
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 «یا احد»
 

 کسی هست؟ کجاست؟تر از من چه دیوانه
 گونه از این دست کجاست؟یک عاشق این

 تا اخم کنی دست به خنجر بزند
 پلکی بزنی به سیم آخر بزند

 چاره شودتا بغض کنی درهم و بی
 تا آه کشی بند دلش پاره شود

 
ی سرامیکی وان، گوشم به شرشر آب بود و نگاهم به نشسته بودم لبه

ی بعد جمعی هفتهی سفر دستهههای سپنتا، داشت دربارآخرین پیام
ریم ذاریم و دوتایی میها رو قال میتوی اولین فرصت، بچه"نوشت می

توی این شش ماه برات  ،عاشقتم شش ماههدور از چشم همه.  ،یه جایی
هیچ فرقی با بقیه نداشتم، همون جوری که به بقیه رو ندادی، به منم پا 

ی اینا ن دادی، همهسبز نشواالن که چراغ  همین درستحاال  ندادی.
! سیاه و چرک! یورکیلبخندی روی لبم نشست، کج و  "!چسبیدن به ما

 شتادعا دا !ام شودنشان داده بودم تا ناجیتلخ و پر بغض! چراغ سبز 
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ای وقتی ، انتظار داشتم چنین عاشق و والهشدهعاشقم  شش ماه است
پر کند و جلو بیاید ـصادق شوهرم بدهد، سینه س شنود قرار است بابامی

و... چه کرد در عوض؟! نقشه کشید جشن خداحافظی مجردی برایم 
دهان داماد در شب  دربگیرد با تمام مخلفات تا مشت محکمی بزنم 

ی به سیگار الی انگشتانم زدم. پیام جدیدش را پشت عمیقک پ   !عروسی
بر بلدم همون دور و  ویالیی یه" تار و کدر! ،م دیدمای از اشک و نالیه

که یکی دو شب با هم باشیم، اما مسیرش خوب نیست. ماشین برای این
 "خوره، مال تو آفروده، اونو بیار، باشه؟!من به درد کوه و جنگل نمی

هر کی به فکر خویش است، کوسه به "پوزخند سردی روی لبم نشست، 
هایم و تر زدم و دود رفت ته ریهک بعدی را عمیقپ  "فکر ریش است!

ی ه از صفحهنوشت کهمچنان داشت میام! ل خورد روی گونهکم قِاش
نگاهم رفت سمت وان، تا نیمه پر شده بود،  .اش بیرون آمدممجازی

ردن ترس م  نمایش ای وقت داشتم برای زنده ماندن... از هنوز چند دقیقه
 نمایشترس نداشتم که دو سه بار پیش از این هم تن به این  .نداشتم

داشتم، نردن واقعا قصد م  یقبل دفعات !هر بار هم ناموفق داده بودم،
کاش  آمد!دلش به رحم می و شدصادق پشیمان می ؟! کاش باباهبار چاین
ردم! دلم پر از درد م  خواست بمیرم، اما باید میدلم نمیهم بار . اینبابا..

لم کشتم! دکشتم غمباد میبود و غم! غمباد گرفته بودم، خودم را هم نمی
سراغ لیست  ،دشدیدا دوست داشت این لحظات آخر با کسی حرف بزن

با همان انگشتانی که سیگار چسبیده بود  .ام رفتمهای گوشیمخاطب
 .گلویم نشست دربینشان، صفحه را هی باال و پایین کردم و بیشتر بغض 

هیچ دوست و آشنایی نداشتم در این آخرین دقایقم با او حرف بزنم! 
کس را نداشتم برای تقسیم دردهایم در این لحظات آخر، هیچکس را هیچ

هنوز یکی  اشک برق انداخته بود توی چشمم... اما نه، !جز همین سیگار
بیندازم به جانش تا آخر عمر... باز  عذاب وجدانرا داشتم! کسی که 
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راست رفتم سراغ صفحه برگشتم سراغ یکی از صفحات اجتماعی و یک
 :گوشی را جلوی دهان گرفتم ،"صادق بابا"شخصی 
 ،، دختر زوریت، این ویس، آخرین صداییه که از مناسالم باب ــ
و تا ت .باره و مثل دفعات قبل نیستجدی آخرینبار جدیاین .شنویمی
ترین آدم به کنار، سیاه م نبودیبرا که بابای خوبی ی زندگیمجااین

داری که از  یاتهشگذ خود گن چه بابای از! همه بهم میزندگیم بودی
 کی ندونه بزرگت کرده، اما هر ،مادرتنها و بیدو سالگی تا االن دست

دونیم که تو برام پدری نکردی! بود و نبودم، خودم و خودت خوب می
تو  .کننخوب و بدم برات مهم نبوده، برعکس چیزی که همه فکر می

ی، فتگمیدونم اون سفرای کاری که خواستی من بفهمم، اما من مینمی
وم ه خانیکی دو ماه، ی سفر کاری نبوده! یه ویال بوده توی دربند که هر

شده و بعدی بعد دک می ،دونستهتوی اون ویال خودشو خانم خونه می
قد یمنقدر این کارو از حد گذروندی که اگه ده تا بچه قد و اون اومده!می
کنم ونو بغل میشهمهمن فردا صف ببندن دم در که خواهر برادرتیم، هم 

فته سرت جا هفته به هتو اون آد!انه، چون هر چیزی از تو برمیخواهر
ی جا توی این ویالو من وقتی فقط ده ساله بودم اینبابا صادق گرم بود 

 ...درندشت به امان خدا بودم!
کمی ساکت شدم، بغض آمد و کنار گلویم چنبره زد و زانوی  

توانستم صدایم را که نمی فت و محکمسقدر آنام را بغل گرفت، حنجره
ین آب دهانم را پردرد قورت دادم و سعی کردم صدایم ماب .پیدا کنم

 :، هنوز هم واضح باشدبود لرزی که در آن افتاده
خوای سرم برام پدری نکردی، اما این کار... این بالیی که می ــ

 اد منو دروـخصادقم می بیاری... من حتی جرأت ندارم به بقیه بگم بابا
خواستی چند سال پیشم می هات برام تازه نیست،مهری... بابا، بیعوضِ

منو طعمه کنی برای شریکت. اون کارت برام قابل توجیه بود، 
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در کنی، هب وون و خامتو با کمک دخترت از راهخواستی شریک جمی
حتی اون  نی چه منصفم!بیبعدشم پوالشو هاپولی کنی و بکشی باال... می

خوای رتم برام قابل قبول بود، اما این کارت بابا... تو جای بدهیت میکا
ندازه که شنیدن اسمش لرز می یدخترتو در طبق اخالص بدی به مرد

جای قرض  تو انتظار داری من پشت مردهای سبیل دررفته از بناگوش...
... اون دشمن خونیت... اون زن اون ،و بدهیت و ورشکست نشدنت

 ...شمرقیب قدیمیت ب
آب دهانم را قورت دادم، حتی حرف زدن از آن مرد هم لرزه 

 :پس از مکثی، توی گوشی ادامه دادم انداخت به جانم!می
زدی، پشت در سه هفته پیش که داشتی با آقای مفخم حرف می ــ

پیر پاتال  یبودم و شنیدم! شنیدم سرش داد زدی که دخترم زن تو
رو مثل کف  زت ترسیدم. من توبیشتر از همیشه اشه، اون شب نمی

تر کردی تا دخترتو گرونشناسم بابا، داشتی براش بازارگرمی میدستم می
ترش کنی... اون نه فقط گفتی پیر پاتال تا جریبخره... از عمد بهش می

 بدجورتلفن سه شب پیشت  تره!پیر نیست که فکر کنم از تو هم جوون
 از اون شب! سه شب پیش دهدلمو شکوند! هنوز داره سرم صدا می

 من "!کنه این دختر راضی نباشهغلط می"به آقای مفخم گفتی شنیدم 
گم حاضرم ، من، دختر زوریت، دارم بهت میصادق راضی نیستم بابا

 خوشیاین زندگی تا االن برای من هیچ دل !بمیرم اما زن اون مرد نشم
ی برا این دنیاکنار تو زندگی کردن برای من هیچ لذتی نداره.  ،نداشته

م، شاید رم پیش مامان فرشتهخدافظ، من می !خودتون و جناب مفخم
 ...تر از تواون بهتر و مهربون

سوز افتاد به انگشتم، سیگار رسیده بود به فیلتر! آن را ادامه ندادم.  
ی سرامیکی وان خاموش کردم و با چشم جا کنارم روی دیوارههمان

ام ارسال شود. سپنتا هنوز داشت پیام منتظر ماندم پیام صوتیخیس 
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 هاعتنا بپر از آب! بلند شدم، بی داد. گوشی را پرت کردم توی وانمی
لباس خوابی که تن داشتم، قدم به وان گذاشتم! آب داغ، رد سرخ 

نگاهی به خودم در آینه  ،انداخت روی پوستم! قبل از نشستن توی آب
چشم پررنگ و الک قرمز!  لب جیغ و خط موهای شرابی و رژ .تمانداخ

میرم اما اجازه مرگی شیک و زیبا، اما پر از تحقیر و خستگی... من می
دهم در این دوره و زمانه، پدرم مجبورم کند زن آقای مفخم، مردی نمی

میرم اما ثروتمند اما زورگو و حریص بشوم! من می ،همسن و سال پدرم
عنوان  بابایمان که عمری از زب شومجای قرض پدرم زن کسی نمی

آورد من کنارش صادق قرض باال می مگر وقتی بابا .دشمن خونی داشته
من جور قرض و  ستخوابودم و شریک مقروض شدنش که حاال می

نگاهش به  پیشچند سال از لعنت به آقای مفخم!  ؟!ش را بکشمابدهی
ی به خواسته شت! آخرش هم دانبود، پر از کینه و نفرتمن خوب 
میرم اما می توی وان دراز کشیدم. !گذارمد و... نه نمییرسخودش می

تیغ را برداشتم...  !ساله بماند سهگذارم آرزو به دل نوعروس بیست و می
ای برای فردا از خواب بیدار شدن ندارم، پس بیدار نشوم بهتر هیچ انگیزه

اما... تیغ را سمت رگ دست  ،ستمدستم را باال آوردم... ترسو ه! است
های قوی خودشونو آدم"سرم بود  درم بردم. صدای امیرحسین پچ
از روی پوستم سوخت تا ته مغز  !کوتاه، اما عمیق یخط "کشند!می

چک کرد توی وان... دستم را گذاشتم توی آب مایع قرمز چک !استخوانم
م را بستم، یعنی انچشم !درد و آرامدرد بمیرم... کمگرم... باید کم

 هخفه شود؟! دوست داشت هدوست نداشت از خفه شدن امیرحسین هم قبل
خواسته حتما می کسی به دادش برسد و دستی از آسمان نجاتش دهد؟!
... خود را کشتن بد همین را بگوید که زبانش از دهانش افتاده بود بیرون

م که خودم را هستای ... من آدم قویاست، اما بهتر از این زندگی است
های زندگی... خداحافظ آن روی ام قشنگیخداحافظ تم کشم...می
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 صادق! زندگی... خداحافظ بابا
. 


