نبود کجا اما به هر سختی  خودم رو کمی باال کشيدم،   راه چاره ای نبود  راه فرار 
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می تونستم برم  با اين دست و پای بسته ؟

:پسره باز پوزخندی زد و به خوبی صورتش رو تو روشنايی اتاق می ديدم،  گفت 

اين دختر خودش  اتوبانه حاال ما رد بشيم به کجای اين دنيا بر می خوره؟_ 

:پسر با عصبانيت نفسش رو بيرون داد و گفت  

مه حق نداری  همچين کاری بکنی   مصيب زندت نمی ذاره خودت می دونی اگه بفه_ 
دمار از روزگارت در مياره

پسر داشت کاپشن رو از تنش  در می آورد  روی زمين انداخت  

:باز خنديد و گفت

از کجا می خواد بفهمه؟_  

د آب دهنمو قورت دادم انگار خدا نبود چشماشو بسته بود    حال و روزمو ندي 

ا زد ،  با ،  با هق هق و گريه صدای خفه ای به دست وپا افتادم،  پسره نفهميدم چی صد
:عصبانيت گفت

کمال   اين کارو نکن مصيب   بهت رحم نمی کنه  کمااااال_

:کمال  پوزخندی زد و گفت

سروش  نگران نباش   اين بخواد چيزی به مصيب بگه هر جا باشه باز پيداش _ 
ميکنم همين بال رو سرش ميارم

:با خنده ادامه داد 

آبروی خودش ميره از ترس آبروشم شده مجبوره خفه شه  _   

:سروش با فرياد و عصبی داد زد   

مگه شهر هرته مگه   شهر بی کالنتره  _ 

کمال توجهی نکرد جلو اومد به دست  پا افتادم  

:سروش با عصبانيت  جلوی کمال رو  گرفته بود گفت 

ديوونه زده به سرت اين چه کاريه  مغز خر خوردی ؟_  

:کمال نگاه چندشی بهم انداخت و با لبخند چندش آور  و دندون نمايی  گفت  

اش خوشگله نمی تونم ازش  بگذرم حاال که خودم اول پيداش کردم  يه حالی باه_  
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می کنم مصيب از کجا می فهمه

تمام وجودم داشت آتش می گرفت  

داشتم ديوونه می شدم اين می خواد چيکار کنه؟ 

پيراهنشو از تنش  در آوارد  

:روی تخت  انداخت   سروش با عصبانيت از اتاق بيرون رفت و گفت  

هر  غلطی دلت خواست بکن من نيستم  _   

د و خفه کمال توجهی نکرد و سمتم اومد با تمام وجودم جيغ می زدم اما دهنم بسته بو
بودم

هيچ کاری نمی تونستم بکنم لباس کوتاه خواب تنم رو باال داد  

نفس نفس می زد  

نگاهش پر شهوت بود و هوس آتشين  

رونای پام کامال معلوم بود 

جودم لباس زيرم معلوم شد، انگشتای دستش روی رون پام چنان آتيشم زد که تمام و  
به آتش کشيده شد   و شعله ور شد 

با تمام وجود  خودم رو عقب کشيدم 

اما چنان پامو گرفت يه دفعه منو سمت خودش کشيد  

  که احساس کردم تمام جانم لحظه ای  به آتش کشيد و روح از کالبدم  پر کشيد

با تمام وجودم  هق زدم 

گريه کردم با دو تا پای بسته  نمی تونستم کاری بکنم 

دستش  روی تنم  انگار پوست تنم کنده می شد   

:به هق هق افتادم وقتی لباس زيرمو  پايين کشيد و با لبخند چندشی گفت  

يه نموره ناخنک بزنم به کجای مصيب بر می خوره_ 

]18:17 27.12.20[, فرمول يک
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شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٠٠پارت#

کسی به  با تمام وجودم جيغ زدم  به دست وپا افتادم اما نه کسی صدامو شنيد نه    
دادم رسيد 

اين  هوس تمام وجودشو گرفته   ديوانه بود...   نگاه وحشت زده و اشکيم بهش بود  
:نگاه چندشش بهم بودو گفت ..   مرد شهوت انگيز رحم نداشت 

تنت بوی شهوت ميده _ 

رام، با چنان چنگ زد به سينه هام   و روم خيمه زد،  هرچه تقال کردم امانی نبودب 
:شهوت زياد ادامه داد 

...از وقتی اين جوری ديدمت   روانی شدم _  

به دست وپا افتادم  تقال کردم  تمام وجودم به درد اومد  

هوت سينه هام دستش بود و انگار داشتم قبض روح می شدم،  بی محابا با حرص و ش 
زياد به جونم افتاد 

بشنوه  با قوای نيمه جونم  زار زدم جيغ زدم   گريه کردم اما  نبود کسی فريادمو 

تم يخ نفسم تو سينه حبس شد انگار داش...  از درد داشتم به خودم می پيچيدم .....    
می زدم 

بريده   کمال از روم  بلند شد،    با ناباوری چنگی به موهاش زد و زير لب بريده  
:زمزمه کرد 

...بد بخت شدم خدا _ 

احساس حالت تهوع وحشت ناکی داشتم، انگار  خفهشدم  

مام بيشتر درد زير دلم و باليی که سرم اومده بود داشت  منو می کشت اين مرد ت 
هستيم رو ازم گرفت 

ه ام    داشت بند نفسم با گريه ها و   هق هق بريده بريد...  قلبم انگار  از کار افتاده بود 
می اومد   خون ريزی داشتم کل بدنم کرخت شده بود 

کمال با ناباوری  عقب عقب رفت   
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:عصبی و دست پاچه بود،  با ترس ولرز   لباساشو پوشيد و گفت  

فرار کنم .. مصيب زندم نمی ذاره بايد   برم _ 

رد داره تمام تنم درد می کرد نگاه گريانم بهش بود احساس می کردم کمرم از د      
جون  ميشکنه و درد زير دلم  فجيع  غيرقابل تحمل بود، روی تخت فقط به جسد نيمه

...بی هويت     بر باد رفته بودم 

. کمال   با ترس ولرز  از اتاق  بيرون  رفت 

ازشدت درد و ضربه ی وحشتناک و مهلکی که   به آبرو شرف و دخترانگی هايم  
.  خورده بود  رو به مرگ آينده و رياهايم بودم

انگار تمام دنيايم  به   سياهی مطلق    تغير کرده بود  

:صدای کمال با  ترس ولرز و   دادوبيداد گفت   

بدبخت شدم بيچاره شدم _ 

صدای حرف زدنشون  رو  انگار از ته چاه می شنيدم    

قلبم به درد اومد    

:سروش با تعجب  گفت   

چکارش کردی؟  کشتيش  ؟_ 

هق هق کردم  

:کمال با ترس و  صداش ميلرزيد،  گفت   

...مصيب منو می کشه _    

صدای دويدن سروش رو  شنيدم و    قامت هراسون  سروش رو تو در ديدم   

چشام به سياهی می رفت   

داشتم جون ميدادم از شدت درد و ترس و ... سروش با ناباوری  بهم  نگاه کرد 
وحشت اين حادثه 

قلبم کند می زد   تمام تنم کرخت شده بود     

ه به تابی به چشمانم دادم وقتی سروش ناباور نگاهم کررد  دوتا دستاش وحشت زد  
چهار چوب در گرفته  بود 
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:با ناباوری گفت  

چکار کردی کمااااال ؟_ 

... هق هق کردم   به زحمت تونستم تکونی بخورم   

:صدای کمال رو به زحمت شنيدم ، گفت  

چه می دونستم  دختره ی جنده هنوز  آکبنده _   

نفسم حبس شد   

صدای هق هقم به گوش خدا نرسيد    

سروش  از  جلوی در    کنار رفت و با دادوبيداد به جون کمال افتاد  

صدای فريادشون بود  

انگار با هم گالويز شدن  

:سروش با خشم و فرياد غريد   

خودتو اصالح کن الشی   _   

اکارش نمی خواد به دختره  بگی جنده   بهت  که  چراغ سبز نداد  حروم زاده  زدی  ن
کردی بی نامووووس 

:کمال با فرياد و حق به جانب گفت  

...با آدم و عالم  الس می زنه _ 

:سروش با فرياد گفت 

جواب مصيب رو چی بديم  آشغال زندت نمی ذاره _  

ه با هم  گالويز شدن زدوخورد باال  گرفته بود،   درگيری و کت کاری  صداش ب 
خوبی حس می کردم حتی  صدای شکسته شدن وسايل 

يد  و من با تمام وجودم فقط اشک ريختم و از خدا گله کردم    کجا بود و نشن  
فريادمو

]18:17 27.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

603



مسيحه زادخو  #

٢٠١پارت#

سروش  داخل اتاق شد 

تمام  هستيم بر باد رفت     

تنم برهنه بود   

رد لباس خوابم  باال رفته بود و   تقريبا برهنه بودم رو به سختی    درست ک 

ود از دستاش می لرزيد و من  انگار يخ زده بودم،  کل بدنم يخ زده بود و کرخت ب 
شدت درد 

با دستای لرزون و ترس  و وحشت دست وپامو باز کرد   

هق هق کردم دهنمو باز    نکرد مالفه رو دور تنم پيچيد  

حتی نای اينکه تکونی بخورم نداشتم   

ديگه از مرگ چه باک؟ وقتی اون عوضی  آشعال تمام هستيم رو به باد داد  

منو رو دستاش  بلند کرد     

د  با خودش هزيون ميگفت  

.صداش ناباور پر ترس و   وحشت بود  

تو ماشين  منو انداخت،  صندلی عقب  

:برگشت نگام کرد و عصبانی زير لب گفت 

کمال زندگيمونو به باد دادی ... خدايا_ 

پشت فرمون نشست و من با تمام وجودم بی صدا گريه کردم  

:با دهن بسته وخفه  گفتم 

خدايا،  خدايا زندگی من برباد رفت ياد امير  افتادم انگار نفسم بريد _ 

کاش زيردست  اون نامرد مرده بودم  

چه جوری با امير روبرو بشم ؟ 

چی بهش بگم؟
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درسته اين مرد به زور با من اين کار رو کرد  

زم گرفت اما اولين دخترانگی هايم قبل اين که شوهرم ازم بگيره اين نامرد به زور ا
تمام زندگيم با يک لحظه هوس تموم شد 

داشتم روانی می شدم از اين حادثه ی  شوم    

سرعت سروش زياد بود اما هيچی برام مهم نبود 

ن به کاش همينجا اين ماشين چپ بشه   تصادف کنه زير تريلی بره   بميرم و  فقط م
خونه پيش امير نرسم 

نمی دونستم اين مرد  منو   کجا می خواد ببره  

هر کجا می خواد بره فقط با اين حال وروزم  امير منو نبينه 

دادم  اون مرد  بی گناه  عاشق منه،  دوسم داره،  کاش  امشب رو بهش اجازه می   
االن چه برخوردی با من می کنه ؟

لتماس  و داشتم ديوونه می شدم  از درد اين حادثه تمام وجودم پر گريه بود پر از ا 
گاليه به خدا که چرا صدامو نشنيد؟

چرا گريه هامو نديد؟ چرا زجه هامو نديد از خدا به کی گاليه کنم؟ 

به کی شکايت مو ببرم؟ 

کج   چه گناهی کردم؟ تمام عمر سعی کردم هيچ وقت نذارم کسی بهم دست بزنه و پا 
نذارم با اينکه تو خيابون  بزرگ شدم 

 وقت اجازه با اينکه سايه ی بابا درست وحسابی باال سرم نبود اما مادرم يادم داد هيچ
ندادم تنم به بازی هوس کسی کشيده بشه

چنگ  نفس نفس می زدم چقدر طول کشيد نميدونم؟ تمام مدت  گريه می کردم تمام مدت
می زدم به دست خودم، دستم مشت بود ناخنم تو پوست دستم بود

و انگار نفسم بند ميومد از هق هق اين تلخی و درد  

نفهميدم کجام اما هر چه بود جايی که توش بود رو شناختم 

سروش منو روی دستاش بلند کرد در  حياط ويال  باز بود

من و داخل ويال برد و با عصبانيی و کلهفه بود  

می دونستم عصبانيتش به خاطر کمال  بود 
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ه منو روی زمينای سرد سنگفرش جلوی  در ساختمان ويال گذاشت روی زمين،  نگا 
 اشکبارم بهش بود، داشتم  پر از  نفرت و درد می شدم،   يک لحظه چشمام  از

برقی وخمار اين وحشت  باز و بسته شد، نفس نفس می زدم از شدت هق هق 

:نگاهم بهش بود، با عصبانيت زمزمه کرد

و دختری منو ببخش نمی دونستم اين نامرد اينقدر وحشيه  نمی دونستم نمی دونستم  ت_  

:اما تمام دلم فرياد بود که بگم 

تو ديدی و جلوشون نگرفتی_   

بخواد    شايد اگر دختر  هم نبودم اما  نبايد می ذاشتی اون وحشيانه و با  نامردی 
بدنمو غصب کنه 

می خواست  بهم تجاوز کنه تو  ديدی می دونستی 

ديدی اما دم نزدی تو هم نامردی  

صدای فريادم زجه های خفه ام  رو نشنيد 

نتونستم حرفی بزنم  بازم گاليه کردم  

اما دم نزدی تو هم نامردی 

حتی نتونستم اين حرفا رو به زبون بيارم 

احساس می کردم تمام بدنم کرخت شده  

و حتی خونريزی و خيسی پاهام را به خوبی حس می کردم

احساس می کردم زير دلم از درد اين نامردی داره منفجر می شه  

نتونستم يک کلمه حرف بزنم فقط چشمام چرخی زد و يک لحظه سياهی مطلق و  
ديگه هيچی يادم نبود ديگه نشنيدم

]18:19 27.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٠٢پارت#
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) امير (  

اينقدر خسته بودم نفهميدم تو آغوش طال چه جوری خوابم برد 

با اينکه خودم هم کمی دلشوره و آشوب  داشتم   ذهنم درگير 

رو  اما می خواستم يه امشبو  که شبه عشق بازيمون بود  رو  فرصت بدم کمی خودش
پيدا کنه 

رنگ پريدگی  لبخندهای گاه وبيگاه  بيجونش  نشان از ترس و وحشت داشت

ه ی پاک می دونستم  حاال که می خواد اولين دخترونگياشو برای  اولين بار با رابط 
عاشقانه ی زناشويی رو با من شروع کنه پر دلهرست  

پس بهش  مجال  دادم 

با اينکه  اصالً دوست نداشتم بخوابم   

ن شو همه با اينکه اصال نمی خواستم اين اتفاق بيفته اما برای اينکه ذهنشو تنش روا
وجودشو آماده کنم خودم هم  با آرامش باهاش رفتار کنم 

ياز   خواسته ی  تن و هوس  رو  کمی فروکش کنم  و با عشق باهاش باشم نه از سر ن

بعد از کلی بوسه های پی درپی  آرومم کرد با اينکه تبم تند بود   

آروم چشماشو بسته نفسی به سينه دادم و بغلش کردم  

با اينکه اين خواستن  واسه   نيازم و  سرکوفتش بر خالف ميلم بود  

لکرسی رو اما چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم هزار بار سوره قل هوهللا احدو آيت ا 
خوندم که امشب من بتونم با آرامش بخوابم

و خودم را برای يک زندگی زناشويی زيبا در کنار همسر زيبا و قشنگم شروع  
من نفهميدم چقدر خواب بودم کمی.... کنم 

های احساس سرما کردم نمی دونستم چرا ويال سرد بود با اينکه بخاری و شومينه  
خونه رو روشن کرده بودم 

با احساس لرز  از خواب بيدار شدم 

به  چشمام به تاريکی عادت نداشت زير نور چراغ  بلند شدم توی تخت نشستم چنگی 
موهام زدم

خواب الود و کالفه  نفسی به سينه دادم 

607



و برگشتم نگاه تخت کردم اما طال رو کنارم نديدم

آب دهنم رو قورت دادم چنگی  به موهام زدم 

:توی دلم زمزمه کردم 

حتماً رفته  سرويس_  

....يا ؟

جوابی نداشتم    

نمی دونستم يعنی احتمال داره کجا باشه ؟ 

تنها فکری که کردم اينکه  داخل  سرويس باشه  

از روی تخت بلند شدم پاورچين از اتاق رفتم بيرون  

ت می کنه شايد  نتونسته کنارم بخواب و رفت تو سالن اما همين دوری هم يکم منو اذي 

اون بايد با وجود من به حضور من در کنارش روی تخت عادت کنه

می دونستم ترسيده اما بايد اين ترس رو کنار بريزه 

رفتم   بيرون

ه وحشيانه اتاق رو  ترک کردم تو سال و رفتم نگاهم به پنجره باز بود و پرده حرير ک 
تکون می خورد

االن دليل سرمايه   رو متوجه شدم  

با  سرعت گام  برداشتم سمت پنجره رفتم پنجره رو بستم

نگاهم  در  تاريکی به جای جای  ويال  چرخيد  

اما طال رو نديدم 

چقدر اون لحظه دلم خواست  که اسمش را بلند صدا بزنم

دلشوره به جونم افتاده بود 

يعنی چی شده ؟ 

چه اتفاقی افتاده؟

تا به خودم اومدم سمت سرويس رفتم  
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حموم، اتاق دوم ويال، آشپزخونه

بدنم داشت  ترس  رو  مغزم منتقل می کرد  

خورد  احساس کردم  يه دفه  نگاهم   به  در ورودی و شيشه های در  ساختمون  ويال
و سرعت نور ماشينی که يک لحظه رد شد

نميدونم چرا حس بدی بهم دست داد 

يعنی چه اتفاقی افتاده ؟ 

احساس کردم در ويال که نصف بيشترش پنجره های بزرگ شيشه ای  داشت  روی 
هم قرار گرفته

يعنی باز بود ؟ 

چراغ سالن را روشن کردم 

و پاورچين و با احتياط و شايد ترس سمت در ويال رفتم

اده بودآب دهنم رو قورت دادم نمی دونم چرا حس عجيبی به کل بدنم و کل وجودم افت 

با احتياط و ترس در رو که نيمه باز بود باز کردم  

و نگاهم يک دفعه به بيرون کشيده شد

زير نور چراغای حياط ويال و حتی نور ماه  تا نگاهم را به حياط دادم 

يه دفعه نمی دونم چرا سرجام می خکوب شدم 

نفسم بند اومد طال روی زمين افتاده بود؟ 

يعنی چه اتفاقی افتاده بود ؟ 

و غش کرده بود؟

اون اصال توی حياط چکار می کنه؟ 

تنهايی رفته قدم بزنه ؟  

اونم تو اين سرما ؟ 

هزرتا فکر ناجور به مغزم هجوم اورد  

با  سرعت گام برداشتم و سمت طال رفتم 
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وحشت عجيبی به جانم افتاده بود  

وقتی دويدم سمتش روی سنگفرشای حيات افتاده بود 

انگار دور تنش  مالفه پيچيده بود 

نفسم بند اومد وقتی کنارش زانو زدم  

وش بود نمی تونستم فرياد بزنم اسمشو صدا بزنم اما وقتی تکونش دادم انگار بی ه  

دهنش چرا بسته است ؟ 

قلبم از کار ايستاد  

اينجا چه اتفاقی افتاده ؟ 

 کل وجودم به تپش افتاده بود، به تپش وحشت وقتی دست بردم دستش بلند کردم 
دستش بی جون افتاد 

فتاد بی هوش بود جون تو تنش  نداشت دستام ميلرزيد نگاهم باور نداشت به تپش ا 
تمام قلبم 

چند بار زدم به صورتش چرا رنگ پريده بود؟ 

حتی زير تاريکی اين چراغا هم سفيدی و رنگ پريدگی صورتش رو حس می کردم 

 با صدايی ناهنجاری و بغضی وحشتناک صداش زدم   اما   اون بی هوش بود چرا 
اينجوری شده اين مالفه چيه ؟ چرا دهنش بسته است ؟

]18:19 27.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٠٣پارت#

که با وحشت دست بردم زير پاهاش و  زير کمرش تا دست بردم زير پاهاش حس 
عجيبی  بهم  داشت انگار ؟

پر شک و ترديد شدم  

برای يک لحظه وقتی خيسی دستم رو ديدم   
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يرون نميدونم چه حالی شدم يه لحظه وقتی با ترديد و ترس دستم رو از زير پاهاش ب
کشيدم 

خون؟

!!! خيسی خون و رنگ خون ؟ باور نمی کردم 

آب دهنم رو قورت دادم يعنی چه اتفاقی افتاده بود؟   

لرزش دستمو مقابل ديدگانم   حس می کردم 

تمام وجودم به تپش وحشت  افتاده بود 

طال  اينکه حالش خوب بود 

ه شده مگه يعنی چه اتفاقی براش افتاده ؟ اصال چرا  اينجا بی هوش توی  مالفه پيچيد 
ميشه؟

اصال يعنی چی؟ 

مگه ميشه ؟  داشتم ديونه می شدم   ذهنم به هيچی قد نمی داد   

فه و گالی اونقدر احمق نبودم   اين مالفه رو  نمی شناسم مال ويال نبود   اين مالح 
ريز ؟  روی تخت نديدم 

با ترس وترديد و ناباوری   نفسی به سينه دادم  

شايد از خون ريزی حالش بد شده ؟ 

دال باورش برام سخت بود با چشام وعقلم و  وحشتی که به جونم افتاده بود در ج  
بودم

چرا دهنش بسته است ؟  

اين و صد بار تو  مغزم فرياد شد  

اصال پاک شعورمو از دست دادم  

من نمی دونستم اصالً دارم  چيکار می کنم 

به کف دستم به خون  کف دستم نگاه کردم 

با نفس نفس زدن های  پر از وحشت   خودم رو به دست آوردم   

اما  با اين وجود تمام بدنم می لرزيد خودم وحشت کرده بودم 
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نمی دونستم چه اتفاقی افتاده؟ 

اصال  ذهنم به جای قدم نمی داد  

فقط با وحشت و با عجله بلندش کردم

تند تند سمت اتاق خواب رفتم  

روی تخت  گذاشتمش  به آرومی 

نفسم داشت  بند می اومد  

همين جوری داشتخون ريزی می کرد

دليل اين  خون ريزی زياد چی بود ؟   

چه اتفاقی براش افتاده؟

با هزار   ترس نفس به سينه دادم 

اما نفسم بند اومده بود

ملحفه رو با وحشت  از دور تنش باز کردم همون  لباس خوابش تنش بود   

نفسم بند اومد وقتی کبوديای روی تنش رو ديدم  

وقتی جای خراشا روی  رون  پاهاش ديدم

يک لحظه چنگی به موهام زدم 

و عقب رفتم   قلبم از تپش ايستاد چشام به سياهی زد  

دنيا دور سرم چرخيد  

يعنی چه اتفاقی افتاده ؟ 

چه اتفاقی برای زنم  افتاده ؟

نمی دونستم چی شده اصال باور نمی کردم  فقط حس  کردم نفسم داره بند مياد

؟....فکرشو  نمی تونستم بکنم يعنی چه کسی به زنم 

نه اين امکان نداشت 

فرياد شد صدايم اما از گلوم  خارج نشد  

چنگی به موهام زدم عقب رفتم با خشم و عصبانيت 
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وقتی کبوديای زير گردنش ؟ تازه دهنش ؟ 

دهنشو  بسته بودن؟ 

اين يه کابوسه يه کابوس وحشتناک

با دستای لرزون با وجودی که  وحشت به تنم چنگ زده بود  

دهنش رو باز کردم بی هوش بود 

چند بار پشت سر هم زدم رو صورتش انگار داشتم نفس کم می آوردم 

چه باليی سرت اومده 

کی  باهاش  چکار کرده ؟

ند بار زدم يعنی چه اتفاقی افتاده تمام اين حرفا توی دلم بود و فرياد نبود که بشه چ
پشت سر هم روی صورتش

ومی خيز برداشتم و  ليوان اب رو برداشتم و مقداری روی صورتش ريختم و  به ار 
تکون خورد 

نفسم توی سينه نبود  روش خيمه زده بودم توی آغوشم بود 

وقتی نفس عميقی کشيد و نمی دونستم چی زير لب زمزمه کرد

نشنيدم اما يکدفعه ديدم به هق افتاد به هوش اومد توی آغوشم بود 

با وحشت چشماشو بسته بود و چنان منو با پاهاش با لگدهولم داد وحشتکروم  

داره جيغ می زنه ؟  

يه چيزايی ميگه چشاشش بستس  

من نفهميدم چشه  با وحشت نگاه ناباورم بهش بود  

تش با وحشت چنان گوشاشو گرفته بود يه دفعه شروع کرد جيغ  زدن از اين حرکا  
معلوم بود

داره  جيغ می زنه،  سعی کردم سمتش برم دستاشو گرفتم از روی گوشش پايين  
آوردم 

با  ترس تو  وجودم نگاهش کردم 

اما چشماشو بسته بود سعی کردم آرومش کنم
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اما اصالً آروم نبود 

باز منو با خشم  و تمام   وجودش    با پاهاش هل داد  

ود اجازه يه دفعه از رو تخت به عقب افتادم نفس نفس ميزدم  اصال برام قابل درک نب 
نمی داد بهش نزديک بشم   

هش بود که يه دفعه نگاهش به من افتاد نفس نفس ميزد و ناباور   با وحشت نگاهم ب 

يه دفعه چنان هق کرد درست من صداشو نمی شنيدم اما قشنگ به خوبی حس  
می کردم، نگاه ناباورش روی من بود

عقب رفت نفس عميقی کشيد و دوباره روی تخت بی هوش افتاد  

تا به خودم اومدم سريع سمتش رفتم دوباره از هوش رفته بود 

از فکری که به ذهنم خطور کرده بود ديوونه شدم 

کی زنمو  از اينجا برده بود؟

که حتی  نفهميدم کی آوردنش انداختنش اينجا؟ 

اين سوال ها داشتن منو ديوونه می کردن  

الفه کی  اين بال رو سر زنم  اورده؟ نگاه ناباورم بين پاهاش بود پر خون بود م
زيرش پر خون بود روی  روناش کبودی و پر خراشی بود، حتی روی سينه هاش هم 

کبودی بود

]18:19 27.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٠۴پارت#

داشتم دق می کردم   

عصبی بودم کل وجودم داشت می لرزيد   

م چند بار زدم رو  صورتش  با صدای ناهنجاری اون لحظه ی مرگبارم   صداش زد 
اما انگار نه انگار 

رعت با سرعت  بلند شدم نفهميدم چطوری لباس پوشيدم و با س...    بی هوش بود     
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لباس تنش کردم کل تنم می لرزيد 

س حتی  اينقد دلم داغون بود که  نم اشک رو   تو چشمای خودم رو به خوبی ح   
کردم 

ه بلندش کردم و بردمش  بيرون سمت ماشين اون چند دقيقه اينقد حالم بد بود ک 

قابل درک و وصف نبود  

حال  خودم داغون و خراب  انگار تمام وجودم می لرزيد     

نگاهش کردم    

ديوانه شدم   لحظه ای مرگ بار   

... رنگش به سفيدی می زد  

با چه حالی  بودم خدا می دونست، گذاشتمش صندلی عقب    

بايد  ميرسوندمش  بيمارستان   

ديگه نزديکيای صبح بود،   حال  من انگار غروبی پايان بود و سياهی مطلق  

احساس کردم   جلو چشام سياهی می ره  قلبم داشت از تپش می ايستاد   

صد بار برگشتم نگاه کردم  

به اولين بيمارستان سر راهم  رسيدم  

که   با وحشت توقف کردم، هوا سرد بود اونقدر دست پاچه  و وحشت   کرده   بودم 
يادم رفت کاپشن بپوشم 

روی دستام بلندش کردم و  با حالت دو  عصبی وحشت زده و   داغون سمت  
بيمارستاخ رفتم 

...سمت  اورژانس بيمارستان رفتم ...    نفس نفس می زدم  ...  

پرسنل بيمارستان با ديدنم دو سه نفری وحشت زده سمتم اومدن      

حالی    داشتم ديونه می شدم قدرت تکلم نداشتم، همون طور ايستادم با وحشت بغض و  
غيرقابل وصف کمک خواستم 

به دادم  رسيدن پرستارها  

وقتی حالمو ديدن  خودشون بردن اتاق   و  دکتر اومد، پرستار اومد   
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همه در وحشت و تکاپو بودن  

منو سمت پذيرش  بردن  سوال پرسيدن     

ه چی اما نمی دونستم چی ميگن؟ نه ميفهميدن چی ميگم  انگار نمی خواستم بفهمم ک 
ميگن 

يکی می رفت ، يکی می اومد ....  اينجا  بود دنيام   نابود شد       

...پذيرش رو تکميل کردم ...  نيم ساعت گذشت   

برگه ها رو امضا کردم   

کردم     با  خوندن برگه ها و تشخيص دکتر  و نامه ای که بهم دادن    يک باره حس  
دارم می ميرم 

رنگ از رخم پريد    

تجاوز ؟ 

يرش پاهام شل شدن دست به  پيشخوان    پذ...  احساس کردم  دارم ديونه ميشم     
گرفته بودم 

پاهام تحمل حجم تنم رو نداشت  

زل زده بودم به خانم دکتر  

لب خونی کردم   

تکرار کردم صد بار توی دلم فرياد زدم  

تجاوز ؟_  

برام قابل  باور نبود يعنی کی ؟  کی ؟ کجا ؟ 

تنها چيزی که به ذهنم رسيد   به مصيب ختم شد  

نتونستم اين حجم از    شوک  رو  باور کنم  

بايد   شکايت  می کردم؟ ... پليس اومد  ....    

نيومده   بايد گزارش اين اتفاق رو می دادم  اما  از کی ؟        طال هنوز به هوش 
بود 

رفتم  با پاهای ناباور و  شوک زده سمت اتاق   بستری بود   
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پشت در اتاق بودم به آرومی  

در استانه ی در بودم و نگاهم بهش بود  

نگاهم  خشمگين، عصبانی، نگاه فلک زده و بيچاره ام

امشب شب ازدواجم بود 

اس اما با بی رحمی نابودش کردن  بود، نفسم انگار حتی با من لج کرد  و  احس 
خفگی می کردم احساس کردم گلويم خشک است 

روحم به درد آمد 

قدم  جلو گذاشتم  نگاهم  به دخترک خسته ی بی جان روی تخت بود  

ی لباس  خواب تنش که  يادم می افتاد  احساس کردم دنيا دور سرم می چرخد وقت
کبوديای روی صورت  تننش و بازوهای دستش بود

احساس کردم دنيا  دارد تاريک ميشه  

قسمت من از اين زندگی  اين بی رحمی نبود  

آب دهنم رو قورت دادم  

با  احساس بيچارگيام دنيا دور سرم می چرخيدند

دنگاهم بهش بود، کنارش ايستاده بودم هرچند بی جان  روی تخت دراز کشيده بو

و بی تحرک چون جسدی که روحش به  زنجير کشيده شده بود 

ين با چنگ زدن  به مالفته  روی تخت که  روش کشيده شده بود حس انزجارم از ا 
زندگی خالی نشد 

نفسم بند اومد و در دلم فرياد زدم و گفتم    

اين تقدير من بود 

]08:14 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٠۵پارت# 
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) طال ( 

ال عمرم تمام وجودم درد ميک رد در  تمام  عمرم اين اولين بار   در اين چند  س...   
روحم به درد اومد 

باعث شد روحم هم با تمام وجودش فرياد بزنه  اما شنيده نمی شد

يدم و خم وقتی نگاهم به  امير  افتاد که باالی سرم ايستاده بود، و مشت  دستاش و د 
هق ابروی  که  و باز نمی شد روحم به  مرگ استقبال گفت  و با تمام وجودم هق 

کردم و رو گرفتم از امير ، صدای گامای خشمگينش اتاق رو ترک  کرد و صدای 
.کوبيده شدن   در  به خوبی شنيدم 

بعد از برسيای پززشک شکايت و رفتن به پزشکی قانونی ..... 

سمت تهران بازگشتيم  

حالم  هرگز خوب نبود  

امير چيزی نمی گفت حرفی نمی زند 

اينکه نميتونست حرف بزنه  کال نگاهم هچ نمی کرد دستانش  الل بودند 

با اينکه  صامت بود مادر زادی ديگه و حرکت دستهاش رو  هم برام الل کرد 

اما نگاهش  هزار تا حرف بود که  خفهشون کرده بود  

 خودم رو لعنت  کردم،   برای داستن همچين زندگی پر از بدبختی و بی چارگی 

شادی بر من حرام  است  

چرا امير داره  پاسوز  گناه من   ميشه  و ميسوزه 

اوز  نفسم در سينه حبس بود وقتی با کمک دکتر تشخيص پزشک قانونی و حکم به   تج
شکايت می کردم

تمام طول روز رو من درد می کشيدم  

با اينکه دکتر خواست اول استراحت کنم 

و من نمی تونستم يک روزی يک ساعت يک دقيقه معطل کنم 

من بايد اونارو به سزای اعمالشون برسونم

زشون مصمم  بودم برای اينکه بتونم  انتقام  اين  به  زنجيرکشيدن   شرفم رو ا  
بگيرم 
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حتی اگه قيمت به  رسوايی  تموم بشه 

تمام مدت امير ساکت بوده و نگاهم  نمی کرد

دست مشت شده اش بود  و اخم ويران کننده اش   

اينجا من بهش حق می دادم  

اولين شب ازدواجمون اين شد سرنوشتم ؟ 

يم کسی  قبل از شوهرم کسی قبل از اين مرد که حق داره  مالک روح دخترانگی ها
باشه کسی قبل از اين  مرد  شرفم رو به زنجير بدنامی کشيد

کاش برام حرف می زد 

کاش منو می زد، سرم فرياد می زد

خودش با زبون بی زبونی بهم  فحش می داد، فرياد ميزد  

خودشو خالی ميکرد  سرزنشم  می کرد  

اما اين بی تفاوتيش  بيشتر  عذابم  بود

با سکوتش می خراشيدو    

روحم رو  زخم می زد 

باز   وقتی از پزشک قانونی و بيمارستان اومديم مستقيم  چمدون  رو که هنوز درست
نکرده بوديم و برداشتيم 

خودش توی ماشين بدون حرفی انداخت 

م دوست لحظه ای  حتی نگاهم نمی کرد از اينکه حتی نگاهم نمی کرد ديوانه می شد   
داشتم  با من حرف  بزنه  

لعنتی به نوازش احتياج دارم  

دارم دق می کنم 

نگاهش ديگه با من حرف نمی زنه

اين  منو چنان عذاب  می داد که حد نداشت  

نگاهش می کردم چقدر سعی می کردم توجهش رو جلب کنم  حتی با گريه هام  

اما حق داشت تمام مدت من فقط اشک می ريختم 
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دلم فرياد بود و کاش  نگاه امير،  

چشمان امير دستان امير  فريادم رو می شنيد 

اشکهايم  رو پاسخ می داد با دلداری با نگاهش  

بهش حق می دادم و نبايد انتظار داشته باشم نگاهم کنه 

جواب اين اشکای لعنتی رو بده 

اما  دلم به درد اومده بود 

ر بشه بايد انتقام اين حادثه ی شوم رو بگيرم حتی اگه به قيمت جدايی من از امي 

شين نشسته با فکر اين اتفاق به اين حادثه ناگوار توی ذهنم يک طرفه با اينکه توی ما
بودم اما  تمام وجودم  پر خشم شد  

کمربند کردم با خشم باز کردم، انگار داشت خفه ام می کرد  

به سمت جلو خم شدم، عصبانی بودم   

دست خودم نبود با تمام وجودم هق هق  کردم، سرم رو  به سمت جلو خم بود   

زدم  يه  دفعه با ترمز ناگهانی امير بود که سرم به داشبورد خورد و جيغ کوتاهی

اما دست خودم نبود روحم حتی  فرياد می زد  دارم دق می کنم 

می خواستم که بشنوه ،  عصبانی بازومو گرفت و به سمت صندلی  تکيه داد   

دستاش عصبانی  بودن به شدت  و کمربند کشيد و بست  

هنوز حرکت  نکرده بود  

برگشتم  با هق هق   چيزی بگم   

ت دادکه  نگام کنه   اما  با عصبانيت برگشت به کمربندش رو بست و ماشين رو حرک

]08:15 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٠۶پارت#
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زجه هايم  توی وجودم  فرياد بود  

اما امير همون بود که لحظه باز کردن چشمام تو بيمارستان  

ديده بودم 

 سکوت کرده بود، هيچ عکس العملی نشون نمی داد  جز سکوت وحشتناکی که حتی  
نگاهش رو  از من دريغ ميکرد 

هزار تا حرف قبل اون خواب وحشتناک توی چشماش بود 

اما حاال چشماش نگاه خشمگينش رو   حتی ازم گرفته بود 

حتی نمی ذاشت به  چشماش نگاه کنم  

فرياد اين سکوت چيه ؟  

مستقيم رفتيم خونه اما من حالم خوب نبود 

امير  رفت تو اتاق در رو بست 

من بودم با هزار  سودای بيچارگی 

نمی دونستم چيکار کنم ؟ 

چه حالی دارم

اما   تصميم چ رو  عملی کردم  

دنبال يه وکيل می گشتم که بتونم  شکايتمو پيش ببرم    

من بايد اين اتفاق رو به سرانجام برسونم 

اين حادثه ی شوم نبايد اينجا در نطفه خفه شه 

بايد فرياد بشه و حقم و بگيرم 

شب شد  

شب  صبح شد اما برای من همه يکسان بود  

سياهی مطلق

نفس بيرون دادم تمام طول شب و تو  ساالن بودم ، سرد بود  

اما دلم آتيش گرفته بود 
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و هيچی برام مهم نبود

يرون صبح علی الطلوع قبل از اينکه حتی امير از خواب بيدار باشه از خونه زدم ب 
من بايد حقمو بگيرم

با هزار  سوال  تو سرم  

من بايد اين حادثه ی  شوم رو  به سرانجام برسانم  

و اجازه ندم  هيچ احدی همچين کار شوم  و غير انسانی رو انجام بده 

و کارش بی جواب  بمونه، من بايد به قيمت رسوايم که شده حقم رو  بگيرم 

از اين دادگاه به اين دادگاه از اين شکايت به اون شکايت 

سخت من پيگير بودم  

...هفت خان رستم بود ....   

گوشی تلفن مو   جواب ندادم   

يد به انتها مادرم هم می دونست،  خيلی ناراحته اما از اين که اينجوری  امير  ازم بر 
رسيدم  اينجا بود که فهميدم دنيا به کام من نيست

با خودم عهد کردم تقاص اين گناه رو  از مصيب  و اون آدم لعنتيش بگيرم

) مصيب (  

:با عصبانيت تلفن تو دستم بود چنان  فرياد زدم  گفتم 

يعنی چی کجا رفته  اون دختر،  مگه نگفتين پيداش کردی؟_  

:صدای سروش می لرزيد نفس نفس می زد و گفت 

شب خواب بوديم نفهميدم چه جوری فرار کرده_  

:عصبانی بودم و با خشم  گفتم  

بريد گم شيد  آشغاال  _ 

:سروش گفت 

ودهدختره با يه  پسره اومده بود ما نمی دونيم  کی بود  آقا نکنه  شوهرش ب_ 

:با عصبانيت  غريدم 
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شوهر کجا بوده هنوز ازدواج نکرده جراتشو نداره با کدوم بی صاحابی _  

:صدای سروش می لرزيد گفت

نميدونم تو يه  ويال بودن رفتيم سراغشون باز  اما  پسر رو نديديم_  

ديشبم دختره برديم  اون هم نفهميدم چه جوری فرار کرده 

با عصبانيت دستمو  مشت کردم 

:صدای آبدارچی پشت در اتاق توی آژانس  می گفت  

آقا مصيب کارتون  دارن _ 

:با خشم گفتم  

هر کيه   بگو بره نيستمممم _  

:صدای  ابدارچی پشت  در اتاق ميلرزيدو  گفت  

آقا مامور هس_ 

:چينی به ابرو دادم نفهميدم چی گفتم  

مأمور برای چی؟_ 

:نفس نفس ميزدم  ابدارچی درو باز کرد و گفت 

آقا با حکم جلب اومدن_  

:نفسم  بند اومد  با فرياد و عصبی رو به سروش گفتم 

بريد گم شده آشغاال دو روزه اون دختر رو گم گو گر کردين  لنعتيا  _  

گوشی تو دستم بود کوبيدم روی ميز و سمت  در رفتم هنوز چند

چند گام بيشتر نرفته بودم،  دو نفر مامور  بودن   

نفس نفس ميزدم دست خودم نبود  سر جام با ديدن دوتا مامور خشکم زد 

نگاه متحيرم  به مامورا بود 

که با حکم جلب  اومده بودن

:فتمنفسمو به سينه  دادم، اخمی به ابرو دادم   وبا نگاه  متحير و متعجبم  گ 

برای چی ؟ کی ازم شکايت کرده؟_  
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مگه گذاشتن  حرف بزنم؟  سريع دستبند زدن   

نمی دونم چه جوری منو جلوی مشتری و کارمندای اژانس بيرون بردن مجال حرف 
زدن  نمی دادن

]08:15 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٠٧پارت#

آب دهنمو قورت دادم 

ابروم رفت  

اصال دليل اين کار رو نمی دونستم  

جلوی کارمندا  و مشتريای آژانس منو سوار ماشين پليس  کردن  

جانب  به خودم جرات دادم و با لحنی کامال متعجب و متحير و البته بسيار حق به  
:گفتم

ردهاينجا چه خبره  ؟ حکم جلب برای چيه ؟ چه اتفاقی افتاد کی از من شکايت ک_  

:و مامور  پليس  گفت 

ازتون  شکايت کردن _  

:با عصبانيت و  حق به جانب گفتم   

کی ؟ به جه جرمی ؟_  

خانوم طال  بنايی _ 

:از شنيدن اسم طال چنان خشمگين شدم  با عصبانيت گفتم  

طال برای چی بايد از من شکايت  کنه  اينم منم که از دست  اون شاکيم _ 

:مامور با عصبانيت  زياد  و جدی و محکم گفت  

همه چی تو آگاهی معلوم ميشه  در حال  حاظر اون از تون شاکيه _    
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نمی دونستم چی بگم

دم  هم اينکه به خاطر اتفاق ديشب از دست سروش و کمال  رم کرده  بودم  حدس ز 
به خاطر جريان کمال و سروش باشه 

:دستامو مشت کردم و عصبانی زير لب زمزمه کردم 

گندتون بزنن لعنتيا _  

نفس نفس می زدم  از شدت خشم  

اين اتفاق افتاده  و حاال رفته شکايت  کرده  

م  اما   با اين که خودم از دستش  شاکی بودم اما بايد تا معلوم شدن قضيه ساکت باش
داشتم ديونه ميشدم 

اخه چه شکايتی؟  اينقدر مهم بوده که با حکم جلب اومدن ؟  

نفسم بيرون داد  

تمام وجودم  از فکر و خيال   به تکاپو افتاده بود   

قضيه بايد جدی تر از اين حرفا باشه ؟ مگه ميشه    طال  شکايت کرده 

وگرنه نمی کرد 

بايد با  هم رودررو بشيم ببينم چی شده   

نفسمو به سينه دادم  تمام مدت اعصابم خورد بود  

ام نتونستم طال رو بدست بيارم  اگه اون دوتا مفت خور عوضی کارشون درست انج 
داده بودن  اين اتفاق نمی افتاد 

نکنه کتکش  زدن ؟

مورد  نفسم رو بيرون دادم تمام مدت داشتم فکر می کردم  نکنه بهش اسيبی رسوندن  و
ضرب وشتم و قرار گرفته

.رسيديم به آگاهی منو  داخل بردن   

تمام مدت ساکت بودم اما عصبی  خون خونمو می خورد 

من و  بردن به اتاق رئيس  

نگاهم به جناب سرهنگ بود تمام مدت ساکت بودم
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نفهميدم  چی شده   

داشتم ديونه می شدم     

از حرف های و جناب سرهنگ و شکايت طال  

دنيا دور سرم چرخيد  

بی اختيار از شنيدن حرف ای جناب سرهنگ روی صندلی نشستم

انگار وا رفتم 

قلبم ضعف کرد از وحشت و  از تپش افتاد  

:م به معنای واقعی کلمه  سکته کردم  که با صدای کامال گرفته و ناباوری گفت 

تجاوز؟_  

:سرهنگ نگاه ناباوری  بهم کرد و گفت   

بله و  االن دختر با حکم تجاوز و پزشک قانونی شکايت کرده_ 

خ و با وحشت و تعجب نفس  بيرون دادهم و با زبونی که خشک  بود ته  حلقم  تل  
:ناباوری گفتم

...اما من دختر و چند روزه  بلکه چند ماهه  نديدم_  

:با ناباوری  ادامه دادم  

خيلی وقته نديدم_  

:پوزخندی زد و گفت 

اما شما  ادم   اجير کردين  اونو   بدزدن _  

نفسی به سينه دادن تمام حرفهايی که ميزد انگار باور رو بهم ميزد   

اصال  عقلم حکم می کرد سکوت نکنم  تجاوز  کی ؟ 

باورش سخت بود فکرش محال بود  

ادم های من ؟   

:نگاه ناباورم و به جناب سرهنگ دادم و  بريده بريده گفتم  

 از چی حرف ميزنين جناب سرهنگ چه اتفاقی  برای طال  افتاده  چه تجاوزی ؟_  
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من که اونو نديدم ؟

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

يکی از همون آدمای شما که االن متواری هستن به خانم بنايی تجاوز کردن _  

ايشون با حکم پزشکی قانونی از شون  شکايت کردن  

شما بايد هرچه سريعتر اونو  به ما تحويل بدين 

:به موهام عصبی چنگی  زدم  با دسبند دستم و گفتم  

من اونا رو نديدم_ 

:اين بار با  عصبانيت زياد گفت 

ا ما  اون دو نفر برای شما کار می کنن_ 

...درست من نه_  

:نفس نفس زدم بريده بريده گفتم  

...درسته اونا برای من کار می کنن اما  _ 

اب  دهنم و قورت دادم اصال زبانم قفل شد برای حرف زدن 

:سرهنگ با خشم گفت  

..اما شده _ 

نی بار عصبانی شدم که  باعث  شد   از  سر جام بلند شدم و با لحنی کامل عصبا
:گفتم

اين امکان نداره اينا همچين کاری نمی کنن_  

:سرهنگ پوزخندی زد و گفت  

اما امکان داره اين کار آدمای شماست_ 

:اين بار عصبانی گفتم 

...اما من که فقط گفتم اونا هرجا ديدن  برای من بيارن  نه اينکه بهش _  

:سرهنگ  عصبانی گفت

اين کار شما کامال غيرقانونی و آدم ربايی محسوب ميشه _  
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:با عصبانيت گفتم

اما اين اتفاق هيچ ربطی به من نداره  که از من شکايت کنه _  

:عصبانی بودم نمی دونستم چيکار کنم، با عصبانيت ادامه دادم

من روحم از اين قضيه خبر نداره درسته من گفتم  اونو  بيارن  برام_  

:سکوت کردم، جناب سرهنگ گفت  

فع بهتره  هر چه زودتر اونارو معرفی کنين و جاشونو  به ما نشون بدين به ن_  
شماست

]08:15 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٠٨پارت#

) طال ( 

بغض  توی گلو رو  سعی می کردم خفه اش کنم 

و احساسی که نسبت به اين مرد  روبه روم  داشتم با نفرت   نشون دادم  

سعی کردم به خودم بقبولونم من ضعيف نيستم   

:با عصبانيت تمام گفتم

روزگارتو سياه می کنم مصيب به خاک سياه بشينی  _  

:نفسی به سينه داد و با نگاهی پر از نابآوری و تعجب  گفت

اما من نمی دونستم همچين اتفاقی می افته_  

:با عصبانيت تمام زل زدم تو چشاش گفتم 

ره حالم ازت بهم می خو....  زندگيمو به باد دادی زندگيتو به باد ميدم  مصيب_  

ده روبه روم ايستاده بود با عصبانيت و پرخاشگری زيادی که تمام وجودمو پر کر
:بود، گفتم
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تا چوبه ی  دار  اون نامرد   می برم ،   تو بودی اونو فرستادی برام_  

:عصبانی بود انگار تمام وجودش را خشم گرفته بود گفت 

من نمی دونستم تو ازدواج کردی_ 

:با عصبانيت گفتم  

يعنی بايد حتماً ازدواج می کردم؟ دست از سرم برداری ؟_ 

ازدواج من ربطی نداره  اون مرد عوضی تمام حيثيت منو به باد داد  

نفسش رو بيرون داد سرش را پايين انداخت 

:سرگرد گفت 

بازداشت شده و به همه چی اعتراف کرده_  

:نفسم رو بيرون دادم عصبی و با نفرت  و جديت تمام گفتم  

صيب االن هيچ کاری از دستتون برنمياد نه  از دست قانون حکمش اعدامه اعدام م_ 
:نفسش ر بيرون داد و گفت

طال رحم کن به خونوادش رحم کن _  

سکوت کرد  با عصبانيت تمام وجودمو گرفته بود

چشمام يک لحظه بستم 

ياد  امير که می افتادم اين مدت با من حرف نزده بود 

گاهی وقتا حتی شب به خونه نميومد 

من تک تنها توی خونه بودم 

عين يک مترسک  عروسک خيمه شب بازی کهنه دورانداخته شده  و رها  

و  من گريه ها و منو شبهای بی خوابی 

ی بست و ياد   اه  و شبهای پردم  ، اگه می اومد   مستقيم  تو اتاق می رفت و درو م
حتی قبل از اينکه با من روبرو بشه 

و جرات اينکه با من روبرو بشه و نداره 

از خونه می زد بيرون 
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يک کلمه يک کلمه نگاهش با من حرف نمی زد 

دستاشو از من پنهان کرده بود مبادا حرفی بزنه  

با اين که اعصابم خورد می شد اما چاره ای نداشتم 

مجبور  بودم  سکوت کنم ، خودم رو هزار بار لعنت کردم 

 کاون هم گرفتار اين سرنوشت شوم   شدم  خودم کردم لعنت به من  هرکی با من
...باشه اونم بی چاره  ميشه 

:با عصبانيت با انگشت اشاره به مصيب  رو کردم و با خشم زياد غريدم  

مصيب تو بودی که زندگی منو به باد دادی_  

تا بايد تاوان  اون  مرد  رو بدی  تو بايد  اعدام بشی  نه اون 

:نفسش رو  بيرون داد و با عصبانيت گفت  

هر چی بخوای بهت ميدم فقط رضايت بده_ 

:اين بار پوزخندی زدم و گفتم 

رضايت هيچ فايده ای نداره قانون اونو محکوم کرده  _  

:ادامه  حرفام  با جناب سرهنگ بود و گفت

اين حکم قانون و فقه و خداست    هيچ کاری نميشه کرد _  

:خيلی ناراحت بود عصبانی چنگ به موهاش زد و گفت

يعنی با پول راهی  نداره ديه  بديم که رضايت خانم بنايی رو بگيريم؟_  

:اينبار   عصبانی و با عصبانيت زياد  گفتم    

ی دونم هيچ چيزی نمی تونه جلوی منو بگيره البته با اطمينان زيادی که دارم و م_ 
يری نداره حکم اين مرد اعدامه دير يا زود  اعدام  می شه رصايت دادن يا ندان من تاث

مصيب انگار  وارفت  روی صندلی نشست و نفسش رو  بيرون داد که با پوزخند  
:گفتم

گ تمام عمرت عذاب وجدان ميگيری  زندگی منو نابود کردی هم اونو به کام مر_  
کشوندی
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]08:16 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٠٩پارت#

تمام اين مدت  گذشت انگار جهنم بود 

می مردم و  ميسوختم  

زندگيم به کام بيچارگی کشيده شد 

به کام تلخی مرگ بار رقت انگيزی 

نگاهم به امير،  از لبه تخت بلند شد 

انگار اصال  هنوز ايستاده بودم، نفسی به سينه دادم به اختيار وقتی ديدم چقد ارومه و 
من تو خونه نيستم منو نمی بينه     دق کردم اشک ريختم 

و اين مدت چقدر آشفته بود هرگز نگاهم نمی کرد  

وحشت می کردم از اين رفتارش  اون از من متنفره ؟  

يه دفعه سمت در دويدم به سمت آشپزخونه رفتم  

گوشه آشپزخونه ايستادم و با تمام وجود  هق هق کردم 

 حتی حاضر نيس  نگاهم کنه  اين مدت يک کلمه با من حرف نزدن  دستاش چشماش 

اين بی تفاوتی يعنی  از زندگيم برو بيرون؟ 

نفسی بيرون دادم احساس کردم صدای پاش مياد  

نگاه سالن کردم 

لباس پوشيد بود، رفت بيرون هوا خيلی سرد بود 

بارون بود 

نتونستم بلندشم جلوشو بگيرم ديگه رمقی برای التماس نگاه نداشتم  

با اين هوای سرد با اين غروب کجا داره ميره؟ 

ی از اين اين مدت از اينکه باهام حرف نمی زند نگاهم نمی کرد از خودم از اين زندگ 
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سرنوشت شوم بيزار بودم

وتش منو اعدام  اون مرد  هم دلم را آروم نمی کرد هيچيزی  اندازه ی  امير و سک   
آزارم نمی داد

) امير ( 

جرأت نمی کردم نگاه کنم دست خودم نبود

از اين زندگی از اين سرنوشت بيزار بودم 

از اين اتفاق که اين جوری احساسمو به بازی گرفته بود بيزار بودم 

دگی داشتم به خودم  فرصت می دادم نمی دونم چه فرصتی؟  که ول کنم از اين زن  
بره ؟

نبود  اينکه هنوز من هيچ عشقی رو نچشيده اينجوری به کام تلخی ها برم دست خودم 
چون نتونستم از اين دختر مراقبت کنم

من يک  احمقم ، از نقص  من  بود که نتونستم ازش مراقبت کنم  

تو خونه ی  من،  رو تخت من زنمو ازم گرفتن 

و اينجوری  بی حيثيت کردن 

داشتم ديوونه می شدم تمام اين مدت فقط فهميدم دنبال اعدامه اون پسرس

از اين دادگاه به اون  دادگاه  

وقتی می ديدمش تمام وجودم تمام غرورم به بازی گرفته می شد 

انگاره خفه  می شدم وقتی می ديدم زنم اينجوری به خاطر  يک هوس شوم تمام 
حيثيتش و به تاراج رفته بود 

نمی تونستم باور کنم جز حماقت خودم جزء احمق بودن خودم جز بی عرضه بودن 
خودم  کسی مقصر باشه 

که من نتونستم از يک زن تو خونه خودم مراقبت کنم من يک بی عرضه و احمقم اين
بخوام نگاهش کنم جراتش  رو نداشتم من خيلی ضعيف هستم

با اين که نمشنی دم صداشو اما تمام وجودم    هق هقش رو باور  می کنه 

نم و من نمی تونستم اين همه احمق بودن خودم رو بی عرضه بودن خودم رو تحمل ک 

ار لباس پوشيدم، به هوای بيرون رفتن  از خونه زدم بيرون در واقع از خودم فر
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می کردم 

وادش نمی دونستم چيکار کنم چه تصميمی گرفته بودم من بايد اين دختر رو به خون 
برگردونم

اون با من خوشبخت نيست  

در کنار من خوشبخت نيست  امنيت  نداره    

با اين که بهش قول داده بودم کل عمرم پيشش بمونم 

اما اين جوری بگذره من هيچ وقت نمی تونم ازش محافظت کنم  

و  از خودم شرمم مياد وقتی تو خونه من اين اتفاق براش افتاد و من خواب بودم
 صداشون نشنيدم صدای جيغآيی که می گفت صدام زده و من صدای جيغش رو نشنيدم

چنگی  به موهام زدم  عصبی 

ودن سوار ماشين شدم هوا به شدت بارون  می باريد احساس خوبی نداشتم جز احمق ب
جز ضعيف بودن جز  بی عرضه بودن

]08:16 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢١٠پارت#

دست خودم نيست نمی تونسم اين وضعيت رو تحمل کنم 

نيم ساعت تو خيابونا بودم و برگشتم خونه   

باز دلم نيومد ولش کنم می ترسم باليی سرش بياد  

برگشتم خونه ديدم، هنوز همون گوشه ی آشپزخانه نشسته بود  

داشت گريه می کرد يه دفعه نگاهم وقتی به صورتش رفت و صورتش  به پهنای 
اشک  خيس بود

قلبم به درد اومد، من هيچ کاری نمی تونستم برای اين زن بکنم

فاع من احمقم يک بی عرضه يه الل يه کر که نه صداشو  می شنوم نه ميتونم ازش د 
کنم و  حالشو بپرسم  
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نفسم به سينه دادم   با عصبانيت سمت اتاق رفتم  

تيم  چمدون رو از داخل کمد در آوردم همون چمدونی که شب ازدواجمون به شمال  رف
و هنوز بسته بود 

با عصبانيت از اتاق درآوردم بيرون 

شد  يه دفعه تا وقتی منو ديد نگاش به من کشيده شد  با  وحشت  از سر جاش بلند

سمت من اومد اما من بی تفاوت چمدون را بر داشتم سمت در خروجی خونه 

رفتم 

نفسم به سينه  حبس شد،  وقتی جلوم ايستاد وقتی بازومو گرفت 

منو سر جام  متوقف کرد  

ا عصبانی توی نگاهم خيره بود، اما من چشم بستم و سرمو رو پايين انداختم و ب
عصبانيت خواستم هلش  بدم 

بازومو عصبانی گرفت،  جلوم ايستاده بود نمی دونم چی گفت 

ما هرچی بود فرياد زد عصبانی بود  

نگاهش  چمدون   رو از دستم کشيد روبه رمو  ايستاده بود دقيقاً جلوم  با عصبانيت 
:خيره به من بودو با زبان اشاره اما عصبی  گفت

کجا ميخوای بری؟_  

نفسی به سينه دادم  

اين بار دست خودم نبود با عصبانيت هلش  دادم  و چمدون رو برداشتم 

يه دفعه ديدم عقب رفت 

نمی دونم؟! با عصبانيت  گريه می کرد، فرياد زد اما چی بود

از حالت نگاهش از حالت صورتش می فهميدم با تمام وجودش داد ميزد  

ن فقط عقب رفت جلوی در ايستاده تا دستاشو باز کرد ، با عصبانيت نگاهم کرد و م  
:تونستم  لب خونی کنم و با عصبانيت بود و گفت

نمی ذارم بری _  

نفسم به سينه ام حبس شد
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ا چون اشک می ريخت و  گريه می کرد کرد و باز حرفشو هزار بار تکرار کرد  ب 
خشم  

و از لب خونی متوجه ميشدم  

ود دسته ی با فاصله ايستاده بودم چنگی به موهام زدم ، عصبانی بودم، دست خودم نب   
 چمدون رو چنان محکم توی دستم فشردم که احساس کردم توی دستم داره له ميشه

اما نمی تونستم بيشتر از اين تحمل کنم 

و شاهد بی عرضگی خودم باشم

عصبانی جلو رفتم و اين چند قدم رو کم کردم

با عصبانيت  باز چمدون  گرفتم اونو   جلوی  در کنار زدم   

من  به شدت خودشو چسبونده بود به در با عصبانيت و گريه جلومو  گرفته بود اما
يعنی  ديوانه وار دست خودم نبود با صدای ناهنجار و عصبی که با تمام وجودم بود و

:می خواستم بگم

برو کنار _  

نمی دونم مفهموم  صدامو  فهميد؟

اما شنيد اما مفهوم اين صدای ناهنجاری که از ته گلو خارج شد رو فهميد  

و  زمين و با عصبانيت از کنار در  هلش  دادم  و بی تفاوت از اينکه به کجا خوردو ر
افتاده

حتی پشت سرم را نگاه کردم از در خارج شدم  

و در رو کوبيدم بهم 

نفس نفس می زدم چمدون به دست با سرعت سوار  آسانسور شدم 

چنگی  به موهام زدم،  عصبانی بودم نفسم توی سينه  حبس بود 

هميشه اين روزا  وقتی گريه هاشو می بينم  

وقتی اشکاشو  می بينم  

و بدتر وقتی خود بی عرضمو می بينم  

به شدت قلبم به درد می آد  
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بی عرضگی هام بهم ثابت می شه  

انسور و با تمام وجودم چنگی  به موهام زدم و پيشونيمو  روی  ديوار فلزی سرد آس
زدم 

و با تمام وجودم از خدا گله کردم چرا من اين نقص رو دارم

]08:16 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢١١پارت#

با حال خراب وداغون چمدونی که حتی وسايل خودم توش بود رو

داخل صندوق عقب گذاشتم  

با عصبانيت   در عقب صندوق  رو کوبيدم  

برگشتم باال،  داخل شدم  

تا داخل شدم، ديدم رو به روم ايستاده بود

و همين جور  با اشک  نگاهم می کرد   

که با ديدن من نگار جون می گرفت،  نفسش چنان عميق بود

که حس کردم بند اومد نفس من  

لبی تر کردم نگاهم بهش بود، يه دفعه دستشو گرفتم 

دم عصبی دنبال خودم کشيدم و نمی خواستم يک لحظه نگاهش کنم سمت اتاق می کشي 

به شدت مخالفت و تقال  می کرد

دستش رو  گرفته بودم 

با دست ديگه اش سعی می کرد دستم رو از روی مچ دستش باز کنه  

   اما اينقد صفت  گرفته بودم  حتی اينکه اينقدر ظريف بود   ترسيدم   بشکنه

ن  اما اينقدر وحشی بودم و  عصبی  به اين فکر نمی کردم  همينجوری کشون کشو 
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بدون اينکه يک لحظه نگاه کنم  سمت  اتاق کشيدم 

با عصبانيت  داخل اتاق بردم  

ريه نفسی به سينه دادم و همين که دستش رو گرفته بودم و اون سخت در تقال بود گ
می کرد 

جرات  يک لحظه نگاهش  کنم نداشتم   

ميون گريه هاش حرف ميزد هق هق  می کرد    

و اين بيشتر اعصابم رو خورد می کرد  

اصال نمی تونستم تو خونه وجودش رو تحمل کنم 

به خاطر بی عرضگی های خودم  به خاطر اون شب شوم

ر آوردم ديگه برام هيچی مهم نبود،  جز اينکه با عصبانيت پالتورو از داخل کمد د  
می خواستم به زور تنش کنم 

ز    مچ  جرات اينکه نگاهش کنم نداشتم اما همين جور  روبرويش ايستاده بودم و هنو 
دستش رو گرفته  بودم 

ست با عصبانيت هلم داد، نگاهم بهش  رفت، با گريه،  دستی که گرفته بودم و د 
:آزادش با اشاره گفت 

چی می خوای  منو کجا   ببری ؟_ 

نفسم تو سينه حبس ميشد 

کرد حتی گريه هايشو  با اينکه نمی شنيدم اما به خوبی حس می کردم  داغونم می 

اين اشک هايی که روی گونه هاش بود منو داشتن ديوونه می کردن

تو اين مدت هيچ وقت نتونستم دلداريش بدم 

هيچ وقت نتونستم حرفی بزنم که بتونم آرومش کنم 

می دونستم از دست من خيلی دل خوره  

ايد می دونستم  فقط   اين سکوتش  در مقابل بی تفاوتی هام و صبوريش   دليليش  ش
خودش رو مقصر می دونه 

اما اون مقصر نيست، مقصر منم 
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منی که نتونستم ازش مراقبت کنم  

االنم بهتره بيشتر از اين عذابش نبدم بره و  راحت باشه  

لو با عصبانيت و صدای ناهنجار نفهميدم داد زدم که به زور صدای ناهنجاری از گ
خارج شده و خواستم پالتو رو تنش کنم 

که با عصبانيت و مچ دستی که از دستم آزاد شد با دستش هلم داد

) طال ( 

چه کار می کنه ؟ اخه چرا ؟ 

دستای  با عصبانيت با گريه و هق هق هلش دادم و با زبان اشاره و داد و بی داد و 
:لرزونم  گفتم

ره چيه چرا اينجوری می کنی امير چرا ؟من دارم ديوونه ميشم اين سکوت تو دا_  
منو ديوونه می کنه

همينجور عصبی  زل زده بود به من  

نه  عصبانی بود، چنگی به موهاش زد يه دفعه بازخواست با عصبانيت پالتورو تنم ک

هرچه چه مقاومت کردم فايده نداشت 

  معلوم نيست می خواد چيکار کنه هرچی گريه کردم  زجه زدم اصال هيچ   فايده
نداشت

با تمام بی رحمی شال بافت روی سرم انداخت   دستمو محکم گرفت  منو  
کشون کشون دنبال خودش کشيد 

ونه شدهداشتم ديوونه می شدم، معلوم نيست چه به سر اين  مرد اومده که اينقدر ديو

 و داره تموم حرصش رو سر من خالی می کنه  من که نخواستم اينطوری بشه چرا 
داده عذابم ميده؟ 

درسته من بهش حق می دم که نتونه منو اينجا تحمل کنه 

اما اينقدر بی رحمی رو ديگه نمی تونستم تحمل کنم  

:با گريه همين جور که منو دنبال خودش کشيد  گفتم

امير صدامو نشنيدی  اون شب نشينيدی  صدات  زدم_  

نبودی.... داد   زدم امير نبودی  
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همين جوری منو عصبانی دنبال خودش کشيد  

کفشامو دستش گرفت و با دمپايی خونه  بی محابا منو دنبال خودش کشيد و با 
عصبانيت سوار   آسانسور  شديم

ی کردم تمام مدت اشک ريختم ترجيح دادم ديگه هيچ تقاليی نکنم هرچه بيشتر تقال م 
کمتر فايدا داشت

می دونستم صدامو نمی شنوه 

!نمی شنوه ؟  

گريه هامو  که می بينه ؟

حتی نگاهشم ديگه منو نمی بينه 

سوار ماشين شدم و هق هق کردم!  حتی نگاهش ديگه با من حرف نمی زنه 

]08:17 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو #

٢١٢پارت# 

تو ماشين نشسته بوديم

ميخواست حرکت کنه ،   اما بر خالف ميل  باطنی ام   

ا گريه و يه دفعه نتونستم تحمل کنم قبل از اينکه کمربند ماشين رو بکشه يه دفعه ب 
عصبانيت و بازوشو  گرفتم و اون سمت خودم خواستم بچرخونم با عصبانيت توی 

چشماش زل زدم 

:و با خشم گفتم  

خواهش می کنم_  

اين حرف  متوجه  شد  که اينجوری عصبانی بود 

اما هيچ حرفی نمی زد منو  به شدت  تحريک می کرد ،  عصبانيت  و نگاهی  
ه خشمگين ميون و گريه و هق هق نفسمو بيرون دادم  و با يه دست با زبان اشار

:گفتم 
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با من حرف بزن ديگه از من بدت مياد ؟_  

بودم  تا  اين حرف زدم  انگار  فحش داده بودم،  انگار  بنزين روی آتيش انداخته

يه دفعه تو همون ماشين سمتم حمله کرد 

و فشار چنگش توی گلوم باور کردنی نبود  اين امير من نيست  

نگاه خشمگينش به من   داصت  خفه ام می کرد،  نفسم بند اومد  

نگاهم به نگاه خشمگينش  بود

نفسم داشت در ميومد با التماس  دستش رو گرفتم  

و با اينکه می دونستم نمی شنوه  اما به خوبی می تونه لب خونی کنه

نگ  نگاهش به من بود و با بريده بريده و نفس نفس در حالی که سعی  می کردم چ 
دستش و  فشارش رو کم کنم و دستش رو گرفته بودم 

:با التماس گفتم  

...اميييير خواهش می کنم  _ 

آب دهنشو چنان با خشم قورت  داد وحشت کردم 

فشار دستش کم نشد که هيچ بلکه بيشتر شد  

چنان روم خيمه زده بود بوی عطرش با اين تلخی با اين رفتارش داشت ديوونم 
می کرد

نفسی به سينه  نميگتونستم بدم دادم، داشتم خفه می شدم 

با التماس نگاهم بهش بودش ديگه دست خودم نبود 

  دستم که روی مچ دستش رو گرفته بودم که  فشار دستش رو کم کنم  فشار دادم 
دستش شل شد،  بی جون به سرفه افتادم

می دونستم همين نگاهش هم اين حرکتش همين رفتارش هزار تا حرف بود 

عصبی هلم داد  و  

با تمام وجودم از خشونت کارش به سرفه افتادم  

اما دلم به درد اومد  و  ميون گريه هام و نفسی بريده  هق هق کردم 

دلم شکست        
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يت و  من دختری با سرنوشت شوم معلومه  که  ديگه منو نمی خواد  معلومه  که حيث 
شرفش لکه دار شده    ديگه  نمی تونه نگاهم کنه 

تحملم کنه و  نگاهم کنه  

ه بود   به سختی تونستم   نفس به سينه بدم و سرفه ام بند   اومد، به هر زحمت ک   
اروم شدم  

.از شدت شوری اشکهايم  صورتم می سوخت    

ه کمر امير با خشم  برگشت نگاهم کرد، و   بازمو محکم گرفت فشرد و اشاره  ب    
بند کرد 

پوزخندی زدم به زندگی نکبتيم   

اگه براش مهمم  چرا  تو اين شرايط   با بی تفاوتيش داره منو   ميسوزنه  

شم کاش همين االن ماشين  برگرد، چپ کنخ ،   زير ماشين  سنگين  بره  و له ب 

اما اين رفتار امير رو نبينم  

با  گريه و بغضی کشنده و  مسموم   کمربندو بستم دستام می لرزيد  

...ماشين  از جا کنده شد  

...می دونستم منو می خواد خونه مادرم ببره  

ديگه  چاره نداشتم اون  مدت تا رسيدم رو ساکت بودم  حتی جرات گريه کردن هم    
نداشتم 

با اينکه تمام وجودم  در حال گريه و زجه بود  

با خشم  چمدون رو مقابل در  انداخت نگاهم بهش بود ...  خودش پياده شد  

هنوز تو ماشين نشسته بودم  

ديدم رفت زنگ  در رو  زد   

سم بند اومد يه دفه بغضم بی اختيا  باز شکست، با  گام هايی بلند  سمت من اومد نف    
و اشکم بی شمار می رخت 

در ماشين رو باز کرد   

:تم دست خودم نبود يه دفه هق زدم و خودمو عقب کشيدم و با گريه و التماس  گف 
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امير خواهش می کنم اميررر من  نمی خوام برم _ 

 ديدم عصبی چشماشو بست هق هق کردم  هنوز التماس می کردم  با اينکه صدامو 
نميشنيد 

اما  به گريه و زاری  و التماس افتادم  

داشتم دق می کردم  صدامو  که نمی شنيد    

اما نامرد چشماشو بسته بود که زجه زدنمو نبينه   

عصبی بود  

زير بارون وحشتناک و هوای سرد  منو به زوراز ماشين   پياده کرد  

صدای مامان تو ايفون  

کيه .. کيه _  

نت صدای گريه های من و التماساهم   و صدای جيغم  که امير به  زور و با خشو 
:سعی می کرد  منو از ماشين پياده کنه ،  يه دفه  صدای جيغ مامان گفت 

يا قمر بنی هاشم  طالاااا تويييی_ 

]08:17 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢١٣پارت#

امير منو به زور از ماشين بيرون کشيد    چقد سعی کردم   

التماس کردم  ... تقال کردم    

اما  تاثيری نداشت   

. امير  ناجوان مردانه  اون اون لحظات بيرحم بود 

التماس  شالق بارون گريه هاااای من  يکی شده بود ،    هيچی برام مهم نبود داشتم 
می کردم  تقال می کردم   با تمام وجودم 

اما دلش سنگ بود،  تمام مدت با خشونت رفتارش و حتی صدای ناهجار گلوش    
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بی رحم بود 

که ديدم   در خونه باز شد، مامان با وحشت اومد بيرون ...   

...تا ما رو ديد  اصال ماتش برد  

با وحشت زير بارون با چادر رنگيش  سمت ما می اومد  

:با تعجب و ناباوری گفت  

خدا مرگم بده طالاا _ 

دور  سمت ما اومد بيچاره زير بارون  خيس شد ،  امير با خشونت منو از ماشين   
کرد با خشم بازومو کشيد 

من جيغ می زدم گريه و التماس  ميکردم ،  هلم داد،  افتادم رو    زمين  

مامان سمتم  خيز برداشت  

پابه پای من اشک می ريخت بلندم کرد   

نش رفت پويا   خودشو رسوند  از ته کوچه می اومد،  انگار با ديدن ما    روح از ت 
که داشت می دويد 

مير رو داشتم ديوانه می شدم     اين لحظات شوم حالم قابل وصف نبود، صد بار  ا    
صدا زدم  

با بی رحمی تمام  سوار ماشين شد ... اما   

داشت مامان منو گرفته بود  اما توانی واسه مقابله با ديونگی اون لحظاتم ن     

با جيغ و گريه سمت ماشين  حمله کردم و خواستم سوار بشم  

:با گريه و جيغ  داد  زدم  

اميررررررر _ 

اما  نمی شنيد  

زجه هامو نديد ؟... يعنی   منو هم نمی بينه ؟  التماسمو   نديد  

تنی  سمت ماشين حمله بردم و با خشم و جيغ و التماس   زير بارون  و  با گريه و 
لرزون و پر التماس دست به دستگيره گرفتم 

تا خواستم باز کنم  
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:با گريه و جيغ و التماس گفتم  

اميرررر امير  نرووو  تنهام نذار _ 

...اما  

هيچ    رحمی نداشت جلوی چشام جونم رفت    روحم رفت  عشقم رفت   تکيه    
گاهم  رفت 

زير بارون  با شتاب و سرعت زياد گاز داد رفت  

.. دويدم و به نفس نفس افتادم ...  دنبال ماشين دويدم ،،، 

 بارش بارون    برام مهم نبود سرمای  شب برام مهم نبود،  با گريه و جيغ و 
 نفس نفس وقتی از پيچ کوچه گذشت همون جا تو کوچه کف زمين  نشستم   کل تنم

خيس خيس شد ،  اما برام مهم  نبود 

پويا  بلندم کرد 

اينقد حالم خراب  و داغون بود که نمی خواستم بلند بشم    

پويا  به سختی بلندم کرد  

هق هق کردم   

:پويا با لحن دلداری گفت   

قربونت برم الهی _ 

پويا دست دور کمرم گرفته بود   

مامان جلو اومده بود،     نگاه اشکبارم  زير بارون بهش بود  

:مامان  بی زبون زير بارون  خيس شده بود،  با گريه گفت 

طال مادر الهی قربونت برم _  

نفس نفس ميزدم  

بريده بريده  

داشتم به خودم می لرزيدم    

مامان هم زير بغلمو گرفت  

سمت در خونه  
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:با گريه و   التماس گفتم  

...مامان   مامان ديگه منو نمی خواااد   ديگه دوسم نداره _ 

پويا خم شد چمدون رو برداشت        

مامان  منو سمت داخل برد   

د    با صدام می لرزي...     يارای راه رفتن نداشتم تمام تنم از شدت سرما می لرزيد 
:گريه گفتم 

مامان کمکم کن _ 

:مامان هنوز منو گرفته بود سمت داخل برد   و با  گريه گفت  

... الهی بميرم اين روزا رو نبينم _ 

داخل شديم مامان منو مستقيم داخل اتاق برد     

به زور لباسای خيسمو از تنم در آورد خودش لباس تنم کرد    

ک با اينکه تموم مدت گريه ميکردم کل تنم ميلرزيد و مامان  پابه پای من اش 
می ريخت خودشم لباساش خيس بود 

لرز کرده بودم  

هزيون می گفتم  

مامان پتو  رو دور پيچيد  

از سمت اتاق پويا  با   قيافه ی گرفته ای باال سرم ايستاده بود ، مامان در حالی که ب
:می رفت گفت 

 پويا زير کتری رو روشن کن   يه دم نوش درس کنم االن با اين  حالو روزش_  
مريض می شه 

:پويا با  لحن گرفته ای گفت  

سرماخوردگی رو شاخته آبجی_ 

:با گريه و بغض و زجه و نفس نفس گفتم   

برم بميرم به درک_ 
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]08:17 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢١۴پارت#

.. زير پتو بودم به شدت احساس لرز ميکردم ..... 

چقد  خودخوری کردم چقد خودمو کنترل می کردم  اشک نريزم 

.اما گه گداری اين اشکهای لعنتی با چشمانم لجبازی می کردن  

مامان ليوان پر از دمنوش رو مقابلم گذاشت 

بوی  زنجبيلش  پيچيده بود، نفس عميق به  سينه دادم  

ليوان رو   برداشت   جلوم گرفت ، خودش هم سعی می کرد   گريه نکنه    

نفسی به سينه دادم

:پويا  با فاصله نشسته بود   نفسش رو  بيرون داد و گفت

يعنی اون اعدام ميشه؟_  

احساس خوب و جالبی نداشتم 

ليوان رو از دست مادر گرفتم و باز رو زمين جلوم گذاشتم  

:به دلی داغون  گفتم

اعدام بشه دل من آروم نمی گيره زندگيم نابود شد_  

:مامان منومن می کرد و با ناباوری گفت   

يعنی حکم   قصاصش  به اين زودی اومد ؟_  

:سرشو پايين انداخت و با بغض گفت  

؟  شوهرت که ديگه هوا تو نداره پول ديه  رو از کجا مياری برای اون بی پدر_ 

:نفسمو بيرون دادم و گفتم  

قصاص نيست حکمش  اعدامه _ 

:پويا نگاهش رو به من داد و گفت
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يعنی چه قصاص نيست ؟_  

:باز  يه بغضی وحشتناک توی گلوم  گفتم

يعنی اين که حکمش حکم قانون و شرع يعنی تجاوز به عنف بدون هيچ ماده و _  
تبصره اعدام ميشه احتياج به پرداخت پول ديه نيست

يعنی قصاص نيست کال حکمش اعدامه  

:مامان باز  ليوان دمنوش نزديک تر به من هل داد و گفت 

سر در نميارم _  

:پويا نفسش رو بيرون داد و گفت

ديروز که نبودی باز خانواده اين يار اومده بودن اين جا _  

:عصبانی شدم و گفتم

باز نکردی؟_  

:مامان با گفتن  

خيلی دلم براشون  می سوزه _ 

انگار جگر منو له کرد تا خواستم عصبی چيزی بگم  

:سرشو  برداشت  بی مقدمه گفت 

...نميشه رضايت بدی  ديه ای چيزی خودت بگی_  

:نذاشتم حرفش رو  ادامه بده عصبانی و با  تشر تو گفتم 

 نه هيچ رضايتی هم در کار نيست حتی اگه من بخوام رضايت بدم حکمش اعدامه_  
رضايت من هيچ فايده ای نداره 

:و ادامه دادم و با بغض گفتم

جاشون  اگه بشه و  خودم  رضايت نميدم اينجور آدما بايد چند بار اعدام  بشن و_    
رو زمين نمونه کثافت آشغال 

:خيلی عصبانی بودم دست خودم نبود پوياگفت

شده  حاال با مرگ و اون چه اتفاقی می وفته چی ميشه هيچی فقط زندگی تو نابود_  
همين

647



:داشتم آتيش می گرفتم که يه دفعه بابغض   هق هق کردم گفتم 

باشه وجود  درسته زندگيم و نابود شده اما اين جور آدم ها نبايد  کثافتشون رو زمين_  
همين آدما يه آفته

چند بار پشت سرفه  کردم 

:دارم سرما می خورم که مامانم زد پشت دستش   وگفت 

خدا مرگم بده بيا  سرما خوردی_ 

:پويا  نفسش رو بيرون داد و گفت 

می خوای چيکار کنی،  امير آوردت  اينجا گذاشته _ 

م لبمو گزيدم عصبی اب بينيمو گرفتم دستمال مچاله شده رو تو سطل  کنار دست 
:انداختم و گفتم

ه چه می دونم چه خاکی تو سرم بريزم  آدم رو نميشه  به اجبار پيش خودت نگ_  
.. داری تهش منتش ميمونه برام نه عالقه 

:مامان با بغض گفت  

يه مدتی که  بگذره خودش  آروم ميشه _ 

:بغضم  داشت خفه ام می کرد نفسم رو بيرون دادم و گفتم    

نه حرف می زنينه  نه  چيزی  ميگه،  االنم نمی دونم چيکار کنم _ 

:پويا کتاب  دستش رو روی زمين گذاشت و گفت  

قصر حاال نگران نباش    ولش کن    خودش آروم می گيره مياد دنبالت  تو که م_ 
نبودی   امير بايد درک کنه 

نگاهم  به پويا  رفت ،  اين مدت تصميم گرفته بود درس بخونه هم کار کنه 

شب رو  درس می خوند و روزا تا يه ساعتی کار می کرد

 از اينکه پويا باالخره  داره سروسامون  ميگيره سرش به سنگ خورد و سرعقل 
اومده باز خوشحال بودم

نفسم بيرون دادم و سعی کردم  حال و هوا عوض بشه

با اين که  تو دلم هيچ آرامشی نبود  
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:چشمانم   با اشک درگير  بودن   رو به مامان  گفتم    

طناز اين روزا نيومده_  

:نفسم وبيرون دادم و گفتم 

دلم  خيلی براش  تنگ شده_ 

قتا دور اينها همش بهونه بود همش برای اينکه فقط خودم رو  از اين حادثه تلخ  مو 
کنم

:مامان گفت   

حالش خوبه شوهرش  و بچه هاش  هست،  بهش می رسه فرهاد  تو خونه خودشه   _ 
دکتر هم ميبرتش سروقت خيلی هواشو داره  کسی هم مزاحمش نميشه

:مامان با بغص  ادامه دادو گفت     

رده  طناز  می گفت به خاطر اين اتفاق پيش اومده مادرشوهرش  کلی متلک بارش ک_ 
ره  بيان اما فرهاد اجازه نمی ده بيان  وقتی ديده طناز اذيت شده  نه ميرن نه ميذا

:با ذوقی مصنوعی  گفتم   

ايول  به فرهاد _   

 از اينکه شنيدم  اين باره ساکت ننشسته و از طناز طرفداری کرده خوشحال شد

:نفسمو بيرون دادم،  مامان گفت 

بشه  خدا رو شکر فرهاد يه جورايی داره متوجه می شه   که زندگيش نبايد خراب_   

ی و لبخند تلخی زدم اما باز  بغض  وحشتناکی  به گلوم  با چنگ زد و احساس خفگ
فرياد دلم بود برای کمک هيچ کس نيست به داد دلم برسه

]08:17 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢١۵پارت#

يه روز هم نتونستم تو خونه  ی مادم  تحمل کنم  
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تا روز بعد عصر به زور خودم رو نگه داشتم  

با اينکه صبح کار داشتم دادگاه جلسه بود و حکم نهايی آمده بود

اما دلم آشوب بود روز آخر بود،  مادر کمال  رو ديدم 

اما با ديدنشون اتش دلم شعله ور تر شد    

نفسی به سينه دادم وقتی  از دادگاه اومدم بيرون  

زن  سمتم دويد با گريه و حالی داغون 

چادرمو گرفته بود  التماس می کرد  

عصبانی بودم دست خودم نبود 

دفعه  چادر و عصبی توی کيفم مچاله کردم و با خشم خواستم چند قدم بردارم که يه 
.پالتومو  گرفت ، خيليعصبی بودم به زور خودنو کنرل کرده بودم 

نخواستم حرفی  بزنم   

:با گريه و بغض گفت    

توروخدا طال خانم توروخدا به بچم رحم کن به زندگيش جونيش _  

:نفسی  بيرون دادم پوزخندی زدم و گفتم  

شوهر تو اين مدت ديدی ؟    حال منو ديدی ؟ واسه چی التماس ميکنی ؟_  

:با هق هق گفت 

بخت طالخانوم خاک به سرم شده ،  چه ديدنی فقط می خوام بدبخت نشم بچههام بد_  
نشن 

:پوزخندی زدم و گفتم 

برو برو خدا رو شکر کن که   اعدام ميشه _  

تا اين حرف زدن مادره   اينبار به هق هق افتاد و  

:با عصبانيت گفتم  

برو بدبخت  يه  همچين مردی ميخوای چيکار باال سرت باشه_  

گی اين مرد ننگه  فردا  پس فردا چطور ميخوای تو روش نگاه کنی  به بچه هات ب 
اين نامرد باباشونه 
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اشک نمی ريختم  پر آتيش بودم اما دست خودم نبود 

شه  اما  با با اينکه می دونستم با حرفام هم دل مادره رو می شکنم هم زن خجالتزده مي 
:خشم و عصبانيت ادامه دادم 

ات يه اين  انگل کثيف وجودش واسه اين جامعه واسه من و امثال من وتو و بچه ه_   
غده سرطانيه

:با عصبانيت ادامه دادم  

بده  اين کثافت آشغال به زندگيم  رحم نکرد، نابود شدهم  شوهرم ميخواد طالقم_ 

:با عصبانيتی که  دست خودم نبود، گفتم 

منو  من چه گناهی کردم که شوهرت اين جوری تمام زندگيم،  هستيم و شرف وحيثيت_ 
به باد داد

:صدای گريه های مادرش و  گفت 

رضايت بده طال رضايت بده هر چی می خوای بهت ميديم_  

:عصبانی  گفتم 

مش رضايت من هيچ تاثيری هم نداره حتی اگر رضايت   بدم  پسر شما  حکم اعدا_ 
اومده  طبق قانون و شرع ربطی به رضايت من  نداره

:با عصبانيت   ادامه دادم و گفتم   

ه خودتونم خوب می دونين که االن کارازکار گذشته و رضايت هيچ تاثيری ندار_  
حکمش  اعدامه حکم خدا و قرآنه

:با  عصبانيت می خواستم چند قدم بردارم که با  زن گريه و التماس گفت  

مگه تو خدا و پيغمبر  ميشناسی  حرف از خدا و حکمش ميزنی ؟_   

:بدون اين که برگردم   با خشم نفرت گفتم   

پيغمبر خداوقرآن نمی شناسم اما انسان که هستم دختر که بودم؟  اگه شما که خداو_ 
ميشناسين  چرا  حروم زاده  پس انداختين؟

ديگه نتونستم تحمل کنم با عصبانيت قدم  برداشتم 

نفهميدم چطوری خودمو تا سر خيابون رسوندم

داشتم ديوونه می شدم از اين روزگار نامرد  
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ديدم که يه دفعه تا چشم برگردوندم ماشين شاسی بلند توقف کرد 

نفس به سينه دادم،  نگاهم به راننده ماشين  کشيده شده بود 

مصيب  تو ماشين بود  

:رو برگردونم خواستم برای گام بردارم که  با لحن ملتمسی صدام زد

طال خانم_   

]08:17 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢١۶پارت#

:با عصبانيت  گفتم 

چيه ، چی از جونم ميخوای ؟_  

ديگه چيزی هست که می خوای ازم بگيری؟  

:نفسش رو بيرون داد شيشه ماشين رو پايين داده بود و با التماس گفت 

ميشه باهات حرف بزنم ؟_  

:نفسم با نفرت  بيرون داد م  و حق به  جانب  گفتم 

من هيچ حرفی با تو و امثال تو و آشغالی مثل تو ندارم_ 

:با عصبانيت گفتم 

به جای اون نامرد آشغال بايد تو اعدام می شدی_  

ونه لعنتی چند ماه حکم حبسش اومد و جريمه ی نقدی،  پول کارای کثيف رو می پوش
که االن آزاد می چرخه 

:نفسش رو  بيرون داد و گفت  

طالخانوم من که نمی خواستم اين جوری بشه_  

آب دهنم رو قورت دادم، خيلی عصبانی بودم 
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:حق به جانب و عصبانيت  و با تشر  گفتم 

 اما تو باعث اين اتفاق شدی،  تو باعث شدی من زندگيم خراب بشه من داشتم_  
زندگيم و ميکردم آشغال 

:نفسش رو بيرون داد و گفت 

زی بشه طالخانوم اگه تو رضايت بدی شايد با پول و ديه و کاغذ بازی و پارتی با_   
حلش کرد 

:نذاشتم حرفش رو بزنه و با عصبانيت گفتم  

گور  بابای تو و پولت  حالم از تو امثال تو به هم ميخوره_   

:با پوزخند ادامه دادم  

مهم ترين چيزی که ياد گرفتم اينه  _ 

که هر َکسی ممکِن قلب داشته باشه 

..ولی وجدان نصيِب هر َکسی نميشه 

ب و با عصبانيت درحاليکه حالت دو خيابان رو طی می کردم با خشم زياد زير ل 
:زمزمه کردم

لعنتی آشغال تو بايد جای اون اعدام بشی تو عوضی آشغال _  

نفهميدم چه جوری اشکام روی گونه هام خودنمايی می کردن 

ودم نفهميدم چه جوری سوار ماشين شدم وقتی به خودم اومدم ديدم جلوی خونه ی خ 
هستم

رم بودن روبروی ساختمان، نفس به سينه دادم، از افکار شوم اينروزها که گريبان گي 
.حال خوشی نبود 

نفهميدم چه جوری اومدم  اينجا،    دلم منو کشونده ؟ 

دو روز  بدون  اينجا نمی تونم  تحمل کنم

اين خونه خونه ی منه خونه ی عشقم،  خونه ی زندگيم 

با هزار ترس ولرز با هزارهزار خواهش و تمنا با هزار اميدوالتماس 

با هزار شعرهای قشنگ و گلهای رنگارنگ روياهای زيبا وارد خونه شدم  
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ی می دادخونه آشفته و بهم ريخته بود، شلخته بود ، همه چی خونه برام  بوی  نااميد

سمت اتاق خواب رفتم

:از ديدن  تخت دونفرمون شلوغی اتاق نفسی بسينه دادم و زمزمه کردم  

زندگی اون چيزی رو که عالقه داری بهت نمی ده_ 

من برای داشتنت با خودت می جنگم ..  اون چيزی رو می ده که براش بجنگی 

نمی دونستم از کجا شروع کنم ؟   

...  خونه نامرتب بود   و بوی نااميدی و  جدايی می داد    

ه وقتی خونه اين طوری  بود يعنی امير سخت با خودش درگيره و حال خوشی ندار 

ن نخواد می دونستم اصال   آرامش نداره و واقعا بهش حق می دادم حتی اگه منو اال  
اما من بايد   همه چيز  زورو با اصرار درست کنم 

حتی اگه تحقيرم کنه و باز منو از خونه بندازه بيرون  

بايد برای زندگی و داشتنش پافشاری کنم  

) امير (  

اين مدت حال خوبی نداشتم اصال  انگار گم شده ای داشتم     

چنگ   ياد اشکاش که می افتادم بی اختيار انگار چيزی شبيه بغض به گلوم وحشتناک 
می زد 

دو روز  بود نديده بودمش   

با اينکه دلم تاب نداشت اما جراتشو هم نداشتم  

م با خودم عهد کردم که  نه ديگه دل ببندم نه به  هيچ دختر ديگه ای فکر کن 

من توان نگهداری از اون رو ندارم  

سر  سجاده نماز بودم   

توی شرکت بودم  

نفسی به سينه دادم  بوی عطر مهران پيچيده توی اتاق کارم  

چند دقيقه ای  اومده بود تو اتاق، و من در حال نماز خوندن  
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مهران هم قضيه رو می دونست  

تمام اين مدت سکوت  کرده بود چيزی نمی گفت  

يعنی منم دلو دماغ نداشتم  

...شه اگه سر کار می اومدم فقط صرفا از اينکه با فکرو خيال کارم به ديونگی نک 

ود بلند شدم سجاده ر و جمع کردم نگاهم به  مهران  رفت که  رو مبل نشسته ب  

سجاده رو داخل  کمد گذاشتم 

]08:18 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢١٧پارت#

بدون اينکه باز بخوام نگاهش کردم نفسش رو بيرون داد   

م بهش مگه  ميشه حس نکرد اون پوزخندشو با زبون اشاره که تمام  نگاه   گرفته ا 
:بود گفت 

اگر انقدر شجاع بودی که شروع کردی_ 

آب دهنمو قورت دادم  کامم تلخ بود  

:نگاهم به دست های شماتت  بارش بود،  ادامه داد  

انقدر قوی هستی که بتونی ادامه می دی؟ _ 

جوابی نداشتم بدم  

اب دهنم   مگه  راحت بود  که قورت بدم،  بس که کام تلخ و خشک بود   

و يه زندگی خوب رو  داشته باشی. . پس او نقدر لياقت داری که بهش برسی _ 

مهران خوب می دونست قراره طالقش بدم  

:باز با اشاره ی دستاش و نگاه تند وتيزش گفت  

؟..جراتشو داری  اونو  با زخمايی  كه هيچ وقت خوب نميشن دوست داشته باشی  _
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ون اگه خواستی به يکی اعتماد کنی، اول به اين فکر کن که اگه بفهمی يه روز ا
! دتصوری که داشتی ازش درواقع خيلی دورتره از خوِد واقعيشه چه باليی سرت ميا

ون اسيب اگه ديدی ممکنه آسيب ببينی بازم ادامه ميدی  حتی از اينکه بدونی ممکنه ا
تو بهش اعتماد کردی ... ببينه با اينکه نسبت به اون تصورات بيگناهه 

...من اول  مانع بودم اما حاال  

:سکوت کرد  تمام  نگاهم بهش بود که با  خشم دستاش  ادامه داد  

امير  اين ته نامرديه  بخوای ترکش کنی _

از حرفاش   داشتم  ديونه می شدم    

مهران چه  می دونست تو دل من  چه خبره  

:که بلند شد مقابلم ايستاد و با پوزخند و خشم   دستاش گفت  

... امير  اون حادثه يه اتفاق غير انسانی بوده   _

دای نتونستم تحمل کنم يه دفه بغضم ترکيد عصبی بودم  دست خودم نبود  که  با ص 
ه ای از ناهنجارو    که از گلوم خارج شد    و با دستم بدون اينکه بخوام  پشت هال

اشک ببينمش   با   دستم هلش  دادم   

با  تا خواستم سمت در خروجی برم   يه دفه نذاشت چنان بازوم رو عصبی گرفت که 
عث شد   بايستم و  بدون اينکه بخوام نگاهش کردم 

ومو رها  نفس به زور و سختی به کام  تلخ ريه ام  دادم،  با عصبانيت مجبور شد باز 
:کنه و  با دستاش باهام حرف بزنه و با خشم زياد  گفت 

چته  چرا هيچ حرفی نمی زنی  لعنتی ؟_

عصبانيت با  ديگه نتونستم کنترل کنم خودم با اينکه تمام وجودم  پر از    خشم بود با 
ساخته  دستايی که به شدت ميلرزيدن و با نفسی که به سينه دادم و بغض لعنتی کارمو

:بود با دستای لرزونم تمام نگاه گريزونم بهش بود گفتم 

من يه بی عرضم مهران بی عرضه نمی تونم ازش مراقبت کنم _  

:پوزخندی زد و با پوزخند گفت    

اين دليل خوبی برای طالق دادنش نيست _ 

:عصبی بودم باز با اشاره ی دستام با  خشم گفتم   

آره من نمی تونم ازش مراقبت کنم آخه يه بی عرضه و احمق و اللم _  
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:باز هم نگاه  خيسم بهش بود، باز با   پوزخند گفت   

ود اون جا نزن امير اين تو بودی  که بهش اميد واری دادی به دختری که پر درد ب_  
اتفاق نه تو مقصری نه اون   داری بی گناه  محکومش می کنی  

:با خشم پوزخند ادامه داد  

هونه الل بودنتو بهنونه نکن بگو بخاطر اون اتفاقه ديگه نمی خوايش چرا     ب_ 
ببخودی در مياری 

:اينبار عصبی شدم و با تمام وجودم و با خشم دستام گفتم   

مد ؟  من   نمی تونم از يه زن مراقبت کنم   ديدی چه باليی سرش او...  نه  نه  _ 
... االن شب روز نداره 

:با بغض و دستايی لرزون ادامه دادم  

...اگه جيغشو شنيده بودم  ... اگه صداشو می شنيدم _  

نذاشت حرف بزنم با خشم دستمو گرفت محکم نگه داشت و با عصبانيت   و يک  
:دست گفت 

اون ..  جا نزن اميررر   وقتی يکی روت حساب باز کرد حسابشو خالی نکن _ 
...دختر تمام  موجوديش توييييی  حاليته   

:سکوت کردم که باخشم   هلم داد و با دستاش ادامه داد  

از خودت پرسيدی  مگه    ... االن شدی  قاضی    حکم طالقش رو صادر کردی  _  
! ..     کی  مقصره؟

:با خشم بيشتر نگاهم به لبهاش بود که به خوبی فهميدم  گفت  

اوووون ؟؟؟؟_ 

طالقش .  .محل ندادم و با خشم اتاق رو ترک کردم  و  با خودم فرياد زدم نمی تونم  
ميدم

]08:18 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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٢١٨پارت#

حالم خوب نبود

شب  رسيدم خونه، هنوز کليدرونزده بودم، بوی  خوشی  توی فضای ساختمان  
پيچيده بود 

:نفس بيرون دادن توی دلم با خودم زمزمه کردم

يه روزی قرار بود از خونه ی  منم  بوی زندگی بياد  بوی  عاشقی _  

نفسی دادم  بيرون  

عميق تر بو کردم  

يات بوی   کف دريا بود به خوبی گلهای بابونه  نمی دونم چی بود  هر چه بود ح  
بخش بود 

بوی غذايی که پيچيده بود و تاثيرگذار  و اشتها اور  

با حرص کليد در  رو    وارد  کردم و داخل شدم  

نفسی به سينه دادم  

با هزار ترديد در بستم  وقتی نگاهم به   دختر روبه روم  افتاد 

دختری که با هزار اميد به خونم  اومده بود  

دختری که گوشه ی لبش را گزيد 

موهاشو اسبی بسته بود  

ه نگاهم به  خيار و چاقوی دستش رفت و  به خوبی لرزش دستش رو نشون می داد ک 
سرش رو انداخت

کيف و پاتولوم  از دستم افتادم  

ی خونه مرتب و تميز بود،  بوی عطر غذا تو خونه پيچيده با  و بوی عطر گل ها
بابونه و گل ارکيده که فضای خونه رو پر کرده بود 

کف دريا ...   خوشبو کننده هوا 

نفسی به سينه دادم

قدم جلو رفتم   با ترس خودش بی اختيار قدم عقب رفت 
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:يه دفعه عصبانی شدم و با اشاره دست عصبی گفتم 

تو اينجا چيکار می کنی ؟کی گفته بيايی؟_  

ی نفسش رو به سينه داده خيار و چاقو هنوز  توی دستش بود،  عقب عقب رفت رو 
اپن آشپزخانه گذاشت

و تکون هنوز ايستاده بود و ساکت و بدون هيچ حرفی،  يه دفعه با عصبانيت  دستام  
:دادم و با خشم زياد دستام گفتم 

کی گفته بيايی اينجا _  

:به خوبی حس کردم نگاه ترسان و  لرزونشو   که با عصبانيت گفتم

کی ؟_  

با ترس چنان عقب رفت يه دفعه به پشت سرش خورد    

  نشنيدم اما به خوبی حس کردم  اخش رو ، اه از وجودم خارج شد به روی خودم 
نميارم 

و با  با نفس نفس جلو رفتم،  با عصبانيت دستش رو کشيدم سمت اتاق گرفتم و بردم 
خشم و نفس نفس  می زدم 

نمی تونستم نگاه کنم،  می دونستم داره التماس می کنه 

می دونستم داره حرف می زنه 

می دونستم اومده که پيشم بمونه 

اما من نمی تونستم و وجود اين زن رو  تحمل کنم

به خاطر گناه نکرده   نه  به بخاطر اين  اتفاق   شوم    

  به خاطر خودم به خاطر بی عرضگی هام درسته من نابود شدم من زير سوال رفت 
قدرت مردونگيم

بهتره که  اما اين اتفاق باعث شد من به اين نتيجه برسم نمی تونم ازش  مراقبت  کنم 
تو زندگيش نباشم

بهتره خودش رو پای خودش  وايسته   من تکيه گاه مناسبی نيستم  

بهتره با من زندگی نکنه  من نمی تونم باهاش زندگی کنم 
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با اين که هيچ گناهی نداره ، گناه منم 

منم که اللم، َکَرم، هيچی نمی شنوم 

داخل اتاق بردم دستمو گرفته بود با التماس می خواد که دستشو ول کنم 

عصبانيت  اما من ديوونه شده بودم دنبال لباس بودم همينجور که دستش تو دستم بود با
نگاهش کردم 

ديدم داره گريه می کنه قلبم تو سينه به  درد اومد 

من نمی تونم اين رو پيش خودم نگهدارم 

اين رو که می بينم تمام دلم به تاپ تاپ ميفته 

ما اما چه کنم که من ديوونه شدم زده به سرم درسته به قول مهران من جازدم ا 
نمی تونم 

نميتونم ازش مراقبت کنم نمی خوام بيشتر از اين بال سرش بياد

]08:18 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢١٩پارت#

عصبی بودم دست خودم نبود هرچه لباس  از کمد می انداختم بيرون  

انگار لباس مناسب نداشت  

دستام می لرزيد  

عصبی  دنبال لباس بودم   

نفهميدم چی درآوردم 

با سختی می خواستم  لباس تنش کنم 

اما گريه و التماس می کرد 

صداشو نمی شنيديم اما  فهميدم داره و گريه ميکنه و  
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:ميگه 

نکن  اميررر  نکن تنهام نذار امييير ظلم نکن بزار  بمونم _  

حرفاشو حتی بين   گريه هاش  قلبم می شنيد 

اما نمی خواستم

 نمی خواستم حتی نگاه کنم، نگاهم به چشمای پر از التماسش بيفته و وا بدم 

يه دفه دمی خواستم به زور شلوار    پاش کنم  

عقب افتاد نگاهم بهش رفت 

:با دستاش با گريه و اشاره گفت  

چرا اينجوری می کنی امير گناه من چيه که عاشقت شدم ؟_ 

تا اين حرف زد عصبی چنگی به موهام زدم

و با فريادی که از ته  گلوم با صدای ناهنجاری بيرون اومد 

:و با دست های عصبی با خشونت زياد گفتم 

من نمی تونم ازتو مراقبت کنم_  

من يه بی عرضه ام 

گاهش با اين حرف زدم و  به سختی با نفس نفس  سعی کرد  بلند بشه، جلو اومد  با ن 
گريه و التماس دستامو گرفت

 نگاهم به چشماش بود، نفسش رو بيرون داد با نگاهم  به رنگ چشمام يک لحظه 
انگار رنگين کمونی تابيد

دستاشو از دستم جدا کردم  

:با دستاش با التماس که  به خوبی حس کردم  و با زبان اشاره ی دستاش گفت

ديگه دوستم نداری نامرد ؟_  

 تا اين حرف را زد عصبی دستشو پس زدم و با عصبانيت و با اشاره ی دست صدای
:ناهنجار گلوم گفتم 

م از خودم نمی تونم نمی تونم دوست داشته باشم من يه احمقم يه بی عرضه که نمی تون_ 
دفاع کنم نه از  زنم بهتره بری پی زندگيت
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زده تا اين حرف رو زدم با عصبانيت روبروم ايستاد،  سعی کرد دستای لرزون يخ  
اش رو کنار صورت بذارا  و صورتم رو سمت خودش بچرخونه 

 بی اراده باز نگاهش کردم  اشک توچشماش بود با دستاش که ميلرزيدن با زبان
:اشاره و دستاش گفت

زدی  آره امير تو  تو يه ترسوی بزدلی که وسط راه منو اين جوری ول کردی و جا_ 

:اين بار نتونستم تحمل کنم و عصبانی با دستام گفتم 

آره من احمقم يه پست  که ديگه  جرأت دوست داشتنت رو ندارم_  

هق هق  که ميون گريه هاش رو خوب حس کردم  

:فت نگاهم به دستاش بود به نفسش ، اشکاش رو با دستاش پاک کرد و  با پوزخند گ

.. امير جرات داری منو با زخمايی كه هيچوقت خوب نميشن دوست داشته باش _ 
من پر دردم توی بزدل جرات داری مرهم باش  

:عصبی زير دستش زدم و با عصبانيت اشاره دستام گفتم

جراتشو ندارم راحتم بزار از زندگيم  برو بيرون ...  ندارم _  

ه به اين حرفا رو خودم با عصبانيت زدم،  با توپ و تشر زدم،  با دستای خشمگين ک
عاقبتی   شدت می لرزيد ميزدم که فقط بره از زندگيم بره بيرون، با من نمونه که هيچ

ندارم نميتونم ازش مراقبت کنم 

با گريه  با دستاش دستمو گرفت

و با التماس با گريه نگاهم بهش رفت  کف دستم نوشت  

) ترسو ترسو جا زدی( 

تا اينو نوشت عصبی  هلش دادم  

ه می می خواستم لباس تنش کنم با صدای ناهنجار نمی دونم فهميد يا نه اما خودم ک
:دونستم   گفتم 

برو گمشو از زندگيم بيرون  من به دردت نمی خورم_ 

]08:18 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #
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مسيحه زادخو  #

٢٢٠پارت#

مگه حاليش بود ؟!مگه حرفم رو گوش می داد 

شروع کرد جيغ زدن  

اينو از حرکاتش به خوبی حس کردم   

روی زمين افتاد عقب عقب رفت با گريه  

دستاشو رو گوشاش گذاشت و   دهنش باز کرد  و چشمای اشکيشو  بست  

...با اينکه نمی شنيدم اما  

عصبی بودم  دست خودم نبود االن همسايه ها می ريختن  تو ساختمون  

شش نتونستم کاری کنم، با عصبانيت سمتش رفتم هر کاری کردم  دستاشو از رو گو 
.بردارم  نتونستم 

شردم حتی  دوسه باری با خشونت سعی کردم دهنشو ببندم و دندونام  بس  که بهم   ف
...احساس  درد داشتم 

ترسيدم خفه بشه، نگرانش شدم       

از دست خودم عصبی بودم از دست خود بی عرضه ام که قدرت حرف زدن نداشتم  

...اينقد روانی شدم يک لحظه که يه دفه    چنگ زدم به موهاش ... 

تا اين کار رو  کردم با خشم از الی دندونام نگاه  خشمگينم بهش بود  

.با نفس نفس سرشو داد عقب  فک کنم  باور نمی کرد من همچين کاری  کنم  

ماش همين طور قفسه ی سينه اش  باال پاين می شد،  انگار نفسش بند  اومد   چش 
روچنان  باز و بسته کرد و پلک می زد قلبم به درد اومد ، 

از شدت درد موهاش سرشو داده بود عقب هنوز ديوانه وار نفس نفس می زد   

دست برد با وحشت دستمو  از پشت گرفت  

... عاشقی رو يادم اومد ... دستش به دستم خورد انگار روحم رفت جونم رفت   
اما نه ... نفسم بند اومد  

نکه با حرص و خشم موهاشو رها کردم و با عصبانيت  خونه رو ترک کردم بدون اي  
کنم از  بايد فرار. من تحمل دادن دوباره رو ندارم ... بر گردم  پشت سرمو نگاه کنم 
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طرز عاشقی نگاهش 

) طال ( 

تا صبح هزار بار بهش زنگ زدم

پيام فرستادم،  خدا خدا کردم  

اما نيومد،  تا صبح روی پا من نبودم

آروم و قرار نداشتم داشتم ديوونه ميشدم ، نمی،دونم کجاست  

کجا رفت چرا اينجوری می کنه؟

دمگناه من چيه  ؟    اين اتفاق برای من افتاد هزار بار  خودمو لعنت فرستا 

و اون مصيب بی پدر و کمال بی وجدان  رو  که زندگيمو سياه  کردن

تا صبح چشم بر هم نذاشتم 

احساس کردم حالم خوش نيست 

احساس کردم دارم کم ميارم احساس کردم دارم می ميرم  

سامون ديگه نمی تونم  اون طالِی سابق پرشرشورم باشم که  زندگيم  قرار بود  سرو 
بگيره

تا نزديکی های ظهر تو خونه بودم اسير گريه های خودم 

اسير بداقبالی خودم   

به سختی بلند شدم

با حال نيمه جونم لباس پوشيدم  شرکت رفتم 

باحال نيمه جونم با قلب شکستم 

ا من خودم اسير اين سرنوشت شومم دلگير نيستم، اما از  اينکه امير اين جوری ب 
. برخورد کرد و به خاطر گناه نکرده  دلگيرم 

لم با گناه زور و غصب ديگرون اينجوری منو از خودشون می رونه  وپسم ميزنه  د 
پرپر می شه  شکست له شد 

اما من بايد اين قصه رو تموم کنم

همه چی رو درست کنم حتی به قيمت شکستن غرورم باشه  
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اين که غرورم رو بخوام پای چيزی لهش  کنم  بيزار بودم 

اما اينجا فرق  داره اون شوهرمه دوسش دارم  

بهش عالقه دارم و من االن ميفهمم کسيت روتا از دست می ديم 

اون موقع که  می فهمی چقدر نبودنش برات سخته 

ته هاتو تا اتفاقی نيفته نميفهمی داشته ها چی هستن و قدر داش!  چقدر برات عزيزه  
نميدونی

]08:18 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٢١پارت#

رفتم شرکت  

.ايستاده بودم با ترديد فراوان   

هنوز چند قدم به سمت  منشی حرکت نکرده بودم

که مهران از اتاق اومد  بيرون 

نفسم احساس کردم داه  بند مياد،  پر ترس و دلهره   

د مهران با ديدنم مضطرب  شد، پرونده ی دستش را با سرعت که جلو می اوم     

روی ميز منشی گذاشت و جلو اومد

جاری  شدن  اشکام  روی گونه هام شدت گرفت 

لغزيدنشون رو گونه هام  احساس کردم ،   دارم کم ميارم

:قدمی جلو رفتم و با گريه و بغض وحشتناک توی گلوم گفتم  

امير اينجاست ؟_  

:جلو اومد ،  سريع سمتم اومد و با دستپاچگی گفت

665



طال حالت خوبه؟_  

با گريه دستام می لرزيد  اصال بکل وجودم می لرزيد 

:نتونستم تحمل کنم نگاه پريشان و پر از سوال مهران بهم  بود و گفتم 

امير کجاست ؟_  

نگاه خيس و پر از سوالم به مهران بود

وقتی دستپاچه و مستصل بهم نگاه کرد 

وی همون لحظه بود ، احساس کردم زير پايم خالی شد چشمامو  يه لحظه بستم و ر 
هم گذاشتم 

احساس کردم قلبم يک لحظه به  درد  اومد وقتی سکوت کرد 

ير نفسمو به سينه دادم اما يک لحظه احساس کردم سياهی دور سرم و چشمانم را ز 
پايم را خالی کرد

وقتی دست به ميز منشی گرفتم 

:تا از سقوط ناگهانی ام جلوگيری کنم،  با زمزمه و هزار پريشانی گفتم  

مهران بگو امير اينجاست ؟_ 

مهای فقط همين يک کلمه کافی بود و صدای پر از نگرانی و دلشوره مهران که با گا
بلند وقتی سمتم آمد و چشمانم را بستم و سقوط کردم

:و با صدای بلند توی گوشم فقط اين رو شنيدم 

طال چی شد ؟_  

صدای نفس هايش را فقط باالی سر می شنيدم

لحن پر از نگرانی مهران رو و سقوط خودم روی زمين رو همين رو فقط حس    
کردم 

و  احساس کردم مثل پر سبک شدم و بلند م کردن 

چشمام يک لحظه باز و بسته کردم

...هيچی نمی ديدم نفس نفس زدن هام ديگه  به شماره افتاده بود 

) امير ( 
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توی اتاق کارم توی شرکت بودم 

 ديشب که  تنها  بودم تو  شرکت يک لحظه چشم روی هم نگذاشته بودم يک لحظه 
احساس آرامش نکرده بودم 

د وقتی اشکاش يادم می اومد وقتی بی قراری هاش و جيغای نشنيدش  يادم می اوم

وقتی التماس هاش يادم ميومد با اينکه نمی شنيدم   اما  می گفت  

:اون نگاهش هزار بار بهم فهموند و فرياد زد توی دلم  

امير تنهام نذار امير من غير از تو کسی رو ندارم _  

درسته نميفهميدم چی ميگفت 

هميد ؟درسته نمی شنيدم که می گفت اما مگه ميشد به چشماش نگاه کرد و حرفه اش نف

مگه  می شد به دستاش نگاه نکرد و حرفای دستاش رو نشنيد ؟

مگه ميشد اشکاشو ديد و  صداش رو نشنيد

مگه ميشه  ؟ 

تمام ديشب به اين فکر بودم من چطوری ميتونم اون دختر رو تنها بذارم؟

اون دختر که زن منه اون دختر که گناهی مرتکب نشده؟ 

دختر پاک و بی نجيب بود و هست  

مگه ميشه من تنهاش بذارم با قساوت و سنگدلی ؟ 

مگه ميشه تمام شود اين رابطه و زندگی 

ندگی   و من به اين فکر می کردم چه جوری می تونستم دل از اين دختر دل از اين ز 
که بهم زندگی داده بود دل بکنم و ازش جدا بشم

چطور می تونستم سنگدل باشم درست هم نتونستم ازش مراقبت کنم 

درسته اما يک اتفاق بود و خودم رو تمام مدت سرزنش  ميکردم  

ا ن مقصر اين اتفاق نيست من نبايد  اونو  مقصر بدونم 

و بخوام بی عرضگی های خودم رو بهونه کنم 

و ازش جدا بشم  
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تمام مدت تمام شب رو نفس نفس می زدم 

و به اين فکر می کردم چجوری من طال رو  از زندگيم حذف کنم

وقتی طال و تو زندگيم طال شد شد برام زندگی  شد 

مايت وقتی اون به من ارزش داد هويت داد وقتی جلوی خانواده اش ايستاده از من ح 
کرد

من چرا االن ازش حمايت نکنم؟ 

من چرا االن تو اين شرايط سخت تنهاش بذارم 

من چقدر ميتونم  سنگ دلم؟  

تو اين فکرا بودم دست و دلم به هيچ کاری نمی رفت 

با خودم درگير بودم 

نميتونستم خودمو قانع کنم و نميتونستم برگردم  

روی برگشتم پيش طال را نداشتم

اين مدت اين چند ماه خيلی اذيتش کردم 

شنيده بودم که اون پسر حکم اعدامش به زودی رسيده 

از اين که همچين آدمايی به سزای اعمالشان می رسن باز خدا رو شاکرم  

نجوری داشتم ديوونه ميشدم اين دختر يه زندگی به من داد االن چرا من زندگيشو اي
تباه  کنم اون دوستم داره اره عاشقمه

]08:19 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٢٢پارت#

با خودم درگير بودم

ديوانه وار با خودم لج بازی کرده بودم  
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چرا چرا من اينقدر احمقم ؟

چرا اينقدر بی عرضه ام  يعنی سرنوشت من اين جوريه 

از ازل الل و کرم حاال  اين به کنار 

ردماما از اينکه  نمی تونم از زنم  محافظت کنم خودم رو هزار بار لعنت ک    

کاش به  دنيا نيومده بودم 

کاش کسی منو خلق نکرده بود  

از خدا گله کردم اگه خلق کرده چرا اينقدر منو بيچاره خلق کرده؟

يه دفعه در اتاق بی هوا باز شد   . نفسم رو به سينه دادم 

گم عصبی نگاهم سمتش  چرخيد تا خواستم با اشاره به دستام با عصبانيت چيزی ب 

يه دفعه ديدم   منشی بود  

نفس نفس ميزد

نمی دونم چرا حس کردم چيزی شبيه وحشت به قلبم چنگ زد  

و با سرعت و با اشاره دست نگاه به لب های منشی بود

با لب خونی به جرئت تونستم اسم طال رو بخونم  

اسم خانومم رو بشنوم

با صدای وحشتناک هشدار  قلبم از جام  پريدم  

تا بلند شدم نمی دونم چه اتفاقی افتاده بود 

از اينکه منشی هراسون منو می خواست با عجله بلند شدم 

به سمت در خروجی رفتم 

هنوز چند گام بيشتر نرفته بودم 

يه دفه در اتاق که باز بود و منشی  با وحشت کنار رفت 

مهران داخل اتاق شد

اما با صحنه ای روبرو شدم، احساس کردم دارم خفه ميشم 

احساس کردم دنيا دور سرم داره می چرخه 
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احساس کردم زندگيم رو به پايانه  

ل تا  اين صحنه روديدم،  طال روی دستهای مهران بود  اونم بی جون و بی حا  
سرجام ميخکوب شدم

مهران عصبانی جلو اومد  

طالی بی جون انگار نفس نفس ميزد

روی دستاش بود با خشم و عصبی و دلشوره و ترس جلو اومد 

طال  رو  روی مبل گذاشت 

؟  منشی ايستاده بود  نگاه وحشت زدم به مهران و طال يعنی چه اتفاقی افتاده 

يزی  مهران رو به منشی در حاليکه شال بافت طال را از دور گردنش  باز کرد يه چ
گفت 

من به چشمام  شک داشتم ؟ اين بی جون   زنمه ؟  

ديوونه  شدم  

هاش  همين طور ايستاده بودم، وحشت زده نگاهم به مهران بود،  با عصبانيت دست  
:تکون داد و با زبون اشاره  گفت

چرا اينجوری نگام می کنی عوضی اين زنته_  

شت و همينجور وحشت زده نگاهم به مهران بود چند کاغذ  با شتاب از روی ميز بردا
داشت طال رو باد ميزد

م چند لحظه طول نکشيد منشی  داخل شد که ليوان آب قند رو  در حالی   که  ه  
ميزد

جلو رفت مهران با شتاب خيز برداشت و ليوان را از دستش  گرفت 

نگاه خشمگين و متحيرم به  مهران اصال انگار خشکم زده بود  

سر جام ميخکوب بودم   

اشق آب  همينجور هاج وواج ماتم برده بود به مهران که ديدم سعی کرد چند قطره با ق 
قند  داخل دهن طال بريزه

ه دفعه تا دست برد پشت گردن طال که اون و بلند کنه  يه دفعه انگار ديوونه شدم ي 
انگار غيرتم گل کرد
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يه دفعه به خودم اومدم و تعصب داشت خفم می کرد 

با عجله به سمت طال رفتم  نفس نفس ميزدم   

دست خودم نبود 

مهران لبه ی مبل نشسته بود وليوان   اب  قند دستش بود  

پوزخندی زد  

وقتی طال رو به آغوش گرفتم چند ضربه  اروم  روی صورتش زدم

رنگش پريده بود بيهوش بود 

:مهران عصبی نگاهم کرد و با پوزخند  و اشاره يک دستش گفت 

خاک تو سرت اينه  حال و روز زنت ؟_  

د  نفس نفس زدم نگاهش  به مهران بود ، با  قاشق داخل دهن طال ميخواست اب قن
بريزه 

نگاه شماتت بارش به من بود 

سرش تو آغوشم نبود اما من وحشت زده و بغض کردم يه دفعه دست خودم نبود 
انگار جون از تنم رفت

]08:20 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٢٣پارت#

مهران ايستاد  و من وحشت زده بودم 

به سختی چند قاشق آب داخل دهن طال ريخت  

دستام می لرزه، وجودم می لرزيد

منشی با آب اومده بود و من چند قطره به سختی خودم با دستای لرزونم روی  
صورت طال ريختم، صدبار  با ربون الل و صدای ناهنجارم صداش زدم 

چشماشو باز کرد   

671



مهران نگاهش به من بود بلند شد ايستاد

ليوان آب قند رو دستم داد،  با دستای لرزون از دستش گرفتم  

طال توی بغلم بود کمی به سختی جابه جاش کردم  

به سختی تونستم چند قطره خيلی کم داخل دهنش بريزم  

دتر می کرداز اينکه مهران باال سرم ايستاده بود و نگاه شماتت بارش بهم بود حالمو ب

می دونستم االن کلی داره فحشم  می ده  

! می دونستم اين حرفاش برام سنگينه، حقمه

حقمه،  من اين دختر رو خيلی اذيت کردم

شی  که چند لحظه کوتاه گذشت ، نگاهم يکدفعه به مهران رفت که با اشاره به    من 
تمام مدت  ايستاده   اشاره کرد و ازش خواست که بره بيرون

منشی نمی دونم چه گفت  

به هر حال هر چی گفت رفت بيرون و در رو بست 

يه دفعه مهران با عصبانيت    روی پيشونيم زد 

ون طال هم توی بغلم بارومی تکون خورد که با خشم نگاه مهران بود که با زب   
:اشاره ی  دستاش گفت

اين تعهدت  به زنت ؟_  

از  اينکه مهران هوای طال رو داشت برام عجيب بود  

اون اوايل اصالً طال رو دوست نداشت و  االن از طال حمايت ميکنه؟

نگاهم به طال رفت که وقتی تو بغل من بود  

به ارومی  ازم جدا شد 

و آروم  نفس نفس ميزد هنوز بی حال و بی جون بود، تکيه اش رو به مبل داد و  ساکت 
:بود،  مهران رو به من با خشم با اشاره ی دستاش گفت

دوست داشتن و دوست داشته شدن مثل بال های چپ وراسِت پرنده است،_  

هرکدوم نباشه

..  از پرواز خبری نيست 
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:اب دهنمو قورت دادم ، عصبی ادامه داد  

امير زندگيتو خراب نکن اين  دختر عاشقته  نمی بينی حالو روزشوو_ 

بازم سکوت کرد م نگاهم به طال رفت  

شو نبينم  رنگ پريده و  بی حال با ديدن نگاهم سرشو انداخت اما مگه می شه     اشکا 

نفسش رو بيرون داد  

) طال (  

:درست متوجه نشدم مهران چی گفت  

سرمو انداختم _ 

شم اصال حال  نداشتم احساس ضعف کردم، از اين جو سنگين  نفس نمی تونستم بک  

با   صدای گام های  مهران عصبی سمت در خروجی رفت سرمو برداشتم  پشت بهم 
:داشت   اما شنيدم گفت 

عشق آدم رو داغ می کنه و دوست داشتن پخته،_ 

هر داغی يه روز سرد ميشه 

..ولی هيچ پخته ای ديگه خام نميشه 

:برگشت نگاهم کرد و اروم لب زد  

من   کشيدم که ميگم .. قدر همديگه رو بدونين طال _   

... ان نفسمو بيرون دادم نگاهم به امير بود،  ساکت هاج وواج زل زده بود به مهر 
سکوت کردم  

..مهران لبخند تلخی زد  و  از اتاق رفت بيرون در رو بست  

اب دهنمو قورت دادم،  صدای ضربان قلبم برای خودم   وحشتناک بود  

احساس کردم االن از کار می افته  

نفسی به سينه دادم عميق  

پر شد نفسهايم از بوی عطرش  چه حالی ميشود جانم ؟ 
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]08:20 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٢۴پارت#

با پای لرزان و  ذهنی پردلهره و قلبی پر از استرس از سر جام بلند شدم

داشتم يه حال عجيبی می شدم 

امير  هم  ساکت روی مبل کنار دستم نشسته بود   

ی که با به سختی بلند شدم کيفم روی ميز بود، برگشتم نفسی به سينه  دادم  در حال 
 دستای لرزونم شال بافت روی سرم مرتب کردم نتونستم برگردم  يک لحظه نگاهش

کنم ديگه دست خودم نبود 

اين همه ترس عجيب نبود 

کيفم رو رو شونه ام جا دادم ...      ترسی توام با  يه حس غريب  خجالت  

تا گامی برداشتم جلو برم     

با سرعت بلند شدنش رو حس کردم    

با اينکه به پهلو بودم اما حس کردم  

.نفسی به سينه داد    

نخواستم بمونم اخه دست دلم می لرزيد  

دلخور بودم، ناز کشی ميخواستم؟ 

ت   با سرعت به خوم جرات دادم  و گام  پيش گذاشتم و جلو رفتم اما اومدنش  پش
سرم رو خوب حس کردم 

و صدای ضربان قلبمو   

با سرعت گام برداشتم سمت در اتاق رفتم  

اما اومدنش را پشت سرم   رو حس کردم  

وقتی دستم رو دستگيره ی درخشک شد،  دستش رو دستم گذاشت

قدمی  به عقب  رفتم    
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نفسم تو سينه حبس شده  

در صورتی  که جرات نکردم  سرم رو بردادم  

تنم  پر شده بود از عطر تنش 

هر نفس پر عطرش  برای نفسم  جان  است

د و دستم  زير  دستش ميلرزيد،  تا خواستم دستگيری درو پائين بکشم اجازه ندا 
محکم دستمو فشرد

گوشه ی لبم رو گزيدم  

ين لحظه صورتم رو  برداشتم و نگاهش   کردم ،   نگاهم کرد، نميتونستم تعبير کنم ا 
نگاهشو

نفسی به سينه دادم،  تمام نگاهمون تو هم حل شده بود 

احساساتمون رو مخفی می کنيم

. .اما يادمون ميره که چشمامون حرف ميزنن 

نگاهم بهش بود   

حتی دستاش منومن کرد که با يه دست لرزون انگار  خجال می کشيدن   

:گفت   

!  چی بگم ؟ من فقط چشَمم_ 

نگاهم بهش بود بغض عجيبی تو دلم بود  

لت هزارتا حرف  رو زبونم بود ، با دستای لرزونم و با صدای بغض دارم  با حا 
:شمرده شمرده نگاهم بهش بود،  گفتم 

سرکوِب يک احساس، فقط اون رو قوی تر می کنه_ 

  تمام وجودش چشم  بود زل زده بود بهم  که با منومن و از ته گلوش با صدای 
: ناهنجارش که سعی داشت به سختی اسممو ادا  بکنه با  بغض و حتی منومن  گفت

طالااا _ 

نموندم   که نگاه کنم  

نمی تونست اسموو بگه   با اينکه من ... دلم طاقت نداشت اينجوری ببينمش    
 اينجوری عاشقش شدم اما می دونستم خودش از اين موضع از اون شب تا حاال که
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نتونسته بود به کمکم بياد و صدامو نشنيده بود در عذاب بود 

دست خوم نبود داشتم  ديونه ميشدم  

من اين   رو َمشکل يا نقص نمی ديدم اصال برام مهم نبود  

داد اما از اينکه اينجوری  منو صدا زد و خواست حرف بزنه خودشو داشت عذاب مي 
نه منو  ناراحت  شدم 

رج شدم و هلش دادم و با  يه دست در رو با  گريه باز کردم  با  حال زار و گريه خا 
با حالت  دو  رفتم 

تا از در شرکت خارج شدم سمت اسانسور رفتم ... اومدنش پشت سرم رو ديدم  
..هق هقم گرفت 

.اشکامو با دست لرزون پاک کردم .. تو خيابون بودم  ...  با سرعت خارج شدم   

و بش  خانم  فخار با ديدنم کلی خوش.. به خودم که اومدم ديدم تو   کانون بودم ... 
کرد 

خبر ازدواجمون  رسيده بود  

نم چطور نخواستم دست خالی بيام  سر راه   يه جعبه شيرينی گرفتم با اينکه نمی دو 
...دلم منو اينجا کشوند 

.. سر کالس با بچه ها بودم  بيشتر برای اينکه دوره ی   آموزشم رو کامل کنم 

ساعتی تو کالس بودم صدای ويبره ی موبايلم بود اما توجهی نکردم  

حتی اگه امير باشه 

]08:20 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٢۵پارت#

از کانون امدم بيرون

تازه موبايلمو از داخل کيفم در آوردم  
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هوا سرد بود 

نگاهم به صفحه موبايل بود که شماره خونه مادرم بود  

نفسی به سينه زدم 

لبخند تلخی زدم  

و بدون اينکه شماره رو بگيرم  

دوباره با داخل کيفم انداختم 

حوصله هيچی نداشتم اما نمی خواستم بی خبرش بزارم 

و  نگران بمونه    

امير    پس به جای اينکه به خونه خودم برم تصميم گرفتم خونه ی مادرم برم، خواستم
رو محک  بزنم که مياد دنبالم يا نه؟

ارهشايد داشتم خودمو گول می زدم ،داشتم به خودم وعده می دادم امير دوستم د 

زير لب زمزمه کردم 

)اونی که رفتنشو فرياد ميزنه نميخواد بره دنبال توجه(

:پوزخندی زدم و گفتم  

من اينقد دوست دارم که اگه بغض کنی_ 

اولين قطره ِی اشک از چشمای من می ريزه لعنتی   

تمام  مدت با خودم حرف ميزدم و درگير بودم  

لب ها  می تونن  دروغ بگن  ولی چشما  نه  

مگه دستات  به من دروغ ميگن  وقتی ميلرزه ؟ مگه ميشه نفهمم     

:پوزخندی زدم و با خودم زمزمه کردم   

اره منطقی ترين ادم  دنيا هم که باشی  بل اخره يه روز عقلت جلو قلبت کم مي_ 

کل يه روز يه کسی پيدا ميشه که با هيچ کدوم از معيارات جور نيست ولی تو به ش
..ديوانه واری ميخوايش 

ه بيرون دادم و از تو اينه  نگاه راننده به من بود،    نفسی به سينه دادم و  اهی از سين
:گفتم 
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اونيکه با خودش حرف می زنه ديوونه نيست عاشقه_ 

:مرد خنديد  و گفت  

آی بسوزه پدر عاشقی_ 

:نفسمو بيرون دادم و گفتم 

آدمه ديگه_ 

آروم آروم به هر دردی عادت می کنه 

..و اين دردآورترين درِد دنياست 

:نگاهم به  اينه که تصوير مردمنعکس    بود  کردم ، با لبخند گفت   

واسه چيزايی که باعث ميشن از زنده بودنت خوشحال باشی_ 

زندگی   اروم همون جاست ..  بيشتر وقت بزار 

لبخندی زدم و نگاهم به خيوبان آشنا بود،  گفتم  

ممنونم پياده ميشم 

پول کرايه رو حساب کردم و پياده شدم  

هوا خيلی سرد بود،  سوز سردی می اومد با اينکه نزديک بهار بود  

نفسی به سينه دادم احساس کردم نم بارون ميزنه سرمو برداشتم نگاه اسمون  
ابرهای تيره ... کردم 

ز  هوای دستمو تو جيب پالتوم بردم نفسی به سينه دادم  اما حس کردم نفسم پر شد ا 
... سرد و بوی عطر اشناييی 

شت و بی اختيار  نفس عميق تری کشيدم  يه دفه از حس اينکه پشت سرمه  با   وح  
تعجب چرخيدم 

خندی زد و ديدم با فاصله     ايستاده بود تا نگاه وحشت زده و متعجبم  رو ديد  لب  
...سرشو تکون داد با گالی     نرگس دستش 

اب دهنمو قورت دادم  

...لرز بدی کردم   

شتم رو دو طرف پالتومو در حالی که  دستام تو جيبم بود بهم نزديک کردم    و گذا 
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هم  

لب گرفتم   دماغشو مچاله کرد کشيد باال    بامزه بود حرکتش،  بی اراده لبخندی به   

چشمکی زد   

هش نفسی بيرون دادم ،  اينجا بود که زمزمه کردم  در حالی که زل زده بودم  ب 

...مروز اولی که ديدمت هيچ ايده ای نداشتم که قراره انقد دوستت داشته باش _ 

:لبخندی زد با حرکت دست آزاداش با خنده گفت  

چی ميگی ؟_ 

:سرمو تکون دادم و دست پاچه با اشاره  يه دست  گفتم  

هيچی_ 

]08:20 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٢۶پارت#

نفش رو بيرون داد نگاهم بهش بود 

 گلهای نرگس رو سمتم گرفت بدون اينکه گل ها رو بگيرم نفسی بيرون دادم تک 
ابرويی  باال انداختم و برگشتم سمت خونه ی مادرم برم

چند قدم برداشتم،  ديدم پشت سرم اومد 

فتم متعجب نگاهم کرد بدون اينکه حتی  نگاهش کنم تنها راه خونه رو در پيش گر 

ی نمی دونستم  ، فقط می دونم دلم يه خورده بهش برخورده  بود و نازکشی عميق
:می خواست ، زير لب با لبخند گفتم

يم که اين روزا  يه حال.. متاسفانه پوسِت كلفت و دِل نازكمون با هم جور در نميان_
نمی دونم چيه

ست بازومو گرفت منو سمت  خودش چرخوند،  با نگاه سوالی اش بهم با لبخند  و د
:اشاره  حرف زد گفت 
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چی داری ميگی به منم بگو خب _ 

نفسم رو بيرون دادم   راه خونه رو در پيش گرفتن 

چيزی برای  گفتن  نداشتم کنارم قدم بر می داشت  

قبل از اينکه زنگه دار بزنم دستمو گرفت

روبروم ايستاده بوده  

نفسی به سينه دادم عقب رفتم

لبخند زد خودش دستمو گرفت گل رو  توی دستم قرار داد

نه واقعا انگار دستام می لرزيد

وقتی خودش  گل رو توی دستم گذاشت حالم دگرگون شد  

سرمو بر گردوندم  نونستم چيزی بگم     

نفسم  حبس شد تو سينه از خجالت وقتی در کوچه و باز شد  

و مادرم رو  ديدم متعجب بود،  اونم  از اين حضور ناگهانی 

چادر سرش گذاشته بود انگار ميخواست بره  بيرون   

دستپاچه شدم  اخه اميرم همراهم بود  

مادرم  با عجله از جلوی در کنار  رفت  

نگاهش به امير بود و گالی دستم لبخندی  زد  

از اينکه ما رو با هم ديد اونم اين طوری و گالی دستم  

فهميد آشتی کرديم به روی خودش نياورد  

:اما اخمی کرد  ولی  لبخندی گوش ه ی  لبش ،با شيطنت گفت  

جون به لبم کردی چقدر بايد بهت  زنگ بزنم  دختر؟  _ 

نفسی به سينه دادم ،  خم شدن گونه  مادر را بوسيدم 

قربونت برم  نتونستم جواب بدم _  

:با لبخند گفت   

می خوام برم نون سنگک بگيرم ديزی بار گذاشتم _  
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:لبخندی زدم کرد که مادر با لبخند گفت

خوش اومدی_  

امير لبخندی به لب داشت دست مادر رو گرفت که  ببوسه    

:تا   مادر متوجه نيت امير شد ر با لبخند دستش را از تو دست کشيد و گفت 

خوش اومدی مادر خوش اومدی  پسرم _  

نگاهم به دوتاشون بود     

امير لبخندی زد و با زبون اشاره تشکر کرد  

:مادر لبخندی عميق زد و رو به امير گفت    

مادر زنت دوست داره   اميرجان _ 

امير فقط لبخند زد 

:من  و خجالت زده سرمو انداختم و  و اروم زمزمه  کردم  

برام دعا کن_  

:لبخندی لب زد  و با لبخند گفت

الهی که عمر عشق زندگيت هزار ساله عزيز قشنگم _  

:اب  دهنمو قورت دادم و گفتم  

سايتون باال سرمون ايشاW مامان _ 

:مامان زنبيل  دستش و جابجا کرد و گفت  

هوا سرد زود برم و برگردم_  

بريد تو چای دم کردم تا بخورين  منم اومدم  

فقط لبخند زدم،  مامان با عجله  رفت 

]08:20 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #
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٢٢٧پارت#

حدود يک ماه از اومدنمون به خونه خودمون گذشته بود

اين يک ماه و هر روز صبح تا نزديک ظهر  می رفتم کانون  

به خوبی زبان اشاره رو ياد گرفتم خيلی چيزها 

نم با از هيجان نفسی به سينه دادم،  وقتی خانم  فخار خواست تو  اموزشگاه  بمو 
بچه ها کار کنم و مربيشون باشم

رابطه ی خوبی با بچه ها برقرار کرده بودم 

تمام مدت  به پيشنهاد خانم فخار فکر می کردم 

درخواست  کرد عنوان مربی با بچه ها کار کنم   

با اينکه سخت بود اما خيلی برام جالب بود 

مه گفت کمکم    ميکنه که بتونم مدرک بگيرم و درسم را هم تو خودت کانون ادا 
.بدم 

...و مدرک مربيگری مو بگيرم 

ه به شب بود،  اواخر  ارديبهشت  تمام فکر و ذکرم پيش حرفای خانوم فخار  بود ک 
امير بگم که شايد رضايت نده

اما اين خيلی ذهنمو درگير کرده بود 

....در حال آشپزی بودم منتظرت بودم امير بياد  

اصالً هيچ رابطه زناشويی با هم نداشتيم   

درسته رو تخت کنار هم  می خوابيديم   

اما هين جور ازم دوری می کرد  

با اينکه مهربون بود و  کال رفتارش فرق داشت،  از همه نظر  خوب بود  

ی داد جز رابطه زناشويی که اصال نداشتيم و اصال درخواست نميکرد  و اين عذابم م 

نمی دونم چرا ازم دوری می کرد   ؟   

شايد هنوز با خودش درگيره شايد منو باورم نداره ؟

ريد درسته  اين مدت مهربون بود تازه بهترم شده بود ،  با هم بيرون می رفتيم  خ
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تفريح  خون ه ی مادرم عاشقانه بود نگاهش  اما هيچ درخواستی از يک رابطه 
زناشويی نداشت، يعنی چی ؟ يعنی ازم بدش مياد و تظاهر  می کنه ؟

ون  اين موضوع  خيلی اذيت می کرد،  و   بی اختيار  اشکم در می اومد وقتی بير
.می رفت  خيلی خون سرد و عادی 

بايد خودم يه کاری می کردم

از اين شوک بُهت و شايد ترس دورش کنم  

هرچه فکر می کردم  نمی دونستم چيکار کنم 

براش  يک وقت مشاوره گرفتم  با اينکه وقتی فهميد  قهر کرد و نيومد 

نستم يه اما  با هزار  بد بختی  خودم تونستم وقت بگيرم    به چند  مطلب سر زدم و 
وقت مشاوره ربع ساعت بگيرم

م خودم نمی دونستم چيکار کنم  حداقل شايد خودم بتونم اين قصيه رو درست کن 

بهتر ديدم با مشاور مشورت کنم

ساعت معطلی توی مطب کارم تموم شد  ٢... ١بعد از   

به ياد حرفای مشاور افتادم 

وشيدمبايد انجام ميدادم ، کوتاه ترين لباس  و قشنگ ترين لباسی که داشتم رو  پ  

يه  لباس بندی کوتاه مينجوب  اندامی سرخ رنگ  

يکم آرايش کردم  

با اينکه  با آرايش کردن کال  غريبه بودم 

اما سعی خودمو کردم

طبق  حرفای  مشاور پيش رفتم 

آشپزی کردم  ميز شام رو چيدم 

يه دسته گل کوچيک  روی ميز گذاشتم  

همه چيز برای امشب آماده بود 

شايد هم شکست می خوردم اما من بايد سعی و تالش خودم رو بکنم  

نفسی به سينه دادم 
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منتظر اومدن امير بودم

می  اومدم،  اين قدر اين ثانيه ها دلهره آور بود، خودم از ترس مداوم سالنو می رفتم و 
وقتی وارد خونه شد

لبخندی به لب زدم و رفتم  کيفشو   از دستش گرفتم  

م خم شد که گونمو ببوسه ، خودم پيش دستی  کردم و قبل از بوسه ی ا ون بوسيد

جای رژ لبم روی گونه اش افتاد   

:چشمکی زدم و با اشاره دست گفتم  

خسته نباشی عزيزم_  

خنديد  ومن چه حالی می شه وجودم  

دت همسرم  خوب بود مهربون بود هميشه جواب بوسه ها مو  با بوسه ميداد اين م 
کوتاه که اومده بوديم تو خونه

]08:21 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٢٨پارت#

با اينکه خيلی سخت بود خودم پيشقدم بشم

و غرورم رو کنار بذارم 

اما برای ادامه و  تداوم  زندگی زناشويی مون الزم بود من کوتاه بيام  

تمام حرفها  و نکته به نکته سفارش های مشاوره و انجام دادم 

نشستم  منتظر  

صدای پاشو  شنيدم، داخل اتاق شد  

نفسی به سينه دادم 

چشمامو بستم   روی تخت به پهلو دراز کشيده بودم 
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چشمامو باز کردم ديدم سجادش رو پهن  کرد   

و مشغول نماز خوندن شد 

وقتی شب اومد خونه اونقدر خسته بود

اول ترجيح داد شام شو  بخوره بعد نمازشو بخونه 

همين جور منتظر توی تخت دراز کشيده بودم  

ربع  ساعت طول کشيد که نمازش تموم شد   

ديدم  کنارم لبه تخت نشست 

برگشتم نگاهش کردم پشت به من داشت،  تی شرتش  را از تنش در آورد 

عادتش بود  اينجوری شبا می خوابيد 

تی شرت روی لبه پايينی تخت انداخت

نفسی به سينه دادم، بلند شد  دست دراز کرد  

کنترل رو  برداشت و چراغ وسط اتاق رو خاموش کرد 

خودم دست  دراز  کردم و خيز بردم و چراغ خواب رو روشن کردم 

توی تاريکی قشنگه اتاق 

بلند شدم و نشستم برگشت نگاهم کرد لبخندی گوشه ی لبم بود

:اين باره چشمامو بستم و به آرومی با دستام با ترديد گفتم 

من خوابم نمياد _ 

می دونستم تمام نگاهش به منه آب دهنم رو قورت دادم 

چشمامو باز کردم نگاهش کردم،  ديدم زل زده بهم   فاصله رو کم کردم

و بهش نزديکتر شدم  

نفسش رو بيرون داد،  گوشه ی  لبش رو  گزيد،  سرشو انداخت 

دست آوردم  به  آرومی کنار صورتش قرار دادم 

دستش رو روی دستم قرار داد وقتی صورتشو سمت  خودم  دادم  

:لبی تر کردم،   حس عجيبی داشتم و با يک دست با اشاره زمزمه کردم 
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چرا اينقدر ازم فاصله گرفتی امير از چی می ترسی؟_  

تا اين حرف رو با يک دست  گفتم همزمان زمزمه کردم  

دستش رو از روی دستم برداشت 

:با نگاهش سمت من نبود، با دست اشاره کرد و گفت  

می ترسم طال _  

هم اين بار به سمت خودم چرخوندم و با دستام دو طرفشو  صورتش گرفته بودم نگا
به صورتش بوده،  جرات نمی کرد چشماشو باز کنه 

نفسی بيرون دادم 

بايد خودم   انجام می دادم   

خودم دست بردم  و  لباسم رو از تنم بيرون آوردم  

فهمه  با لباس زير بودم به گفته ی مشاور شايد اينجوری احساساتشو تحريک کنم تا ب
من زنشم منم ادمم بهش احتياج دارم 

اون تا کی ميخواد نيازشو سرکوب کنه ؟ 

با سرعت برگشت نگاهم کرد  

نفسی به سينه دادم ،  يه قدم فاصله  روی  تخت و کم کردم

نفسش رو بيرون داد دستش می لرزيد  

اما همون دستش رو که کنار صورتم قرار گرفت 

با التماس نگاهش کردم 

:و با يک دست با حالتی پر از التماس  و  با اشاره ی دستم گفتم

من زنتم امير تا کی می خوای  ازم فاصله  بيگيری؟_  

 نفسش رو بيرون داد دستش نوازش وار کناره صورتم قرار گرفته بود که با يک 
: دستش گفت

نگرانم دست خودم نيست کمی دلهره دارم می ترسم تو طوريت بشه اذيت بشی _ 
اتفاقی برايت بيفته 

:با اشک نگاهش کردم که ادامه داد  
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واسه تو می ترسم _ 

:خودم  رو تو بغلش انداختم و در حالی که می دونستم نمی شنوه گفتم   

بغلم کن بغلم کن امير من بهت احتياج دارم_ 

]08:21 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٢٩پارت#

يه دفعه منو از خودش جدا کرد  

نگاهش  بهم  متعجب  بود 

با گريه دو طرف صورتش را گرفته بودم  

لب زدم ،  خيلی شمرده شمرده که بتونه لب خونی کنه 

:و با نفس گفتم  

بغلم کن بغلم کن نزار اينجوری حسرت بکشم _ 

احساس کردم کامالً حرفمو فهميد 

آب دهنشو قورت داده بود، دستاش می لرزيد  

دستاش  از کنار و بازوهام به سمت باال و کنار  صورتم قرار گرفت   

ری نفس نفس می زدم،  احساس کردم صدای ضربان قلب خودم رو می شنيدم،  همينجو 
زل زده بودم توی چشماش

چشمای من خيس بود    ، بغض وحشتناک توی گلوم بود 

ريزش اشک رو حس می کردم   

فهمه  وقتی نفس نفس می زدم، ديگه دست خودم نبود،  وجودم بهش احتياج داشتم که ب 
من زنشم نبايد دوری  کنه 

نبايد بترسه 
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نبايد نگران بشه بايد فاصله ها رو  بشکنم  

بايد من قوی باشم حتی اگه غرورم  بشکنه  

اما خواستن و تداوم زندگی زناشويی زير پا گذاشتن غرور نيست 

ن الزمهمشاور بهم گفته بود درست من يک زنم کمی سخته اما برای ادامه ی زندگيمو  

الزمه  من محکم و استوار باشم  پايه های اين زندگی بايد شکل بگيره 

اب دهنمو قورت دادم گريه می کردم 

همين جور زل زده بود  

اشکامو پاک می کرد!  چشمام

يه دفعه به خودم اومدم ديدم لباش رو لبام بود   

نفس نفس زدم از اين حس  

نوازش دستاش  گردنمو پشت کمر برهنه ام ، زندگيمو ساخت   

سه از وقتی به خودم اومدم، روی تخت  بودم روم خيمه زده بود و با تمام وجودش بو
اش گردنم  تا به لب ها، صورت، چشمام  گرفت  نرم  و  واقعی با لرزش عجيب دست

....نفس گير بودن اين عاشقانه ها ..... و  جای  کبودی لباش   

) امير .....( 

دو سال از زندگی مشترکمون می گذشت و تو  اين 

دو ساله زيباترين لحظات زندگيم  در  کنار  طال سپری می کردم 

توی شرکت بودم وقتی پيام پويا رو دريافت کردم 

:نوشته بود 

امير جان  طال رو برديم بيمارستان   زود خودتو برسون_  

انگار  بهم برق وصل کردن   

نفسم بند اومده بود

:و توی دلم  گفتم   

ميگم  چرا هرچی زنگ ميزنم جواب نميده _ 
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:نفس به سينه دادم با سرعت نوشتم باشه   

پويا جان االن خودمو می رسونم_ 

گوشه ی لبم رو گزيدم  

وقتش  رسيده بود  

وقت تولد پسرم 

مداشتم   با عجله از اتاق خارج می شدم، يه دفعه سينه به سينه ی مهران شد 

نفسم بند اومد هم لبخند گوشه ی لبم بود  

هم پر استرس و ترس بودم

مهران بازومو گرفت  نگاهم کردسوالی   

علت اين رفتن ناگهانيمو  پرسيد  

:با دست پاچگی با دستو اشاره گفتم 

وقت زايمان طالست االن بيمارستانه _  

اين حرف زدم خنديد   

:و با يک دستش با دست اشاره گفت

انشاW به سالمتی خودت  که بيشتر رنگت پريده  جناب بابا _  

اين حرف رو که زد خنديدم 

:نفسم به سينه دادم  با دستام و اشاره گفتم

دارم سکته می کنم نميدونی چه حاليم_  

:خنديد چشمکی زد و با دست اشاره گفت  

هت منم وقت مالقات يه سری ب...انشاW به سالمتی برو خبر بده هر اتفاقی شد _ 
می زنم

تان رسوندمنفسی به سينه دادم ، لبخندی زدم و با ذکر هللا اکبر  خودم رو به بيمارس 

اون ساعات روز اينقدر دلهره آور بود عجيب  

شوره مادر  طال هم   هزار بار  تسيح تو دستش می چرخيد و مدام  ذکر می گفت دل 
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داشتم 

هم  زايمان سخت بود  طبيعيه   به هر حال تولد يک موجود کوچولو به اين راحتی 
نيست

اينقدر پر از دلهره بودم که نفسی ديگه برام نمونده بود 

هزار بار    حياط  بيمارستان و سالن و رفتم و اومدم 

]08:21 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٣٠پارت#

نزديکی های نيمه شب ، پر از دلهره  گذشت  بالخره  پسرم  به دنيا اومد 

خدا بهم يه پسر کوچولو  داد 

کلی شيرينی خريدم کلی و انعام دادم برای تولد بچه ام   

 همان ساعات شب اجازه دادن هم مادر بچه رو ببينيم ، هم بچه مو  بغل کردم 

مادر طال  عين  پروانه  دورش  می چرخيد و قربون صدقش می رفت 

کمی دلهره داشتم    وقتی به هوش اومد اشک رو  تو چشماش ديدم  

وقتی لبخند خسته ای گوشه ی لبای  خشک شده اش  بود  

دنيام انگار زيرو رو شد 

خم  شدم گوشه ی  پيشونيشو بوسيدم 

نگاهم بهش بود، فهميدم  که رنگ نگاهمون  رو خوب می خونه 

حرفای چشمام رو می شنوه 

لبخندی  زد  اون چشماش دوست دارم هاشو  زمزمه کرد و من باور  

:تمام نگاهم به لبهاش بود که با  لب خونی تونستم بفهمم  گفت 

بابا شدنت مبارک_  
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لبخندی زدم بازم خم شدم گوشه ی لباشو بوسيدم  

دنيا مو  زيرو رو کرد اين دختر نمی دونه چقدر می خوامش 

با  تولد بچه ام  پويا و مادر طال تقريباً همش خونه ی ما بودن....  

تو   اين مدت  اينقدر ذوق و شوق داشتم که می رفتم شرکت هنوز   عصر نشده 
برمی گشتم  خونه 

اروم قرار نداشتم  دلتنگ ديدن بچه بودم 

در کل  حال عجيبی بود شايد برای هر کسی پيش بياد   

غلم بود تمام عمرم تو تنهايی و بدون پدر بزرگ شده بودم از اينکه بچه ی خودم تو ب 
تونستم حال از اينکه بچه خودم  به دنيا آمده بود اصال برام قابل وصف نبود خودم نمی 

خودم درک کنم 

توی اتاق خواب بودم بعد از سه روز طال   رفت  حموم

اين درخواست مادرش بود،  باالخره رفت  خسته بود  

درد داشت زياد ،  دلم به درد  می اومد  

 نفس به سينه دادم، از حموم اومد بيرون که خودم سمتش رفتم پشت سرش بودم  

لند با  لبخندی نگاهم بهش بود،  با عجله  حوله ی کوچيک رو برداشتم موهای ب   
مشکی قشنگش رو خودم خشک  کردم 

نفس نفس ميزد 

نگاهم به صورتش بود، سرش برداشت نگاهم کرد 

سشوار رو   از توی  کمد برداشتم و باهاش  موهاشو خشک کردم  

نفس  بران نمونده بود  وقتی اينجوری عاشق شدم 

موهای  بلند مشکيش  برام  دلبری می کردن

با عشق دوتا گيساشو بافتم  

هر  عشق رو به تارو پود جانم می بافت!   چه حالی می شود جانم با بافت هر گيسش 
. زلف سياهش 

رژ لب رو از روی ميز توالت برداشتم  رنگ ياسی قشنگی داشت و روی لباش  
کشيدم 
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ز دستمو گرفت و لبخندی زدم و دستشو پس زدم و باز  رژلب روی لباش زدم  هنو 
روی تخت نشسته بود

که سمت کمد رفتم يه لباس بلند راحت  و پوشيده در آوردم  

:سمتش گرفت از دستم گرفت و با زبان اشاره گفت 

امير در ميزن مامانمه _   

لبخندی زدم بوسه ای  روی موهای خوشگلش گذاشتم

و قبل از اينکه از در خارج بشم   گوشه   لبش رو بوسيدم  

و با عجله  سمت در که مامان طال تو استانه يی در بود رفتم 

پسرم رضا  رو بغل  کرده بود 

از اين صورت سرخش  و معلوم بود داره گريه ميکنه 

مادر جلو اومد 

من نگاهم به مادر بود، سمت طال رفت 

بچه بيدار شده و شير می خواست 

نفس بيرون دادم و از اتاق خارج شدم  

احساس رضايت

احساس خوشبختی 

و  اين همه خوشبختی برای من يک رويا نبود 

اين زن تمام خواسته های من و اجابت می کرد 

و خوشبختانه کرده بود و االن به بودنش کنار خودم افتخار می کنم

]08:21 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٣١پارت#

ماه تولد  از تولدت رضا می گذره  ۶
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طال داشت توی آشپزخونه آشپزی می کرد

امروز جمعه بودو  تعطيل 

منم روی زمين نشسته بودم و رضا  روی زمين روی مالفه   بود  

و داشتم باهاش بازی می کردم 

هميشه می خنديدم قربون صدقش می رفتم توی دلم

با اين که صدايی از گلوم خارج می شد ناهنجار بود   ولی اون  می شنيد 

و من با تمام وجودم باهاش بازی می کردم  

.و صدا براش در می آوردم  اون ذوق می کرد  

بود   گشتم و طال رو   نگاه کردم،  اونم برگشته بود يه لبخند گوشه ی لباشبرمی

نفسی به سينه  دادم  و جواب لبخندشو دادم 

و دلم دقايقی همين جوری داشتم با رضا بازی می کردم، قربون صدقش می رفتم و قند ت
آب شد وقتی برام می خنديد

شون می دست وپاشو  که تکون می داد و تو هوا بودن   می گرفتم و هزار تا بوسه به 
زدم 

دقايقی گذشته طال اومد کنارم نشست 

لبخندی بهم زد

ديدم پسرم لباش تکون می خوره و با  مادرش حرف می زنه   

يعنی لبخند  رو لبام ماتش برده بود به طال و رضا 

:طال با ذوق زياد  زبان اشاره گفت 

اگه بدونی چی ميگه اميررر؟_  

انگار  دنيا رو بهم داده بودن ذوق زده شدم 

:و با نگاه به دستش دادم گفتم 

بگو نامرد چی می گه منم بدونم _  

:لبخندی زد و با لبخند چشماشو بست و با زبان اشاره می گفت
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بابا،،، ميگه بابا_ 

اين حرف رو زد انگار دنيا رو بهم داده بودن  

:با زبون اشاره متعجب و ذوق زياد  گفتم  

پسرم حرف می زنه اون حرف ميزنه  طالااااا؟_ 

:بازم با اشاره و ذوق  تمام  گفت   

آره عزيزم حرف ميزنه ميگه بابا _  

ديوونه شدم اون لحظه  از شدت ذوق   انگار مالک کل دنيا شدم 

البته کل دنيای من تو طال و رضا خالصه ميشه   

خم شدم و گونه تپل رضا رو  محکم بوسيدم 

:فتطال با اخم نگاهم بهش  به زور منو از رضا جدا کرد با زبون اشاره و اخم گ 

نکن امير هزار بار گفتم صورتش  جوش می زنه_ 

نفسی به سينه دادم، پسرمو  باز بغل کردم  

هزارتا بوسيدمش طال از دستم گرفت  

:با زبان اشاره گفت 

برم يکم شيرش بدم حواست به غذا باشه نسوزه _ 

نفسی به سينه دادم  لبخندی گوشه  ی لبم نشست ، عشق می کردم اين لحظات

گوشه ی  لب زنم رو  بوسيدم   

:که بازهم  اخم کرد و  با اشاره  گفت  

هزار بار گفتن جلوی بچه از اين کار رو نکن_ 

:نفس به سينه دادم با رضايت و با زبون اشاره  گفتم  

پارک....آماده شو بريم شام بيرون _ 

 لبخندی زد، سمت اتاق می رفت و نگاهم بهش بود و هزار بار خدارو لحظه شکر 
کردم

) طال ( 
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:نفسم با عصبانيت  بيرون دادم و گفتم 

رضا اذيت نکن _ 

رضا خنديد  پسر عزيز و قشنگم

سالشه ٢۵بزرگ شده دانشجوی رشته پزشکی  

ده سالشه اونم پزشکی ميخونه  اما شيراز افتا ٢٢دوتا پسر دارم پسر کوچکترم محمد  
بود 

کمی دلتنگشم با اينکه  خودمون هم  ميرفتيم ديدنش 

نفسی به سينه دادم 

ن توی اتاق ايستاده بودم، دستش رو گرفتم و با عصبانيت از اتاق کشيدم بيرو 
می دونستم  حتما اميرم  متوجه حرفامون می شه

:در اتاق رو بستم و با عصبانيت گفتم  

امير بگو که بابات خوبه؟_ 

:رضا خنديد و گفت  

نگران نباش مامان چيزيش نيس_ 

يه سرماخوردگی جزيه 

نفسم رو بيرون دادم ، خودش دست اورد موهای پريشون مو پشت گوش انداخت و 
:گفت 

مراقب خودت باش مامان تو خودتو داری اذيت می کنی ببين چقد شلخته شدی   _ 

:و  بانفس نفس گفتم  

ون من نميتونم  ، بابات تب کنه من ديوونه ميشم رضا خودت می دونی جونم به ج_ 
بابات بنده

:باز با خنده گفت 

مامان لطيفه ميگه امير تب می کنه بايد تب سنج رو تو دهن طال بذاريم_   

:اخم   کردم و گفتم

بيخود کردی مگه دست خودمه _  
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:لبی تر کرد و گفت

 چيزی نيست مامان نگران هيچی نباش   سرماخوردگی جزيی اونم يه خورده بهش_ 
برسی    زودی خوب ميشه 

نفسم رو بيرون دادم،  

:پيشونيمو بوسيد و گفت 

تو ديگه خودتو بازنشسته کن  مامان اون کانون ديگه به تو احتياج نداره_  

مامان بابا  خسته است بيشتر بهت احتياج داره   

:نفسم رو بيرون دادم گفتم 

چرا  اتفاقا تو فکرشم  ولی نمی تونم از بچه ها دل بکنم_  

:خنديد و گفت  

داره  نمی دونم ولی بابام به  وجودت تو خونه    خيلی احتياج داره اونم ديگه_   
بازنشست می شه  ديگه وقتشه  تمام وقت پيش هم باشين بيشتر از قبل 

:با لبخند ادامه داد 

رابطتون  که حرف نداره اما اين طوری بيشتر حواستون به همديگه هست _ 

:نفسم بيرون دادم و گفتم 

درسته_  

]08:22 29.12.20[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٣٢پارت#

:چراغ وسط سالن يه دفعه نگاهم بهش افتاد خاموش روشن شد، رضا با لبخند گفت

بيا بابا صدات می زنه _  

:اخمی کردم و گفتم

696



ناراحت شد جلوش حرف نزديم _ 

:با خنده گفت  

ديگه وقتی اينجوری می کنی معلومه که بدش مياد ناراحت ميشه_  

:نگاهش به در اتاق رفت و گفت 

مامان من امشب   دير ميام خونه کلی کار دارم تو بيمارستان شيفتم_   

:نفسم بيرون دادم گفتم 

تو نمی خوای يه عروس خوشگل واسه من بياری ؟_  

:با خنده  گفت  

مامان حوصله کسيو  ندارم  سرم شلوغه درسام مهمتره _  

بود   با اينکه  قدش خيلی از من بلندتر بود و رنگ چشمای سبزش به  باباش  رفته 
:يقشو  گرفتم روی پاشنه پا ايستادم و گونه اش  را بوسيدم و گفتم

غلط کردی هر چه زودتر بايد يکی رو قاطی زندگی مزخرفت می کنی_  

:حق به جانب  گفت 

دستت درد نکنه   من مزخرفم؟_  

:خنديدم گفتم  

نه تو مزخرف نيستی زندگيت  مزخرفه    دانشگاه ،  بيمارستان _ 

درس  شيفت   تکرار تکرار اه اه اه 

اتاق عمل ،  يه ذره به فکر خودت باش رضا

سالمه زن  بيارم ، کجای دلم بزارم  ٢۵مامان  با من همش _   

:با لبخند ب گفتم

يدا اون جايی که بايد بزاری ميزاری حاال نگران نباش ايشاال يه دختر خوشگل پ_  
ميکنی

:چشمک زد و گفت 

اگه مثل تو باشه آره می خوام اگه نه   که عمرا _  

دوباره چراغ واسط سالن خاموش روشن شد رضا  سمت  در خروجی  می رفت  
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:گفت

من برم مامان نگران چيزی نباش بابا  خوبه چيزيش نيس _ 

رضا رفت با سرعت به اتاق برگشتم

امير به پشتی تاج تخت تکيه داده بود   

لبخندی زدم و جلو رفتم 

:بی حال با اشاره ی دستاش  گفت  

چی ميگين شما  دو تا اون بيرون _ 

مای دست خودم نبود نفس نفس ميزدم  جلو رفتم، دستم و روی پيشونيش گذاشتم که د
حرارت بدنش رو اندازه بگيرم ،

اون طوری هم که من فکر می کردم تب نداشت،   يکم سرماخوردگی جزئی بود 
:گفتم 

خدا رو شکر تب نداره_ 

]09:53 04.04.21[, فرمول يک

شوماخر#

مسيحه زادخو  #

٢٣٣_پارت#

لبخندی زدگ جواب لبخندش رو با لبخند زدن  دادم 

و پشت لبه ی  تخت نشستم،  خودش را باال کشيد،  که سريع خيز برداشتم و بالشت ر 
.سرش قرار دادم 

نفسم رو بيرون دادم،  هنوز با لبخند نگاهش به من بود،  

ل ها با يکدفعه اخمی گوشه  ی  چشماش  نشست و با دست و زبان اشاره که تمام اين سا
:دستاش عاشقی می کردم گفت

با پسرت  چی ميگفتی ؟_  

با زبان  گوشه لبم رو با خنده باز کردم، با خنده   دستم می لرزيد و منو من می کرد
اهم و اشاره تموم اين سال ها منو امير عشق بازی می کردن   دو تامون  چشمامون ب
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:گفتم

چيزی نيست نگران نباش _  

نفسش رو بيرون داد 

منم فقط لبخند زدم،  سرمو انداختم  

يه دفعه صدای گوشی موبايلم بلند شد

امير  اصال متوجه نشد،  خودم خيز برداشتم و گوشی رو از روی ميز توالت  
کنارتخت دونفرمون برداشتم 

 نگاهم به صفحه روی موبايل بود،  نفسمو بيرون دادم تصوير طناز روی موبايل
افتاده بود 

بينه آب دهنم رو قورت دادم، لبخندی زدم و گوشی رو مقابل امير گرفتم   خواستم ب
کی زنگ زده   

لبخندی زد و منم سريع دکمه اتصال  تماس رو کشيدم 

با لبخند  نفسی بيرون دادم ،  صدای طناز توی گوشم پيچيد 

به  ياد تموم اين سالها  افتادم    

تنهاش  فرهاد عاشقانه دوستش داشت، عاشقانه پابه پاش تمام اين سال ها دکتر رفت و
نذاشت ، کمکش کرد

سال زندگی عاشقانه ترين لحظه ممکن و کنار هم  ٢۵هر روز هر لحظه به بعد اين  
گذروندن دوتا بچه اش ازدواج کردن

ن که خواهرايی فرهادم که شنيدم بعد ازدواج کردن دوتا بزرگا موندن با مادرشو  
چند سالی می شد اما فوت کرده بود 

سال بعد ازدواج من خوشبخت شد رضايت عجيب تو  ٢٠اما همين که طناز تمام اين 
دلم بود

مهر  فرهاد عجيب توی دلم نشست 

سال رابطه فرهاد امير خيلی قوی و محکم و دوتا برادر بودند ٢۵ 

تمام مسافرتامون باهم ميرفتيم  

می حتی چندباری هم، امير و فرهاد و مهران و پويا خارج کشور رفتن دوستان صمي
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بودن

ن اگه مشکالت بود فرهاد کمک کرد، حتی  خيلی جاها امير دست فرهاد گرفت اي  
دوتا عين  برادر و الحق وانصاف  پشت همو خالی نکردن

پويا مهران و فرهاد برای بی کسی های امير برادر شدند

رفته پويا هم که االن مهندس شده و توی شرکت امير با مهران کار ميکنه تصميم گ 
بود بازنشسته بشه ديگه به قول خودش وقتش بود يه کم برای خودش و من باشه

]10:05 04.04.21[, فرمول يک

شوماخر #

مسيحه زادخو  #

٢٣۴_پارت# 

صدای بشاش طناز توی گوشم پيچيد

:با ذوق زيادی گفت 

سالم  طالييی _  

:لبخندی زدم و گفتم 

سالم عزيزم خوبی؟_ 

:نفسش را بيرون داد به خوبی حس کردم   و گفت 

آره عزيزم خوبم االن از پيش مامانم اومدم اونم خوبه_  

:نفسم بيرون گفتم 

هاراستی خوب بود ؟_  

خوب بود سراغتو گرفت_  

يادم اومد که من بايد حتماً بهش سر می زدم  

امروز بايد بريم پيشش_      

آب دهنم رو قورت دادم  
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:طناز با ذوق گفت   

ميگم طال حاال که محمد اومده اين سه چهار روز تعطيلی بريم شمال ؟_   

يه دفعه چينی به    ابرو دادم 

:نگاهم به امير  رفت که تمام نگاه می کرد  و  متعجب و سوالی پرسيدم  

يعنی چی محمد اومده ؟محمد که هنوز شيرازه _ 

:طناز بود اينبار با تعجب زياد گفت  

وااا  محمد االن پيش مامان بود_  

:از لبه تخت بلند شدم و با تعجب و تقريبا کمی  عصبی گفتم  

مطمئنی؟_ 

:بسيار متعجب و حق به جانب گفت 

يعنی از  اومدن محمد خبر نداری ؟_   

:پوفيکشيدم گفتم 

پدرسوخته کی اومده من خبر ندارم؟_  

:نفسش را بيرون داد و گفت 

چه می دونم که ديشب اومده يعنی تو واقعا خبر نداشتی ؟_  

:نفسی بيرونتون گفتم

ی نه خبر نداشتم پسره معلوم نيست چی تو  سرش ميگذره که بی خبر اومده عصب_  
:شدم  و ادامه دادم و گفتم 

مامان چيزی به من نگفت _ 

:اين بار خنديد و گفت 

حتماً مامان پايشه ديگه حتما يه چيزی هست _ 

م از خيلی عصبانی تقريباً دور خودم  ميچرخيدم نگاه عصبی هم به امير بود که اون
حالت عصبانيت و راه  رفتن و حرف زدن متوجه شد که عصبی ام

حتماً کثافت بيشعور باز می خواد عذابم بده_  
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:عصبی و کالفه دستی  به موهام بردم و گفتم  

حتماً می خواد بره رالی ؟_  

طناز با خنده گفت؛

باشه حاال نگران نباش االن زنگ ميزنم ببينم داره چيکار می کنه ؟_  

:پوفی  کشيدم گفتم

م که هيچی بهش نگيا   بهش نگی  به   که می دونم اومده مامانم می خواست بدون_  
اومده  حتما ميگفت  حتما خودش خواسته  مامان چيزی بهم نگه 

:طناز با لحنی مطمئن گفت 

باشه  عزيزم هيچی بهش نميگم_  

نگاه به  امير  می کردم  منتظر بود که مکالمه ام تموم بشه 

دليل اين حال منو بپرسه  

:گفتم  

االن ميرم پيش مامان _ 

:طناز نگران گفت 

با مامان دعوا نکنيا  عزيزم حتماً محمد  ازش خواسته چيزی بهت نگه _ 

:نفس و بيرون دادم و گفتم

باشه طناز چيزی بهش نميگم_  

:باز  يادش اومد و سريع گفت 

حاال چی ميشه تصميم تو چيه؟ به فرهاد بگم که آخر هفته رو بريم شمال ؟_  

:باز نفسم بيرون دادم متفکرانه گفتم

باشه ايشاال بهت خبر ميدم_  

]10:08 04.04.21[, فرمول يک

شوماخر #
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مسيحه زادخو  #

٢٣۵_پارت#

:تماس قطع کردم که امير سوالی دستش رو تکون داد و پرسيد

چی شده ؟_  

:پوفی کشيدم گوشی را روی ميز گذاشتم و با دستای عصبيم  گفتم

محمد اومده _  

دستش  تا اين حرف را زدم امير از سر جاش پريد و  با دستای متعجبش  که نگاهم به
بود 

خودم نمی دونستم چی بهش بگم،  نفسم بيرون دادم 

:دوتا دستامو تکون دادم گفتم 

بيا لباس بپوش بريم پيش مامان،  محمد از ديشب اومده_  

ی يه دفعه دستمو گرفت قدم جلو خواستم برم که منو سمت خودش چرخوند با حالت 
:متعجب و سوالی  تو چشماش فهميدم که گفت

چی شده طناز چی بهت گفت؟_  

ز من محمد حتماً باز  اومده که بر مسابقات رالی پدرسوخته تو خونش بود اينو ا   
ارث برده بود

ورد تا فرصت پيدا می کرد سر از پيست و خاک و ماشين و سرعت و مسابقه در می ا 

:لبخند زدم و گفتم 

چيزی نيست اميرجان  بپوش بريم_  

با يه دستم اين حرف زدم 

تکون  دستمو از  تو دستش کشيدم در حالی که از اتاق خارج شدم و برگشتم دستاتو  
:دادم و گفتم

االن ميام لباس بپوش باهم ميريم _  

ين چيزی نگفت ولی خيلی نگران تمام اين سال ها اين قدر منو محمد و امير سر ا
ق مسابقات رالی و سرعت و ماشين بحث  داشتيم که بعضی وقتا واقعاً از دستش  د

می کردم البته چوب خدا صدا نداره
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د اونقدر مادرمو سر اين قضيه اذيت کردم که االن محمد جا پای من گذاشته بو 

.تو سرويس بودم  ابی به صورتم می زدم، لبخندی زدم 

محمد لقب شوماخر رو  داشت 

کی جا پای من گذاشته بود؟   

م فقط  البته بعد از ازدواج من کالً پيست مسابقات و جاده و ماشين رو کنار گذاشت 
م و گه گداری  وقتی بچه به دنيا آمدن برای تخليه ی روح،  خارج از شهر می برد

سرعت و يادشان دادم

 تنها کسی که جا پای من گذاشت با اينکه درس می خوند و دانشگاه رفت پزشکی 
قبول شد محمد بود

که شوماخر اين قصه  شد  و کمی از آينده می ترسيدم 

کمد  از سرويس اومدم بيرون ، داخل اتاق شدم ،  امير داشت آماده ميشد منم سمت 
رفتم 

و سعی کردم که سريع خودمو آماده کنم، 

کمی عصبی بودم دست خودم نبود   

حرفی نداشتم برای گفتن  

 کرد به فقط تمام دل و دلواپسی و نگرانی هايم محمد بود،  کوچکترين فرصتی پيدا می
تهران می اومد و دنبال سرعت 

.... سال پيش گذاشت ٢۵شوماخر جديد اين قصه محمد بود جا پای شوماخر 

پايان   

١۴٠٠فرودين  

شيراز 

مسيحه زادخو
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