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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 باشد که آدم را بفهمد ... یکس  دیبا ندیگو یم

 ؛ میگو یمن م اما

 خودت ، خودت را بفهم ،  اول

 ؛  ری بگ میوقت تصم  آن

 ؟  دیایباشد که با تو کنار ب یَکس  یخواه یم

 ؟ دیآ   یکه با خودش کنار م یباش  یَکس ای

 ؛  ییآیخودت با خودت کنار ب  اگر

   یکن هیکه به او تک  یست ین یمنتظِر کس  گرید

 ،   یبخور  نیزم  شیَ ِن ناگهانداد یبا جا خال و

 که تا َاَبد کنارت است ؛  ی، همان َکس ی کن  هیکه به خودت تک  یشو یم یقدر قو آن

 ...  یباش یَکس ی" خودت "وقت

http://www.romankade.com/
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 فهمد ... یخودش را م  که

 ...  یتر  خوشحال

 آرام را ...  یِ توقع  زندگ  یمنت و ب یوب

 ... یبخش  یخودت م  به

 

 

 

 

 

 گفتم.  یلرزون یکه نگاهش کنم لب تر کردم و با صدا نیآرامشم رو حفظ کنم، بدون ا کمی کردم  یسع

 ...ب. خدا..نمیو ببخواستم مامانم   ی..میبه قرآن فق..فقط م ن،ی _آرت

 صورتم زد، کال الل شدم. یکه تو یو با عربده ا ختیباره فرو ر  کیلحن آروم به  اون

! مگه  رونیب  یجهنم بر  نیاز ا یخانواده. مگه نگفتم حق ندار  ی! مگه نگفتم خانواده ب ی_تو غلط کرد
مگه نگفتم  د؟یکه همتون ازش وحشت دار ینی اون آرت شمیم ینگفتم اگه از اعتمادم سو استفاده کن

  یدنت! می از نفس کش ریغ  رمیگیازت م  ویهمه چ گهید  یرو امضا کرد یاون عقدنامه کوفت یپا یوقت
ازت   نمیمال من باشه؟ نگفتم الزم باشه ا دنتمیحق نفس کش یخوا یم رم؟ یاونم ازت بگ یخوا

 رم؟ یگیم

 و من از ترس چشم هام رو چند لحظه بستم. دی کوب  واریمشت به د با

 _نگفتم؟

گفت! آره گفته بود، گفته بود و  یراست م   یبهش بدم. بدبخت ینداشتم زبون باز کنم و جواب  جرات
 صاحابم تحمل کنم. یدل ب  نیا یرو رو یدلتنگ نی بار سنگ  من نتونستم
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  ینداشتم، نه اشک هام، نه حت یز ی چ چیه یرو  یکنترل چیو من ه  ختیر یصدا فرو م یهام ب  اشک
 لرزش تن و بدنم!

 لب گفتم. ریز  یچونم نشست، چنان فشار داد که از درد آخ ریدستش ز 

مثل   تی ترسناکش که به خاطر عصبان یکه کامال مشهود بود، سرم رو باال اورد...به چشم ها یحرص  با
 شدم.  رهیخون شده خ یایدر

 _نگفتم؟ هان؟ 

تا کر   یز یمردونش چ ی. من گوش هام از نعره هادی"هان" آخر رو چنان بلند گفت که گوشم سوت کش
آره تکون دادم   یرم رو به معنوحشت زده س   شه؟ینم شیزی شدن فاصله نداشت، چرا حنجرش چ

خم شد که  ی. رو صورتم جور شهیکه هست م ینیبدتر از ا دونمیم  ارمیدرب ی چون اگه بازم الل باز 
 کردم رو سوزوند... خیگرمش صورت  یانفس ه

 صدف!  ی_از اعتمادم سو استفاده کرد

  یبگم. حس م یدونستم چ  یبه حال زارم نکرد. نم   یتوجه یول  د،یدستش، از بغض لرز ریز چونم
 . شهیبگم بدتر م یکردم هرچ 

لحظه   ک یبار چندم از خدا کمک خواستم که تو  یفرستادم و از ته دل برا رونی رو آه مانند ب نفسم
 چونم رو ول کرد.

 کرد.  خیکه زد تنم  یبا حرف یکنه ول یفکر کردم ولم م 

رفته اون اسم تو شناسنامت واسه   ادتی تم،یرفته من ک ادتی.. رفته. ادتی _تو انگار نسبتمون رو 
 ...هیچ

که   یلباسش رفت، با نگاه وحشت زدم حرکاتش رو دنبال کردم تا زمان یسمت دکمه ها  دستش
 بود لب زدم.  یبا هر بدبخت یرو باز کرد. زبونم بند اومده بود ول شی دکمه لباس آب  نیآخر

 ؟ ی..کنی..خوا یکار م ی..چی_چ  
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دستم چنگ  ری قلبم گذاشتم و مانتوم رو، ز یو برندش رو بهم انداخت، ناخودآگاه دستم رو رو  زیت گاهن
 زدم.

 _ن..نه..

  دمیحرص جلوتر اومد مچ دستم رو گرفت، دستش سمت مانتوم رفت. با ترس خودم رو عقب کش با
سمت   دی سگ شد، دستم رو گرفت و کش د،یتقالم رو د یکنم. وقت یکردم تن لرزونم رو مخف یو سع

 خودش. 

تابش رو   یقلب ب یتونستم صدا یفاصله م نیتو بغلش پرت شدم. از هم بای خوردم و تقر  یسکندر 
 .دیکوب  ینم  نشیبه س انهیکه مطمئنم قبال انقدر وحش یبشنوم، قلب 

هر دکمش    تنم پاره شد و یتو چارمیکه مانتو ب  دشیرو دو طرف مانتوم گذاشت و انقدر کش دستش
 افتاد. هق هقم اوج گرفت.  یگوشه ا

 ..غلط کردم...ت..توروخدا.. نی _آرت

 ...ندیشی ! نه نمدیشنینم انگار

 ... ستیمهربون من ن نیآرت نیا ست،یکه من عاشقش بودم ن  ینیآرت   ن،یآرت نیا

خودش رو بهم    زیخ  کیرفتم، با   یپرت کرد، جلوتر اومد و من با ترس عقب م یرو گوشه ا شالم
تا سکته فاصله نداشتم، نداد. از  یز یبه حال و روزم که چ  یتیاهم یخواستم فرار کنم ول   یرسوند، م

 تخت...  یشونم گرفت و پرتم کرد رو

*"، تمام  دنیکه با د  نییو خواستم برم پا   دمیبه پهلو چرخ  د،یکش یفی خف ر یاز برخورد به تشک ت کمرم
   ه؟یجور  نیا ایچرا دن  ایکرد. خدا خیوجودم 

 من وحشت کنم؟ یز یچ نی از همچ دیاالن با چرا

 *"  ستن؟یکنن حس خوب ندارن؟ مگه خوشحال ن  یازدواج م یهمه دختر و پسرا وقت مگه

 شه... لیکودکانم به خاکستر تبد   یاهای رو  دیشد؟ چرا با  یطور  نیا میزندگ  چرا

 *"* 
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به خون نشسته اش که  یبا چشم ها دیاشکم رو د ی. وقتدیشکل ممکن ترک  نیگلوم به بدتر بغض
جلو اومد. خواستم پسش بزنم که جفت دست هام رو گرفت و    برد،ی م شیپ  یمن رو تا مرز زهرترک

زدم.  هی گر ریز یبلندتر  یدادم و با صدا ی نه مدام تکون م  یسرم نگه داشت.سرم رو به معن یباال
 خم شد.  نیی به سمت پا مکیدهانم گذاشت*" و  یانگشت اشارش رو رو هکالف

خدا رابطه زن و شوهر و   نید  یمگه حرام کارم؟ کجا ه؟یشرع ری _چته؟ چه مرگته؟ *"مگه کارم غ
 ممنوع کرده؟ 

 هق زدم...  میکس یتر هق زدم، واسه ب بلند

 هق زدم... میبدبخت واسه

 دم...  یرو من دارم پس م هی که تاوان بق نیا واسه

خشم و نفرته نه  یدونستم از رو یکه م یشم کرد. نوازشگونم نشست و نواز  یآزادش رو دست
 ... یمهربون

 بود گفت:  ونمیوحشت زده و گر یکه نگاهش به چشم ها یدرحال یآروم تر  یصدا با

بچه  هیتونستم با  ی. مرمیو از اون الشخورا بگتونستم همون شب، تو همون خونه انتقام ی_من م
 ! ابونیبدون شناسنامه پرتت کنم تو کوچه خ

 یم  ییکه چه بال ارهی ب ادمی خواست  یچرخوندم، دلم نم یا گهیاومد، صورتم رو سمت د جلوتر
 !اوردی و ن ارهیتونست سرم ب 

 .  دم گوشم با حرص نجوا کرد.ختی تخت فرو ر یشد و رو یاشک هام مثل رود خونه جار  

 یاشتباه محض بود. امروز ثابت کرد دمیکه امروز فهم  یز یردم! چکار کردم؟ عقدت ک  یمن چ  ی_ول
 ... یو نداشترحم من اقتیل  هیمثل بق

بزرگ و   یپنجه ها  ریدست هام رو که ز کمیکه نگاهش کنم،  نیتوانم رو جمع کردم، بدون ا  نیآخر
 بود، تکون دادم و لب زدم.  دنیمردونش که درحال لرز 

 _به..خاک..ماد..رت..قسم..



 صدف در طوفان 

7 
 

 صورتم عربده زد. یبه اوج برسه، تو تشیحرفم انفجار عصبان   نیا دنیکه با شن انگار

 .. اریو به زبونت ن_دهنتو ببند! اسم مادرم

 نیخواستن تو ا  یوقت نم چیشدم، دوست داشتم بگم مادرت و پدرت ه  مونیکه زدم پش  یحرف  از
  ،یکن یطور   نیخواست با عروسش ا  ی! مادرت نمیبش یخواستن وحش  یوقت نم   چیه ،یبش یطور 

 . دیچرخ یزبونم نم  یول

و خودم   دمیکش یغیشد. *". ج ی نم  بمینص یا گهید زیکردنش چ  یعصب شتریگفتم جز ب  یاگر م یحت
  ری گربه بزرگ گ کی یکه تو پنجه ها یمثل گنجشک چارمی آخرشه! قلب ب گهیجا د نیرو تکون دادم ا

 کرد...  یافتاده تقال م

 !ارمیطاقت ن گهیترسم د یم

 ! زنهی قلبم نم گهید نمیبب  امی ترسم به خودم ب یم

"* 

 

 " شی"فلش بک به چند ماه پ

  یکه برم  ییخورد، انگار دارم تمام قدم ها ی سر م لیدستگاه تردم یمدام از کفش هام به باال نگاهم
 دنیسرعت رو باال بردم و شروع به دو ،ینار شمردم، بدون نگه داشتن دوتا دسته ک یداشتم رو م

باالشم.  رعتو من عاشق س  دی تپ یم یتند تر! قلبم تند تر از حد معمول  یکردم. باال و باالتر، قدم ها
باعث نشد که  یداد، لحظه ا  یم حی ها توض نیدرمورد نحوه کار کرد و تمر ه یکه به بق یمرب  یصدا

 از دست بدم.   حمیتفر نیتمرکزم رو از بهتر

اعداد   یمن اونم درست جلو  دیتو کادر د فیکم نفسم گرفت، همزمان با ورود دو دست ظر کم
 زنم، سرم رو به سمت باال آوردم.   یکه نفس نفس م یدرحال ل،یتردم تالیجید

حرکات قطرات رو    یکرد و من حت یسقوط آزاد م نیی به پا  میشونیپ یدرشت عرق از رو یها دونه
 کردم.  یشلوارک کوتاهم حس م  ن ییرون پام و پا یرو
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 گشنمه. میلی خونه؟ من خسته شدم! خ میبر یخوا یخانم، نم وزپلنگی ی_ترکوند

که به خاطر   یگرفته ا یبا صدا دم،یکش  یم قیعم یباز کردم و همون طور که نفس ها  یرو کم دهنم
 بود لب زدم.  ی گلوم و تشنگ  یخشک

 .امی_چرا، ب..برو رختکن، االن منم م

  یرنگش که کم  یتاپ صورت یو با اخم نگاهم کرد، نگاهم از رو نهیقدم عقب رفت و دست به س کی
  یسالن چشم هاش کم  ادینور ز ریثابت موند. ز  شیعسل  یچشم ها یشده بود باالتر اومد و رو  سیخ
 نگاهش حس کنم. یدرز ها ی رو تو  یو خستگ یم کم آثار کالفگتونستم ک ی و من م  دیدرخش یم

 .  میمدت شناختمت. خاموش کن باهم بر ن یبعد ا گهیتو، د یاینم گهید دونمی_ عمرا! م

  یلبخند کمرنگ  ختی ر یم میشونیپ یاز موهام رو یشد و همزمان که مقدار   لی متما نییبه پا  سرم
 لب هام جاخوش کرد. یرو

 داره! حق

و آخر سرم با چک و   امیبرو منم م گمیساعت سه دفعه بهش م کیباشگاه تو  میایهر وقت م  بایتقر
 .دمیدو شهیاز هم  شتریدوازده ظهره، امروز ب  کیبه ساعت انداختم، نزد ینگاه ی چشم ری! زبرتمیلگد م

و   کنهیکردم پاهام گز گز م یرو خاموش کردم. با توقف دستگاه حس م  لیرغبت کردم و تردم باالخره
 لرزه.  یم  یرون پام کم

  یبه سمتم گرفت و همون طور که کش موهاش رو باز م یدست از نگاه کردن برداشت و حوله ا سارا
 کرد گقت: 

 !  ی_چه عجب کوتاه اومد 

قدم   دم،یکش یگردن و صورتم م ی رو  متیحوله رو از دستش گرفتم و همون طور که با مال دم،یخند
 خستم رو سمت رختکن برداشتم.  یها

 . دنمیمن عاشق دو  یدونی _ توکه خوب م
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نگاهش   یرچشمیبهش داد، ز یم یو نرمش مال دیبه گردنش کش  یرو کنارم رسوند، دست  خودش
کوتاه تر از منه با چهره   کمیپوشه  یکه م یپاشنه بلند  یبا وجود کفش ها یحت  ،یکردم. از نظر قد

 از من به بابا رفته.  شتریمعصوم تر و بانمک تر، اون ب

بهش کردم، با   ی. از پشت سر نگاه ستادیا نهیآ یرو صاف کرد و جلو نشیس  میرختکن که شد وارد
اندامش کامال   یورزش کردن تو رات ی اما تغ ادی شد باهام باشگاه ب یراض  شیچند ماه پ  نیهم نکهیا

 گفت:  یز ی بهم انداخت و با لبخند ر طنتی نگاه همراه با ش  نهی د. از داخل آمشهود بو

 ؟ یکن یم یچش چرون   یبگم دار  یبرم به خانم مراد ا؟ یح  یب  یکن ینگاه م یبه چ یاَ  ،ی_اَ 

 رو ازش گرفتم. یبه صورتم دادم و با حالت چندش  ین یاسمش، چ دنیباشن ناخودآگاه

 گامبو با اون شکم گندش!  کهی حالم بهم خورد! زن اریمن ن ی_ اه اسمش و جلو

که به خاطر شکم  یافتاد، درست تو صحنه ا میکه باهاش کرد ییصبح و دعوا روز ید ادیسارا هم  انگار
  کیتا  شیادآوری  یخنده، حت ریز  میکرد جفتمون زد ریرد شه و اونجا گ  نیگندش نتونست از کنار ماش

 ! یِ کمد لمیمن ف یسال برا

  نیروش خم شد، از ب یزانوهاش گذاشت و کم  یدستش رو رو دیخند یون طور که بلند مهم سارا
 گفت:  دهیبر دهیو بر دیبلندش، سمتم چرخ یخنده ها

 گرفت.  یو خندم م وفتادیم ادمیتا خود صبح همش  شبی_ خدا ازت نگذره! د

کنار   یچوب  یصندل   یدادم. خودم رو رو انی به خنده هام پا  یمیو با لبخند مال دمیدور دهنم کش یدست
 بود.  زیم  یکه رو یآکبند یها ی از بطر  یکی کمد انداختم، دست بردم سمت 

رو با فشار محکم باز کردم   یکرد، بدون مکث در بطر  یبدجور داشت اعصابم رو خورد م یتشنگ  حس
داد و   یم لق یسوزناکم رو ص  یآب مثل سوهان، گلو یخشک شدم چسبوندم. قطره ها یو به لب ها

  ،یکنه، با خوردن نصف آب بطر  یباز م  ژنیورود راحت تره اکس  یرفت. انگار داره راه رو برا  یم نییپا
 تازه نفسم سرجاش اومد.

 هم گذاشتم.  یرو یچشم هام رو لحظه ا ق،یدادم و همراه با نفس عم  هیتک  یصندل   یرو به پشت سرم
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خودم   یبره، امروز به تمام معنا حساب  نیقورت دادم تا سوزش گلوم زودتر از ب  یگلوم رو چند بار  آب
 رو خسته کردم. 

 کرده.  میجور هیکنم  ی حس م اد؟یبه من م ن ی_ صدف، به نظرت ا

سرم رو به سمت جلو آوردم و چشم  یکم  دم،یکش یم  قیعم یکه نفس ها  یسارا، درحال یصدا با
 خستم رو باز کردم. یها

از   شیکه دو هفته پ یدیسف یمشک  شرتیاش انداختم، سو زهی م زهیر  کلیبه باال ه نییاز پا  ینگاه
 زن عمو کادو گرفت، هنوزم نسبت به بهش وسواس داره. 

و با   ستادیا نهیآ یکه کادو گرفت تا االن صد دفعه ازم درموردش نظر خواسته، جلو یاز روز  دیشا
ور   نشییو قسمت پا قهیباشتش، مدام با  دهیبار پوش  کی فقط  دیکرد، شا یبه خودش نگاه م دیترد

 گفتم: یخسته ا یرفت. از جام بلند شدم و با صدا یم

توش   رادیو ا  بیخوبه اما، اگه دنبال بهونه، ع گمیمن م یازم بپرس  گمی_ معلومه که خوبه! صدبار د
 اون بحثش جداست!  یتا از شرش خالص ش یگرد یم

وقت   چیلباس هام رو عوض کردم، ه ینگفت، با خستگ یز ی بهم رفت و چ یچشم غره ا نهیداخل آ از
خونه   دمیم  حیترج  هیبهداشت ریغ ی ادیکنم ز یدوست نداشتم از دوش باشگاه استفاده کنم، حس م

 شه.  یبرم حداقل آرامشم حفظ م

لحظه  نیتو آخر خواست یشالم مردد بودم و دلم م دنی اتاق به خاطر پوش  یکه به خاطر گرم یدرحال 
 نشستم تا کار سارا هم تموم شم.  یصندل یسراغش برم، دوباره رو 

  یم شتریب  یو من هرچ دیرس  یکالم باشگاه به گوشم م یب بالِ یتر یقیبلند موس یمدت صدا تمام
 خوره تا ورزش کردن. یبه درد رقص م  شتریآهنگ ها ب نیرسم که ا ی م جهینت نیگذره به ا

بهم کرد، انقدر نگاهش    یو نگاه ستادیا یتمام قد نهیآ یجلو  دیپوش یکه مانتوش رو م  یدرحال سارا
 .دیباال انداختم که خند  یشد که شونه ا یطوالن

 ؟ یخند یم یواسه چ شده؟ی_ چ



 صدف در طوفان 

11 
 

  یرو مرتب م  شیبخش  یکوچک  رهی که با گ  یبا دست به سمت باال هول داد و در حال   یرو کم موهاش
 گفت:  یکرد با تک خنده ا

مامان  یبرا   دیخر میبر میخوا یکه االن با کدوم حال م  نیخندم، ا یت مداغون و خسته افهی_ به ق
 خانم. 

پاک فراموش کرده بودم که قرار بود بعد باشگاه اقالم نه  م،یشونیبه پ  دمیکوب  دیبحث خر یادآور ی با
 انداختم.  یو به ساعت نگاه واریمت د. سرم رو چرخوندم سمیکن هیچندان کم مامان رو ته 

شد. دست بردم   دهیبه عقب کش ی کم  یبلند یبا صدا یکه صندل  یجت از جام بلند شدم، جور  مثل
 بود. فمیسمت شال کرم رنگم که ست مانتو و ک 

 نبودم. زودباش، زودباش آماده شو. دایخر ادیسارا، اصال  می_ بدبخت شد

وسواسم نسبت به صاف بودن شال   الیخی کردم ب یکردم و سع جا نهی آ یرو کنارش، درست جلو خودم
 !نهیهم شهیزود سرم کنم. هم ی لیبشم و خ  میو روسر

 تا دست از سر شالم بردارم. د یکش یساعت طول م   مین میعجله نداشت اگر

  یمن جلو ی تا جا برا دینگاهم کرد و خودش رو کنار کش کم ی  یهمراه با اخم کمرنگ نهی دست به س سارا
 باز بشه. نهیآ

 من که آمادم. ،ی_بهتره تو عجله کن

رفت و همون طور   لمونیندادم که سمت وسا یگفت. جواب  ینگاهش کردم، راست م  هیثان  کیحد  در
 داد گفت:  یجا م یمونده بود رو داخل کوله پشت رونیکه ب  یکه چندتا خرت و پرت

 ترسم ببنده.  یم  ،ییخشک شو می نشده فقط اول بر رید  میلیکنم، عجله نکن. خ  یجمع م  نارویا _ من

  یبردم و از نما نهیآ کی رسوندم، صورتم رو تا حد امکان نزد انی شالم رو هم به پا میمرحله تنظ نیآخر
شده   زیر یها همراه با چشم ها  ی از اون کاراگاه یبستم نگاه یکه هول هل یبا دقت به شال  کینزد

 انداختم.

 !الستیکنم که واو  شیبخوام آرا اگر
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 رو بست.  ی کوله پشت پیسمت سارا برداشتم که ز یو قدم  دمیرو عقب بردم، رو پاشنه پام چرخ سرم

 خواست؟  یم یمامان چ ادتهی تره بار. فقط تو  میبعد بر ،ییخشکشو می_ باشه، اول بر

  یم نییرنگش رو به سمت پا  دیکه گوشه مانتو سف یانداخت، درحال  رو به دوش دست راستش فیک
 تکون داد و گفت:  یزانوش برسه سر  یتا رو دیکش

 .می. برادهیهمشو نوشتم. ماشاهلل ز ی_آره، مجبور 

 رونیبرداشتم، سارا پشت سرم راه افتاد و از رختکن به سمت ب   زیم یرو از رو فمیتکون دادم و ک  یسر 
 بلند تر شد. یقیموس یبا باز شدن در صدا م،یرفت

مرحله خروج اونم  نیخواست تو آخر یدلم نم چیو به قدم هام سرعت دادم، ه  دمیکش یق یعم  نفس
 .فتهیگنده بک ب  کهیزن نیعجله دارم چشمم به ا یلی که خ یدرست موقع ا

گفت   یز یتکون دادم، نگاهم کرد و با لبخند چ  یواسه مرب یفقط دست میدیکه رس یدر خروج یجلو به
 مشخص بود گفت به سالمت!  یاما، با لبخوان دمیآهنگ نشن یصدا  یکه به خاطر بلند

راست سراغ ِال  کیرفت منم پشت سرش راه افتادم و  رونی رو با دستم باز نگه داشتم، اول سارا ب در
روش   هیسا  یکه کنار جوب قرار داشت و تا حد یچند تا درخت  ریدر باشگاه ز ینود مون که درست جلو

 .میانداخته بودن، رفت

در آوردم و قفل   گهیخرت و پرت د  یکل نی ب فمی رو از داخل ک نیماش  چیو سوئ ستادمیجدول ا لب
 رو زدم.   نیماش

 رو از بغل دور زدم و سوار شدم.  نیجلو رو باز کرد، منم ماش یدر صندل  یکه منتظر بود فور  سارا

 ! کولرو بزن جان من مردم. هیصدف عجب جهنم ی_ وا

 اما، ظهر هوا به شدت گرمه! میگذرون  یآخر تابستون رو م  یکه هفته ها نی هم گرم بود، با ا واقعا

 .میکردم تا آب پز نشد استارت زدم، اول از همه کولر رو روشن تا

بدبخت    نی. خب ایدیگوش نم میبرگرد ادهیپ می اری ن نیگم ماش  یبهت م یه گه،ید نهی_ هم
 آفتاب آب پز شد!   ریچهارساعته ز
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  نیام برگرده خونه؟ من تازه با ماش  ادهیکه پ مونهیم ییواسه آدم مگه نا یی_ برو بابا، بعد باشگاه خدا
 تونم بلند شم! یو از جام نم   دمیتا دو ساعت کف اتاقم چسب  میگرد یبرم

کم طاقت   یل یرو به حرکت در آوردم. سارا نسبت به من خ  نیبهش رفتم و همزمان، ماش  یغره ا چشم
دوست دارم راه برم و   فتهی که از صبح کردم اما، هنوزم پاش ب ییهمه بدو بدو نیتر بود، با وجود ا

  یوقتبگذرونم و  ابونمونی سر خ یسرسبز پارک ها یقدم زدن تو فضا  و یوقتم رو با دوچرخه سوار 
از   یق یو نفس عم نمیبه حوض داره بش  یخوب یاز درختا که نما یک ی ری ز یآهن مکت یخسته شدم، رو ن

 هام دعوت کنم! هیرز کنار پارک به ر یگل ها حهیرا

 .  ستیدار مثل من ن هیبچه ما کیمناسب واسه  حیتفر کی هیکه از نظر بق   ییها زیچ

 داره. یشرکت دارو ساز  کیبدونه که پدرم پولداره و  یوقت دوست نداشتم کس  چیسارا ه برعکس

اونم با کار کردن تو   ارم،یساله که خرجم رو خودم درم کی  یاالن حت ستادم،یخودم ا یپا یرو شهیهم
 کوچک! یموسسه زبان به بچه ها

کولر رو به سمت خودم کج کردم تا باد بهم بخوره، سارا   هچ ی در یحوصله دنده رو عوض کردم و کم  یب
اش رو گردن ما   هیکه مامان زحمت ته یدیخر ستیدونستم رفته سراغ ل یآورد، م رونیرو ب   شیگوش

 انداخته.

 م؟ یبر  دیکجا با گهید ،ییخشک شو  ری_غ

 کرد گفت:  ینگاه م  نیماش  رونیرو بلند کرد و همون طور که به ب   سرش

خواد و   یم  نیبتاد دونهیچندتا کرم و  هیداروخونه  می. بعد برمیری بگ وهیم یسر  هیتره بار  میبر دی_ با
 و گوجه! ازیپ لویو سه ک مویآب ل ،یو دوغ و ماست، سبز  ین یریش  لویک کی

از جاده گرفتم و به صورت درهم و خسته سارا انداختم، نفس  یگرد شدم رو لحظه ا یها چشم
 گفتم:  زدیکه تو صدام موج م یو با تعجب  دمیکش ی قیعم

 خواد؟!   یم زی م زی_ چه خبره! چرا انقدر چ

 خونمون.  انیم نای. زن عموامی_ شب مهمون دار
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خونمون واقعا دلم واسه خودش تنگ    ومدهیوقته زن عمو ن یل ینگفتم، خ یز ی و چ  دیهام باال پر ابرو
 شده.

 زدم.   یمیلبخند مالشل شد و  شمی ن  انیکه قراره امشب ب  نیبا تصور ا ناخودآگاه

 گذره!  یخوش م یامشب مطمئنم کل ست،یازشون ن یوقته خبر   یلیخ

 جان سوز!  ی کردن و گرما دیخر یبدبخت  نیبازه تو ا یواسه چ شتی_ زهرمار، ن

 رو گاز گرفتم، لحن پر حرص و خسته سارا برام بامزه بود، سر چرخوندم سمتش و با خنده گفتم: لبم

 .دمشون یهست ند یچند ماه کیعمو و عمو تنگ شده. االن نزد_ خوشحالم! دلم واسه زن 

که فقط من از تو  یطنتیزد و با ش یلبخند مرموز  د یکش یجلو م  یکه شالش رو کم   یدرحال سارا
 داره گفت:  یچه معن  دمیفهم یم  شیعسل یچشما

 .ست یبازت به خاطر اون ن  شیو ن  ادیاونم م یپسر عمو؟ نگو که فراموش کرد  ای_ زن عمو 

 َدک و دهنم رو جمع کردم و صاف نشستم.  یحرفش فور  دنیشن  با

 باشه گفتم: یاز حد عاد یادیکردم ز یکه سع یلحن با

 . دلم واسه همشون تنگ شده.دمیخب آرشم پسر عمومه اونم ند ؟یگ  ی_ نه بابا چرا چرت م 

 ذاشت گفت:  یداشتبرد م  یدستش رو رو کیکه  یشده در حال   زیر یچشم ها با

 خانم.   یمنم باور کردم آبج ،یگ  ی_ آره جون عمه ات، تو که راست م

پارک کنم، جهت   ییخشکشو یرو کم کردم تا جلو  نیکه سرعت ماش  یدرحال   دم،یکش یق یعم  نفس
 گفتم:  یعوض کردن بحثم که شده فور 

 شد.   رید میبر  ری. برو لباس هارو بگمی_ خداروشکر که ما عمه ندار

تاسف   یاز رو یکه سر  یپولش و درحال فیقانع نشده! دست برد سمت ک یعنی خندش  نیو ا دیخند
  یق یفرمون فشار دادم و با نفس عم  یشدنش دستم رو رو ادهی شد. با پ ادهیپ نی داد از ماش یتکون م

 زدم.   هیتک میصندل   یسرم رو به پشت
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اما، واقعا   رهی گ یسارا خندم م ی بستم و آب گلوم رو قورت دادم از حرف هالحظه چشم هام رو  چند
 زخم کهنه ست.  کی مثل باز کردن  انیجر  نیکه کرد؟ فکر کردن ا  یخندم به خاطر شوخ 

. من آرش  میزد یسرو کله هم م  شهیباهم بودن، هم یکه از اول بچگ  یمن و آرش، دو همباز  انیجر
از لطف ومحبت نبوده و   یخال شه یکه کرده هم ییها ت ی از برادر نداشتم دوست دارم. حما شتریرو ب 

  میخاطرات کودک یآور  ادی یباشه. حت یا گهید زی ها چ تی حما نیوقت حس نکردم قصدش از ا چیه
  یداشت به همون اندازه پدرم کمرنگ و ب میتو بچگ یق یهرچقدر آرش نقش عم  اره،ی به لبم م  بخندل

قلم به دست پدرم افتاد،   ینوشته شده و وقت زیم  زیچ یکه روش کل  دیکاغذ سف  کی هیست شباثره، در
و   دیخودش قلم رو برداره و با جوهر وجودش نقش بزنه، جوهر خر نکهیا یجوهرش تموم شد و به جا

 بزنند.  میتا اونا نقش به زندگ هیداد دست بق

بود که تو حساب  ییو پول ها این یعل  یلینوشت فام  میزندگ یکه به عنوان پدر تو یز ی تنها چ آره،
 تلمبار شده.  میبانک

و   فیکه واسه تعر وفتادیشب اتفاق م  یان یگاه که آخر هفته ها تو ساعات پا یگاه ب یها دارید دیشا و
ت نتونستم وق  چینبود و من ه  یماه کاف کی یحت ایهفته   کیکودکانه در طول  یها ینیری خودش

 پدر خوب رو درک کنم.  یمعن

 مادر خوب رو چرا... اما،

داشت و چقدر   میتو صفحات زندگ ی همون اندازه که پدرم نبودم مادرم با همه توانش حضور پر رنگ به
 به دل دختراش بمونه. یخوبه که مادرم نذاشت حسرت 

ازم  شهیپشتم بودن در درجه اول مادرم بود و بعد از اون آرش، هم  یکه به صورت واقع ییکسا تنها
  یو مجبور شم داد بزنم بگم "من پدر م ادیبد اشکم درب  یها تی کردن و نذاشتن تو موقع تی حما

 خوام نه دستگاه خودپرداز"

 زدم.  یدر نبرد باهم بودن، لبخند کم جون شهیهم  شی و تلخ ین یریکه ش  ییاون روزا یادآور ی با

نفر داخلش بدجور پر رنگ بود فکر   کی یخال   یکه اکثرا جا ینداشتم به گذشته ها و خاطرات ستدو
 کنم.
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. کاور لباس هارو  دمیچشم هام رو از هم باز کردم و به سمت سارا چرخ  ن،یباز شدن در ماش یصدا با
 یوهاخرمن م یشالش از رو شهی عقب گذاشت، انقدر خم شد که بازم مثل هم یرو صندل  اطی با احت
 افتاد.  شیمشک

 کردم گفتم:  ی رو لمس م  مین یفرمون گذاشتم و همون طور که ب یدستم رو رو کی

 . مایجانمونه! حوصله ندارم برگرد  شیک ی یباز مثل اون سر  ؟ی_ همه رو گرفت 

 _ نه نترس نگاه کردم همش درست بود. 

سرش انداخت،   یشالش رو رو یطور  نیهم شهیتکون دادم. سارا سر جاش نشست و مثل هم یسر 
 چپ زد.  یبهش کردم که خودش رو به کوچه عل یز ینگاه ت

 کنه منم حال ندارم حرص بخورم! یگوش نم حرف

  ادهیپ نی که به چشمم خورد نگه داشتم. همزمان که از ماش یتره بار  نیرو روشن کردم و اول  نیماش
 شدم خطاب به سارا گفتم:  یم

 . نیماش  چیسوئ نمی. ا رمیرو بگ   یکه گفت ییزای دارو خونه، چ رمیبخر منم م وهی_ تو برو م

کردن  دیاز خر شهیباشه پشت بهم، به سمت تره بار رفت. هم   کیرو از دستم گرفت و فقط با  چیسو
خونه و   می صاف برگشت میکه انجام داد یو خسته کننده ا شماریب یها دیمتنفر بودم! بعد از خر وهیم

 . دمیانقدر من خسته بودم بدون مکث رفتم و خواب 

  *** 

 دختر بلند شو. صدف! ی_صدف؟ ه

از حدقه  یکال از کار افتاد! با چشم ها مییشنوا ستمی حس کردم س دیکه بغل گوشم کش یغیج  با
 تخت شوت شد.  نییبه پا  بای و پتوم تقر  دمیدراومده از جا پر

 یسارا که درست کنار تخت رو  دنیرو به دنبال سوهان روحم، به اطراف انداختم و از د جمیگ نگاه
 .دمیکش یخنده، پوف کالفه ا  یم  زیر  زی نشسته و ر نیزم
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دستم رو   کیمغزمه. با اخم  یخواهر ب نیا یبرا  غیج ی دلم خداروشکر کردم که هنوز زندم و صدا تو
 لبکارانه نگاهش کردم.گوشم گذاشتم و ط یرو

 ؟ یزن یم  غیج ی_ زهرمار! چه مرگته واسه چ

گذاشت و من شک ندارم دوزار ازم حساب   شیرو به نما  دشیسف یدندون ها ف یشل شد، رد ششین
 کار خوشش اومده. نیهم از ا یکل چ،یکه ه برهینم

 به در کرد و با خنده گفت:  یداد، با سر اشاره ا یدهنش فشار م  یکه دستش رو رو یدرحال 

اقدام   یا گهیمنم مجبور شدم از راه د گهید یصدات کردم بلند نشد  یهرچ ،یش   داریب  یخواست ی_ م
 شد. رید گهیکنم. پاشو د

 و با حرص گفتم:  دمیکش ختمیبهم ر  یبه موها یدست

 ! ا؟یتال یتو ا تی کنفرانس خبر ایشد   ری عقدت د رشد؟ی_ د

تو تنش شده بودم دست به    زیو تر و تم  کینسبتا ش یکه تازه متوجه لباس ها  یبه جانب، درحال  حق
 اشاره کرد و گفت:  وترمیکامپ زیم  یبه ساعت باال نهیس

  ،یجنگل یموها نیاونوقت همچنان با ا رسنی م نایعمو ا گهیساعت د کیاحتماال تا  ن،یو بب_ ساعت 
 به تخت!  یدیچسب دهیژول

 . دیاز موهام رو گرفت و کش یا تاره همزمان

که فراموش کردم مهمون   جمیبود و من چقدر گ مین شی ش  کیبه ساعت کردم که نزد ینگاه  یجی گ با
 .میدار

دلم خودم رو به رگبار فحش گرفتم و با حرص به سارا نگاه کردم که کامال آماده شده بود و خونسرد   تو
 کرد.  ینگاهم م

  یچ دیبا قیکردم االن دق یکه داشتم فکر م  یجام بلند شدم، درحالرو به عقب فرستادم و از  موهام
 کرد گفتم:  یشل نگاهم م شی کار کنم، خطاب به سارا که با ن

 _ مامان برگشت خونه؟
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 وقته.  یلی_آره خ 

 رنگم رو از داخلش برداشتم. د یرفتم و حوله بزرگ و سف  میواریکمد د سمت

شد االن   ریبپوشم. پاشو د عیدست لباس بزاره اومدم سر هیبرو به مامان بگو واسم  ن،ی _ اون جا نش
 رسن!  یم

اومدم و بدون نگاه کردن به اطراف   رونی از اتاق ب یمتوجه نشدم، فور  ادیلب کرد که ز ریز  یغرغر  سارا
 رفتم تو اتاق مامان و بابا که حموم داشت.  میمستق

تخت خواب کرم رنگ دو  رهی خ یلحظه ا یگرفت، برا یشدم دلم م یاتاق م نیوارد ا  هروقت
  نیا ییکه من و سارا و مامان سه تا یینفرشون، که درست وسط اتاق قرار داشت، شدم. چه شب ها

 گشت خونه! یشبم برنم یو بابا حت دمیخواب  یجا م

 میتون  یشه و م  یشب ها چشممون به جمالش روشن م ی هست بعض  یچند سال  کیاالن  باز
 . مشینی بب

که پر از کمبود و حسرت بود رو پس زدم تا مزاحم   شونمیتکون دادم و افکار پر نیرو به طرف  سرم
 امشبم نشن. یخوشحال

که حوله رو به   یکار کردم مثل جت در حال یچ دمیکه اصال نفهم  یا قهیحموم چند دق کیاز  بعد
 دنیکه با د دمیکش یدر به داخل اتاق سرک  یهم راه افتاده بود، از ال مینیدادم و آب ب یخودم فشار م 
  لب یرو یکوتاهش بود، لبخند محو  یمشک یدرحال شونه کردن موها ششی زآرایم یمامان که جلو

 تر شدم نشست.  یها

  رمنین غاز پشت به لباسش انداختم و بازم حرص خوردنم رو از سر گرفتم، همه آماده شد ینگاه
 بدبخت!

 ؟ی دیو م_ مامان، لباسم

که کت   یبلند درحال  یگذاشت و با قدم ها زیم یصدام سرچرخوند و نگاهم کرد، شونه رو رو دنیشن  با
که   شیتکون داد و با همون لحن مهربون و خواستن یداشت، سر  یتخت رو برم یرو  یدامن زرشک

 تونه لطافت داخلش رو حفظ کنه نجوا کرد.  یمادر م  کیفقط 
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 باشه. تی آف  زم،ی_ آره عز

شدم، لباس هارو به دستم داد و  زونی ازش آو ییجورا کیبه خودم فشردم و   شتریحموم رو ب در
 گفت:  یاومد با اخم گمرنگ یاز موهام جلو م یلمس مقدار  یهمون طور که دستش برا

 کشتمت.  یایخشک نکرده ب   رون،ی ب یایمبعد  یکن  یو خشک مموهات  یدی_ لباس پوش 

کال بچه    یزد، از بچگ  میبه حرف گوش کن یلب گفتم. لبخند ریز یتو کاسه چرخوندم و باشه ا چشم
 بودم!   یحرف گوش کن

  یرفت، مطمئنم االن مثل کوزت داره از سارا کار م رونی تند ب یبعد دادن لباس ها با قدم ها مامان،
 کشه.

 بودم!  یکت و دامن زرشک نیبود که قرار بود بپوشم، عاشق ا ییلباس ها ینگاهم مدام رو 

کنار تخت   یز ی به ساعت روم یاومدم، نگاه رونیکاذب، لباس هام رو عوض کردم و ب  یذوق  با
 خدا. یشد ا ریانداختم، د

  یکار به خودم فحش م یو مشغول خشک کردن موهام شدم و وسط ها هنیسمت آ دمیجت دو مثل
 دادم.

 نگذشته بود که در اتاق باز شد و سارا داخل اومد.  شتری ب قهیکنم چند دق فکر

  یهمون طور که سشوآر رو ازم م   ستاد،یبهش انداختم که در اتاق بست و پشت سرم ا یعاجز  نگاه
 گرفت گفت: 

 .   یو ترکوندکت کنم خودت بده من کم دن،یرس  نای_ عمو ا

 اومدم. رونی متر باز از اتاق ب کی  شیتر جمع شد و من حاضر و آماده و با ن  عیکمک سارا کارام سر با

  ییرایوبا لبخند وارد پذ دمیبه شالم کش یآشپزخونه رفت منم دست عیسارا سر  میراه رو که عبور کرد از
 شدم.

مهربون   یبا لبخند گرم و چشم ها شهیاز جاش بلند شد زن عمو بود، مثل هم  دنمیکه با د یکس  نیاول
بهم دهن  ش یمشک  یبودم، هنوزم لباس ها دهیزن تاحاال ند نیاز ا یجز مهربون  یز یبهم نگاه کرد. چ 
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کرد. قدم هام رو سرعت دادم و به رسم احترام دستم رو به سمتش گرفتم که من رو تو   یم  یکج
 بغلش گرفت. 

 گفت:  یبه گونم زد و با لحن مهربون  یا بوسه

 .دمتیوقته ند  یلیخ ی_سالم خانم خوشگله، چه طور 

که با    یدرحال د،یچ یپ مین یب یکه زده بدجود تو ییوخوشبو میشونه اش نشست، عطر مال یرو سرم
  بود و ستادهیبه آرش انداختم که با چند قدم فاصله و به با لبخند ا یدادم، نگاه یلبخند جوابش رو م 

 انگار منتظره نوبتش بشه. 

ما   یگ ی! نم ای معرفت شد یب د؟یومدیدلم واستون تنگ شده بود. چرا زودتر ن   یل ی_ سالم زن عمو، خ
 شم؟ یو دلتنگت م میبهت عادت کرد

 فشار داد.  شتریسر خورد و من رو به خودش ب  نیی کمرم به سمت پا  یگرمش از باال یها دست

 خونه و فوت پدرم بودم.  ریکه چقدر درگ  یدون یم زم،ی_ شرمنده عز

شبانه از   یها هیازش جداشدم و با فاصله کم به صورت ناراحتش که هنوزم آثار گر کمی  یناراحت با
 بهم دست داد.  یچشم هاش مشخص بود نگاه کردم، دلم گرفت و حس بد

 گفتم:  افتادش زدم و  یبه شونه ها ینبود زدم. دست  یاز ناراحت یکه خال   یکم جون لبخند

 غم آخرتون باشه.  دوارمیدونم دورت برگردم، ام ی_ م

 قصد فرار کردن داشت.   یاشک سرکش  ریانگار ناگز د،یبه گوشه چشمش کش یدست

  نمش،ی انداخت. دوست نداشتم ناراحت بب نییفرستاد و سرش رو پا رونیرو آه مانند ب   نفسش
آرش شکسته شد. باالخره زن عمو کنار رفت و قامت چهارشونه و   طونی ش یباالخره مهر سکوت با صدا
 آرش جلو روم قدعلم کرد.

 .رهی بگ ل یمارو تحو یکی_

  یبه خاطر چ  انیم نایسارا گفت زن عمو ا یوقت شیچند ساعت پ  نیافتاد که هم ادمی دم،یگز لب
 آرش؟  ایزن عمو  دنیخوشحال شدم. د  شتریب
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خدا نگران حال و روزش تو اون شرکت   شهیستش داشتم و هماز برادر نداشتم دو شتریکه ب یکس
 ! یکوفت

کمش فوق العاده جذاب تر و مردونه   شیو به صورت تازه اصالح کردش که ته ر دمیرو باالتر کش سرم
 شدم. رهی ترش کرده بود خ

موندم   رهی خ  شیمشک یاومد، به چشم ها یکش م شتریکه ب یرو باالتر آوردم و با لبخند نگاهم
 تم: وگف

 نگرفت؟  لیشه شمارو تحو یخوشگل خودم! مگه م ی_ سالم داداش

جلو گذاشت که مشتاق بهش   ی به خودش گرفت، قدم یمتفکر  افهیو ق دیکش ششیبه ته ر یدست
 چشم دوختم. 

 به نوازش نشست.   م ینی ب یبلک بود تو یلتیگ  یگوچ ش،یشگیشدنش عطر هم کی نزد با

. البته تو از اول یدیو تو منو ند ستادمیجا ا نیا جی روب من مثل هو کی! چون االن شهی_ آره م
 ... ینیب یکس رو نم  چیه ییوقتا هیکال  یداشت یی نای مشکل ب

 کرد.  ینکن. خب بچه داشت با من صحبت م تیو اذآرش، انقدر صدف   ای_ ب

 رفت.   یمبل  فرو م  یسمتش که تازه رو میزن عمو باعث شد جفتمون برگرد یتو دماغ یصدا

وارد   اوردیم  اطیرو با احت یخور  وهیکه ظرف بزرگ م  یتکون دادم که همزمان مامان درحال یسر 
 .رمی راست آرش بگ یاز پهلو ی شگونیشد و من فرصت کردم ن ییرایپذ

 که صورتش از درد جمع شد مثل دختر بچه ها لبش رو گاز گرفت و سمت صورتم خم شد. همزمان

 _ دارم برات. 

کنار زن عمو فرار   ،ییرایپذ گهیبلند به سمت د یدستش با قدم ها یباال انداختم و از جلو ییابرو
 کرد.   یبا زن عمو خوش بش م شیشگیهم  تی می و صم یو گرم  یکردم. مامان با مهربون 

رو به سارا    یچ قای مامان دق نمیخواستم بب  یچونم گذاشتم و به در آشپزخونه زل زدم، م ریرو ز دستم
 . دیه که انقدر اومدنش طول کشسپرد
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 شد کالفه گردن کج کردم و با حرص از جام بلند شدم.  یطوالن یادی انتظارم ز یوقت

که با   یزود به بحثشون ادامه دادن تنها کس  یل یروم نشست اما، خ یمامان و زن عمو لحظه ا نگاه
کرد آرش   یگذاشتِه نگاهم م شی رو به نما  دشیسف یاز دندون ها یکه مقدار  یلبخند درحال مچهین

 بود.

 بود چشم هام گرد شد.   ریساز درگ  ییسارا که با چا دنیتوجه بهش داخل آشپزخونه شدم، با د بدون

 ! نیرو سپرده دست ا یی چا نیمن موندم باز مامان چرا ا میشونی به پ  دمیدست کوب با

 نیکه ا  ستین یکنه. روز  درست ییتونه چا ینم نیدونن ا یم رانیکل ا چ،ی که ه لیکل فام بایتقر
 ساز ِنگون بخت کار کنه و نترکه. ییچا نیبخواد با ا

که صورتش از حرص قرمز شده بود سمتم  یپام، درحال   یصدا دنیهام رو سرعت دادم که با شن  قدم
 بامزش خندم رو نگه دارم.    افهیق دنیاز سرشونش بهم انداخت. نتونستم از د یو نگاه  دیچرخ

 !یهمه استعداد نهفته، موندم چرا پروفسور نشد نی_تو با ا

 ادامه دادم.  ن یساز دراز کردم و درهمون ه ییو چا ینیدستم رو به سمت س دوتا

 تو ببر.  وی نی ریبا من. ش  ییسالم کن، چا نای_ برو به زن عمو ا

 نیکنم ا ی که م یکار  نیز من خونه تنها باشما اول رو هیفقط   ییساز و ببرن، خدا ییچا نی_مردشور ا
نه عصاب  کنهی م ادی ! نه پول برق رو زی. اخه سماور چشه؟ به اون خوب یندازم آشغال یو مالمصب

 و خراب...آدم

  رزنیجلو تر اومدم، حرص خوردن سارا درست مثل غر زدن پ یهام رو تو کاسه چرخوندم و کم  چشم
 کنن! یانعشون کرد، نه قانعت مشه ق ینود سالست، نه م یها

 حرف، حرف خودشونه.  کال

 کار کنن؟  یملت چ  یدرست کن ییچا یست یتو بلد ن  ؟یکار دار  یبدبخت چ   نیبرو بچه، با ا  ای_ ب

ظرف   دیکش یرو م  ش یا روزهیکه گوشه شال ف یلب گفت که خندم گرفت، پشت بهم درحال  ریز یشیا
 رفت.  رونیآروم از آشپزخونه ب  یرو برداشت و با قدم ها  ینی ریش
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طرح   یها تو استکان ها ییچا خت ی ساز رو به حالت اول برگردوندم و بعد از درست کردن و ر ییچا
 رفتم.  رونیمنم ب قهی بود، بعد از چند دق دهی که مامان تازه خر یگل

به سارا   ش یرو داخل گوش  یز یه چ مبل آرش نشسته بود که با خند نیاول دی رس ییرایکه به پذ پام
 داد. ینشون م

به صورت   یز یلب چ  ریز میکرد و گاه ینگاه م لمیکامال رو آرش خم شده بود و با خنده به ف سارا
 مامان و زن عمو گرفتم. یرو برا ییچا ینیتاسف تکون دادم، اول س یاز رو  یگفت. سر  یزمزمه م

 زن عمو گذاشت.  یرو برداشت و جلو  ییاستکان چا نیتر  کیبا لبخند نزد مامان

 _ دستت درد نکنه دخترم. 

 بودن.  ریبه زن عمو زدم و سمت آرش و سارا برگشتم که همچنان درگ یلبخند

آرش خم  یکرد تو گوش یم یار یکه گردنم  ییکنار مبل گذاشتم و تا جا کیکوچ  زیرو م ییچا ینیس
 . ننیب   یم یچ نمیشدم تا بب 

 به من انداخت که اندازه غاز گردنم رو دراز کرده بودم.  ینگاه مین  آرش

 خوام خب.  ی! منم مدین یبی م دیدار ی_چ

 صفحه اشاره کرد. یبه عکس رو دیخند یم زی ر زی که ر یرو گرفت سمتم و درحال  یگوش سارا

بودن و با    دهیپوش یبود و همشون دامن گل گل گهیآرش کنار دوتا پسر د ریعکس، که تصو دنید با
شال انداخته بودن سرشون چشم هام گرد شد! کم کم نفس حبس شده با   ل یبی و س  شیَمن ر کی

 . دمیفشار خارج شد و از خنده ترک

 نشون بدم!   یدونستم چه واکنش  یعکس نم  دنیاز د د،یخند  یآرشم هنوز م خود

  هستن؟!  ییها وونهیکدوم د گهید نای_ ا

جذابش که تو درزهاش خنده نفوذ کرده بود   یو با صدا  دیرنگش کش دیسف شرت یبه ت  یدست آرش
 لب زد.
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 گهید یواشکی م،یدوتا بشن دختر البته قرار نبود عکس بنداز نیقرار شد ا م،یکرد  یشرط بند هی_بابا 
 . میگرفت یعکس هی گرفت  خَتِنمونیکرم ر

 به من انداخت و بعد رو کرد سمت آرش و گفت:  یمشتاق اول نگاه  سارا

 د؟یدونن شما عکس ازشون گرفت  ی_خودشون م

 .دنیمرده باشم. فکر کن بفهمن جرم م دی_نه بابا، اگه بدونن که من االن با

 گفتم:  یباال رفت و با لحن مرموز  یبهش زدم، ابرو هام به خط مواز   یطونی ش  لبخند

 شناسم! یو م دینم! اتفاقا سعبز  یزنگ هیباشه به دوستات  ادمی_ 

  کیمکث اخم کرد،  یاشاره کردم، آرش با تعجب نگاهم کرد بعد کم  یبا دست به پسر سمت راست و
 سمت ما خم شد. یکه روش نشسته بود و کم یدستش رو گذاشت رو دسته مبل تک نفره ا

رو   دیکشتمت. اصال تو سع یکنن؟ خداشاهده لو بد   یمنو سالخ  یخوا ی! مدهیور پر ی_غلط کرد
 ؟ یشناسیم یواسه چ

 جبه گرفت، دستش رو به کمرش زد.  عیبگم سارا سر یز یخواستم چ تا

 . میدیشناسم دستت به صدف بخوره لوت م یم  دویو جمع کن! منم سعحواست  یآ ،ی_ آ

 سر کج کرد. کمی یمظلوم  یو صدا افهی با ق  آرش

 ... یمظلوم نیا من به  اد؟ی_ دلتون م

 رو از دستم گرفت و غرغر کنان گفت:  یآره تکون دادم که با حرص گوش  یبه معن یسر  یبدجنس با

نمونه واال از دست شما ادم   یکنم، مدرک یکال پاکش م سایوا ست یطرف من ن تونمیک ی__مرگ! 
 . اصال چرا به شما دوتا گفتم؟ییراحت بره دستشو الی با خ تونهینم

 ! ی_ از بس بز 

  بای باز شدن در خونه و ورود سرزده بابا و عمو، تقر یبه سارا انداخت که همزمان با صدا  ییشاک نگاه
 . میهممون ساکت شد
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 . دمیخند  یرفت چرا خوشحال بودم و م ادمیو اصال   خت ی باره فرو ر  کیخندونم به  صورت

  ایدن کیو عمو انداختم،  بابا یبه چهره اخمو ینگاه م،یمبل بلند شد یاحترام، هر سه نفرمون از رو به
 ...شی شگیجذبه و ابهت پشت چشم ها و صداش داشت. با غرور هم

 کرد. یجذبش رو صد برابر م  دییگرا  یم  یدیکه به سف شی جوگندم یموها یحت 

  نیرنگش رو ب ی پدر مهربون بشناسمش، کت مشک کیوقت نتونستم به عنوان   چیاعتراف کنم ه دیبا
 مامان زوم شد. یرو به صورت تک تک ما انداخت اما، رو  شیدست هاش فشرد و نگاه عسل

 .  دید یفقط مامان رو م ایاز کل دن  انگار

داشت.   یحس  یتفاوت و ب یاز بابا به عمو شتافت دست کم عمو اخم نکرده بود و چهره کامال ب نگاهم
 هم سن بود.  بایدو برادر تقر نیا نیب انوندیوجه م نیشتریب  شیپرپشت و مشک  یابرها

 .دمتونیوقته ند  یلیآقا محمد خ  ی. خوش اومدیخسته نباش  ،یرعل ی_سالم ام

به چهره و لبخند کمرنگش بندازم.   ینگاه میمشتاق و مهربون مامان باعث شد برگردم و ن  یصدا
کرد، البته  یم باز ازش استقبال  یبابا، مامان با رو  یها ی توجه یب  یو حت  یمتی با وجود نامال شهیهم

 نداشت.  یوقت رفتار زننده ا چیاعتراف کنم باباهم ه دیبا هینامرد

  ایدن یهمه زن و شوهرها نیگرم ب یها یبه احوال پرس  یشباهت چیکردن که ه یو عمو سالم   بابا
 نبود. 

 یانداخِت و گوشه لباسش رو با دست م نییبابا نگاهش رو به زن عمو انداخت که سرش رو پا  
 .دیکش

 . دیغم آخرت باشه. راحت باش  دوارمی. امدین یزن داداش، بش ی_ خوش اومد

بعد از سالم و احوال   دیلب گفت، شا ری ز یبه بابا انداخت و فقط ممنون  ییعمو نگاه خجول و گذرا زن
 میبود ستادهی ا خیس جیمچنان مثل هونچندان گرم با بزرگترا بابا نگاهش رو به ما سه تا انداخت که ه

 .میو به رسم ادب منتظر بود
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  یلبخند مچهیو سارا زودتر سالم کردن و منم باالخره قفل دهن صاحاب مردم رو چرخوندم و با ن  آرش
 رو به بابا گفتم: 

 بابا.   ی_خسته نباش

 دیگفتم شد یم یرفتم دوچرخه سوار   یباهاش م یاگر امروز باز بدون هماهنگ   دیکرد و شا نگاهم
استوارش به   یتکون داد و با قدم ها ی! فقط در جواب ما سر تی شدن اخم هاش به خاطر عصبان

 سمت اتاق خواب رفت و محکم گفت: 

 . امیلباس عوض کنم االن م دی_من رو ببخش 

گرفتم به عمو نگاه کردم که   یکه لب هام رو گاز م یهام رو به هم فشردم و با مکث درحال  دست
 بود. ستادهیخونسرد ا

 .د ینیبش  دیی_ عمو بفرما

 شباهت باهم دارند.  یادیدو برادر ز نینگفت ا یز یبهم کرد، چ یو نگاه برگشت

که سارا به   ی که آرش نشسته بود فرو رفت. آرش با مکث کنارش نشست و من با فشار   یمبل خال کنار
از حسرت نبود، با گوشه   یکه خال دم یکش یقی تم. با ورودم نفس عمپهلوم آورد به سمت آشپزخونه رف

 مامان نشسته بود. شیاالن پ گهیبه سارا انداختم که د یواشکیچشم نگاه 

بابام   یوقت نشد مثل تموم دخترا وقت چیه ختم،یر ییبرداشتم و چا گهیاونا دوتا استکان د الی خیب
گرمش    یبوسه ها ری به ت میشونیذوق بپرم بغلش و پ  آغوشش رو برام باز کنه. منم با ادیتو خونه م

 آغشته بشه. 

گذشتن روزم بپرسه.  یدر مورد چه طور  یمن رو به خودش فشار بده و بغل گوشم با مهربون محکم
تونم بگم مرد  یوقت بابا نبود، فقط م   چیبگم. بابا ه طنتی ماجراها رو با ش ازیتا پ ری منم بخندم و از س

  یم ارمحبت کردن و لبخند زدن رو شع دیو رفاه ماست و شا شیکه فقط به فکر آسا یبود! مرد
 بودم.   یاز طرف پدر پر از خال ینداشتم، ول یکمبود چیدونست. من از طرف مامان ه

کنم واسم  یکنم، چون حس م  مشیتقس  یخواست با کس  یکودکانه بودم که دلم م یاز حسرت ها پر
 آزاردهنده شدم.  یها الیفکر و خ الی خیب ی قی! با نفس عم هیادیز
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 رفتم، دوباره نگاه آرش روم افتاد. رونی از آشپزخونه ب  ییدوتا چا ختنیر بعد

باز به تفاهم   یز یاخم کرده بود و انگار سرچ بایو ناراحت بود، پدرشم تقر یعصب  یز ی انگار از چ اما،
نگاه کردن سه نفرمون   لمیواسه شب موندن آرش و ف یباز امشب خراب شه. من کل  دمی! ترس دنینرس

 .دمیعمو گرفتم، با مکث برداشت، چرخ یجلو زی ر دییرو با بفرما  یی. چادمینقشه کش

 .ستادمی بزارم که با ورودش به هال صاف سرجام ا زیم  یرو رو ینیبود خواستم س ومدهیبابا ن  هنوز

رو جلوش   ییبه سمت جلو گذاشتم و چا یرد شد و کنار عمو نشست. قدماز کنارم   ینگاه  مین با
 گرفتم.

رو که به خاطر نور لوستر   ییبهم انداخت، دستش کش اومد و استکان چا یکرد و نگاه سرتاسر  سربلند
 برداشت.   دیرس یپر رنگ تر به نظر م یکم

 . نی_ممنون، برو بش 

گه  یممنون م یوقت یغرور و خشک پدرم بگم که حتدر مقابل لحن پر از  دیبا ی نگفتم، اصال چ  یز یچ
 کنه.  یبهم القا نم  یواقعا حس خوب 

 رفت جا گرفتم.  یور م   شیبا گوش یحوصلگ   یکه داشت با ب ییمبل کنار سارا یرو

 دسته مبل گذاشتم و ولو شدم.   یگاه رو هی رو به صورت تک  دستم

  ی تیجذاب چیبود که تازه رفته بودن ه یو سفر  یمامان و زن عمو که درباره مراسم خاکسپار  یها حرف
 نداشت. 

خودم رو سمت سارا خم کردم و   کمی و  دمیکش  یقینفس عم وندم، ینداشتم به بحثشون بپ دوست
 انداختم. شی به صفحه گوش  ینگاه

 . ستای_سارا االن وقت چت کردن ن

 به بابا و عمو داشت گفت:  یکه نگاهش، گردش کوتاه یدرحال  یرومآ  ینگاهم کرد. با صدا  یرچشمیز

 کتابخونه.   میبر دنشیو بدم قراره اگه شد فردا برم دجوابش  دیبا  ناست،ی_مب
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که سارا اسم کتابخونه رو   نیتصور ا یباال انداخت. حت  یبا تعجب نگاهش کردم، شونه ا یا لحظه
 تو شک! بردیمن رو م  ارهیب

   م؟یدار مگه

 ِد؟ی زدن جد میفاز ج ایکتابخونه؟  یر ی_واقعا م

 یفشرد، با صدا یالک زدش م  یانگشت ها نیرو ب شی که گوش یبهم رفت درحال  یغره ا چشم
 لب زد.   یآروم

  دایکتاب توپ پ هی نایکتابخونه مب  رمی م یدفعه دوم باشه؟ واقع  نیزدم که ا می ج  ی_چرت نگو من ک
 . یاز فضول  رمی می! دارم ممِ یقد ونانیکرده درمورد دوره حکومت 

و دوران  ونانیبرگشت، صاف نشستم. سارا عاشق  یحرفش تعجبم به حالت عاد نیا دنیشن  با
شده   اهیس ملی کم به خاطر ر  یلیپلک سمت چپش افتاد که خ ینگاهم به باال مِش،یقد یحکومت ها

 بود.

 . نمیمنم بب  اریبود ب  نیخوبه، اگه محتواش دلنش   یلیکه خ  نی_خب ا

سارا حرف    دییگرا یم یکه چشم هاش به قرمز  یآرش درحال  یتکون داد که با بلند شدن ناگهان  یسر 
 تو دهنش موند. 

 یابروها  یکه به ندرت رو  یظیمشت شده آرش کنار بدنش قرار گرفت و با اخم غل یها دست
 به سمت در خونه قدم برداشت.  دمید یپرپشتش م 

  یبه سمت جلو خم شد و با نگران  کمی عجله داشت  یادی آرش که انگار واسه رفتن ز دنیعمو با د زن
 گفت: 

 ؟یر یم ی_ آرش کجا دار 

 .نمتون یبی بعدا م دیو ببخش من  دیاومده، با شیواسم پ یکار  هی_

نفر   کی یاز رو  نی خواد با ماش یکردم االن دلش م  یبود که حس م یانقدر پر حرص و عصب  لحنش
 رد شه.
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رفتنش رو   یجلو  ایمامانم به پاش بلند شه  یکه فرصت نداد حت میتعجب به رفتنش نگاه کرد با
 . رهیبگ

 نیکه هم یبه در بسته ا یز ینگاهم رو به بابا و عمو انداختم، جفتشون با اخم ر دهیباال پر یابروها با
 کردن.  یآرش شتابان ازش خارج شد، نگاه م شی پ هیچند ثان

 شد؛   یطور  نیکه ا  دهینرس یمطلوب جهینت بازم بحثشون به انگار

 شد؟  نی_وا چرا همچ 

 کرد. ی سارا نگاه کردم که با تعجب به بابا نگاه م به

گاه ازش استفاده کنم  هیذاشتم تا به عنوان تک  یکه دستم رو کنارم م  یگرفتم و درحال یرو گاز آروم لبم
 گفتم: 

 گردم.  یزنگ بهش بزنم االن برم هیمن  سای_البد دوباره با عمو دعواش شد. وا

 باشه تکون داد. یبه معن  یسر  سارا

 از رو مبل بلند شدم و سمت اتاق خوابم رفتم.  یکی هول کوچ با

تفاوت که بابا اخمش کمرنگ تر از   نیکه عمو و بابا مشغول صحبت شدن با ا  دمیلحظه آخر باز د تو
 بود.  شیپ قهیچند دق

  وترمیکامپ ز یرو از م میو وارد اتاق خواب شدم، در رو آروم بستم و گوش دمیمانتوم کش نییبه پا یدست
 برداشتم.

 شده. یز ی چ کیشد، مطمئن بودم باز  ریمثل آب به دلم سراز ینگران حس

  یگفتن و چ یباز چ ستیکه آرش اومده بود معلوم نبودن، بعد مدت ها  یدست بابا و عمو شاک از
 کرد.  یقاط یطور   نیازش خواستن که ا

 . ستادمیپنجره ا یتکون دادم و جلو یپام رو از حرص چند بار  د،یشمارش لغز  یرو دستم

 _جانم.   
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گذاشتم و با نفس   یلبه صندل  یکرد. دستم رو رو  لیتبد نیق یخسته و ناراحتش شکم رو به  یصدا
 گفتم:  ی قیعم

 !؟یکجا رفت  هوهی. یز ی واسه خودت. مثال قرار بود برام برنامه بر یبال، کجا رفت ی_ جونت ب 

 . دیخستش به گوشم رس یمکث صدا یکم  با

 تونم. یاومده، امشب نم ش یواسم پ یکار  هیکوچولو،  یآبج دی_ببخش

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم:  یحرص

 ؟ی کرد  یقاط یطور  نیه اگفت ک ی_باز عمو چ

فوق   یکردم. من و سارا و آرش زندگ یهم پوزخند دردناکش رو حس م  یکرد، از پشت گوش سکوت
 هم هستن. هیشب یادیدوتا برادر ز نیبرم که ا یم یپ ن یبه ا شتریهر روز ب م،ی هم داشت هیالعاده شب

 بردم. ینداد به عمق ناراحت بودنش پ  یجواب  یوقت

 فرستادم.  رونی رو آه مانند ب نفسم

 بود.  ینیاز هر رهگذر و ماش  یپنجره به کوچه خلوت نگاه کردم که خال  از

 گفتم:  یلحن دلخور  با

 _باشه اشکال نداره، مواظب خودت باش خداحافظ. 

 قطع کنم که صداش به گوشم نشست.  خواستم

 گه؟ ید  یدار  ی. حال آشپز امی_فردا واسه ناهار تنها م 

 لب هام نقش بست.   یرو یک یبار  لبخند

  دا؟یسرخاک آ میبر یایم یز یچ هی کنم! فقط  یم دایهم پ یحال آشپز  یکن فیو رد_اگه برنامه هام 
 بدجور دلم هواش رو کرده.
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.  ستیخواد بده ن  یکه م یتونستم حدس بزنم که سکوتش از فکر کردن به جواب یشد و من م  ساکت
 زده. شهیزخم کهنه است که بدجور تو قلبش ر  کیبلکه از غم و 

 ... میکنسل بشه بر ی_باشه، اگه مهمون

 . دمیپرس جیگ

 ؟ ی_کدوم مهمون

 .رمیم گهی. من دیفهم یم یرو قطع کن  ی _احتماال االن که گوش

از طرز   یتونستم حت ی... مشناسمشیمن که خوب م یکنه ول  یاراحتش رو مخفکرد لحن ن  یم یسع
رو که هنوزم مجنوِن رو حس کنم. بعد از   دشیتاب و درد کش  یحال و روز قلب ب  دنشینفس کش 
 زبونش حرف بکشم. ری فردا از ز دیموندم. با رهیبه شمارش خ  یچند لحظه ا یقطع گوش 

امشب بدون  یکردم مهمون یحس م ومده،یدمغ برگشتم تو هال تا مامان دوباره صداش درن افهیق با
و    ایاز ته دل من اکثر مواقع شوخ یخنده ها ل ینداره، تنها دل یجذاب  یرنگ و بو چیحضور آرش ه 

خواست بفهمم صحبت بابا و عمو که مامان رو مخاطب قرار    یدلم نم یآرش بود. االن حت یحرف ها
 هست! یدادن چ

که از اول تو بحث حضور نداشتم متوجه نشدم صحبت ها و   ییمبل کنار سارا نشستم، از اون جا یرو
  شه؟یکه آرش گفت م ینکنه مربوط به همون مهمون ه،ی چ یناراحت و پکر مامان و زن عمو برا افهیق

کردن  مشت شدش درحال مچاله یبه سارا کردم که با اخم به فرش زل زده بود و دست ها ینگاه
 بود.   لباسش

 شده؟  ی_ چ

بابا من رو خطاب داد. سر چرخوندم نگاهش  یبزنه صدا  یبه من کرد، تا خواست حرف ینگاه مین
 کردم. 

 .  دیفردا همراه خواهرت برو خر م،یدعوت  ی_ احتماال خونه جناب الماس

عمو بابا   ریغ هیاخم هام در هم شد و راحت تر تونستم درک کنم چرا بق  یاسم منحوس الماس دنیشن  با
 کامال خونسردن!



 صدف در طوفان 

32 
 

 کردم و گفتم:  یناخودآگاه اخم  د،یصدام دو  نیب  حرص

 مارو دعوت کرده؟ یواسه چ شرف یاون ب  م؟ی_ دعوت

پاهاش به   یچهرش سرخ و دست هاش رو دم،یخط قرمز رو اعصاب بابا کش کیحرفم   نیبا ا انگار
 چیدونستم چقدر نسبت به اون خانواده حساسه، هرچند که ه یصورت عالمت کوبنده مشت شد. م

 وقت نتونستم درکش کنم!

که تو کارا بهش کمک کرد و از نظر   هیکس  نیگذار و به قول پدر ما مهم تر هی سرما نیبزرگتر یالماس
حس رو   نیمن و ساراهم هم شی سال پ دارن! البته ناگفته نماند تا چند فیمتشخص تش یادیز هیبق

  زا یک یسن سالش که همسن خر کدخداست  نیبا ا شونیکه ا یتا وقت  م،یجناب داشت نینسبت به ا
 کرد! یما دوتارو خواستگار 

واسه خودش! بزنم به تخته دوتا زن داره که از دم دوتاشونم فوت کردن که فکر کنم اگر   ،یچ اونم
 باشه! شعوریمردک ب  نیهم یها  یکثافط کار  دیشا ای ای باز زی مردن از دست ه

صحبت   یدرباره بزرگتر از خودت اون جور  یندادم حق ندار  ادی _درست صحبت کن صدف! مگه بهت 
 ؟ یکن

بود   نییبود به مامانم انداختم. سرش پا شی شونیپ یرو یظ یرو از بابا که اخم غل  میکالفه و عصب نگاه
 . دستی. خوشحالم اونم با من هم عقدیش رو ددرهم گره خورد   یشد ابرو ها یاما، م

لمس بود   رقابلیبرام غ شهی سرچرخوندم سمت بابا، نگاهم رو به جذبه مردونش که هم  دوباره
 انداختم.

  امینم اروی نیا یکال فرق داره. من مهمون  یکی نی_شرمنده پدر من! احترام بزرگتر بله واجِب! اما ا
 حوصلشم ندارم!

 خونه بمونم.  دمیم حی . ترجامینمراست گفت، منم  نوی_ا

  نیبزنه که ا  یبه جفتمون انداخت و خواست حرف ینگاه یبه سارا زدم، بابا عصب  یلبخند نامحسوس
 مبل جا به جاشد و من نگاهم رو به صورتش انداختم. یرو یبار عمو مداخله کرد. کم 

 برنداره!   تی بودم االن فاز حما دواریام
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که نسبت   ی ر یادبگی  دیکنم با یو فکر م یبزرگ شد گهیچه طرز برخورده دختر جون؟ تو د نی_صدف ا
واسه دوسال  یالماس  یشما دوتا و آقا ی. ماجرایمحکم باش دیکنه با یکه ناراحتت م  یبه مسائل

 مهمه.  یلیمالقات واسه من و پدرت خ نیاالن نامزد داره. بعدشم ا شونیا ِش،یپ

من بچم و   گهیشد. چقدر راحت داره م یم دهیروح و روانم کش یکه رو هاش مثل سوهان بود حرف
خانواده و دوستام رفت،   یساده بوده! انگار نه انگار آبروم جلو زیچ کیاومده  ش یکه قبال پ یمسئله ا

حرف ها   نیاستاد هارو هم تحمل کنم. با ا یتا چند وقت تو دانشگاه مجبور بودم متلک ها یحت
 شدم.  یاز قبل عصب  شتریحس کردم ب 

 شد.  یم نی زدم هم  یگرفت. هروقت قاط م  یقلبم خود به خود شدت م ضربان

 دندون شکن ندم.  زیچ  کیکردم جواب عمو رو با  یلباسم سع یمشت کردن دستم رو با

مشت کردم رو گرفت   ید شد و دست هااز حال من نداشت با حرص از جاش بلن یکه دست کم  سارا
که  نیکرد و قبل از ا یصندل یرو ی ز یخ  مین  د،یناراحت مامان به گوش رس یو بلندم کرد، باالخره صدا

 گفت:  میچشم هاش دور بش یاز جلو

 . میشام بخور میخوا  ی_بچه ها کجا؟ م 

ازمون بخواد  میق مست ریخواست غ  یداشت و م یبابام احترام و حرمت نگه م یمادرم که جلو یطفل
زن عمو و   ی جلو میمستق ادی تونست ب ی. نم میو آرامش از دست رفتمون رو حفظ کن  میناراحت نش

. مامان خوب متوجه میخره تا ما راحت باش یچرت رو به جون م یحرف ها نیدوتا برادر مغرور بگه ا
 موضوع بود اما، بابا فکر نکنم اصال براش مهم باشه!  نیما نسبت به ا یناراحت 

 اجازه رو بهش نداد.  نیوقت غرورش ا  چیبوده و ه  دمیشا ای

 و گفت:  دی دستم رو کش یشتر یکه مامان رو نگاه کنه با حرص ب نیبدون ا سارا

 _ممنون، اشتهامون کور شد.

به اسم بغض راه   یز یاگر بخوام بخورم هم چ یکنم االن حت یبود، واقعا حس م  نیمنم هم جواب
 نیا  ای کوفت کنم.  دوزار برام مهم نبود که شرکتشون در خطره  یز یتونم چ ی گلوم رو بسته و نم

 براشون با ارزشه!  یمهمون
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  زی چ د،یکوب  یذهنم خودش رو م وارهیرفت و به در د یسرم فرو م یمثل چکش بزرگ رو یز یچ فقط
 !الیفکر و خ  میگ  یمسخره و آزار دهنده که ما بهش م  ییها

که داره به  یکارش و شهرت دی شا  ای ستیاحساسات دختراش ارزش قائل ن یکه پدرم برا نیا فکر
 !میکن یم  یرو باز  یوسط ما فقط نقش خدماتچ  ن یمهم تر و ا زیواسش از همه چ ارهیدست م

به   دیو در رو با حرص چنان کوب  دیه داخل کشاول وارد اتاق خواب شد و پشت بندش من رو ب سارا
گرم سارا جدا شد نگاهم رو به صورت   یحس کردم شکست! دستم که از دست ها یهم که لحظه ا

پرت کرد،   یکه به زور سرش کرده بود رو گوشه ا یتابانه همون شال یکالفه و خستش انداختم که ب
 تخت پرت کرد.  یمشت شدش کنار بندش قرار گرفت و خودش رو رو یدست ها

درکش سخت تر بود و   ی مسئله ناراحت کننده بود، هم از نظر سن نیسارا ا یاز من، برا  شتریب دیشا
و   نیشد و پشت بندش توه نی درهرحال تو اون مراسم مسخره به جفتمون توه ،یهم از نظر روح 

به سمت ما پرتاب   ری مثل ت میکه داشت ییکسا نیتر کی نزد  یمتلک ها از طرف دوست و آشنا و حت
 . شد یم

 تخت نشستم. یآروم کنارش رو یفرستادم و با قدم ها  رونی رو آه مانند ب نفسم

 واسه بابا مهمه؟ می ری _به نظرت اگه ما بم

نقطه   کی  یزانو هام خم شدم و جفت دست هام رو تو هم قالب کردم، نگاهم زوم بود رو یرو یکم
 ا گفت. که سار  یرحم یب  زیبه چ  دیکور و فکرم پرکش

 براش مهمه؟    واقعا

 !ریالبته واسش مهمه. بعدشم زبونت و گاز بگ ؟یزن   یم هیچه حرف نی_ا

 .ی_نگو که تاحاال بهش فکر نکرد  

رنگم و   نیبا لباسم هم رنگ بود، من عاشق ا یادیکفش هام شدم که ز رهی انداختم و خ نیی رو پا سرم
 عاشق ست کردن!  نیهمچن

 جواب دادم.  یآروم تر  یپر از حرص سارا با صدا یصدا  برخالف
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  کمی نی فکر کردم اما، ا یکه گفت  ینیکه گذروندم به ا  ییروزها  ینصف ساعت ها دی_فکر کردم، شا
خب ماهم بچه   یاول قرار داره. ول  یها تی کارش در اولو ایمغرور باشه  یادیبابا ز دی. شاهیرو ادیز

 . میهاش

به سارا که  یکه گفتم رو باورم نشد، وا یز یاخم کنم، خودمم چصدا دار سارا باعث شد   پوزخند
کنارش رو تخت دراز   اوردمی که شالم رو در م  یو درحال دمیعقب کش  یشنوندست. خودم رو کم

 .دمیکش

 مارو داد. یها الیو فکر و خ  یتاوان ناراحت شه یکه هم یسقف م،یبه سقف زل زد  جفتمون

اون شب مسخره   یحت ندهیبه گذشته، آ م،یکرد الی و فکر و خ میزل زد یدونم چقدر همون طور  ینم
 ! گهید یزای چ یل یو خ

مامان که با آرامش صدام کرد   یو همراه با صدا  یپاره شد که در اتاق با تقه کوتاه یافکارم وقت  رشته
به   یتش لبخند کم جونبس یچشم ها دنیباز شد، قبل از ورودش سر چرخوندم سمت سارا که با د

 خواب آلو بودنش زدم. 

خواست باهام حرف بزنه.   یانگار م  رون،یازم خواست برم ب  یسارا خوابه با لب خون دیکه د مامان
که زن عمو   ن یگذشته بود و حدس ا یساعت خورده ا کی تکون دادم و آروم از جام بلند شدم.  یسر 

  ینرفتم خداحافظ  یدن بهم دست داد، که حتادب بو ی. و چقدر االن حس بستی رفتن سخت ن نایا
 .مکن

تپل بهشون   یمعذرت خواه کی  یفردا برا دیکه از صبح از اومدنشون خوشحال بودم، حتما با یمن
 زنگ بزنم.

 

رو به  نمییکه لب پا  یدستم رو لبه تخت گذاشتم و درحال  اطی شه، با احت داریخواست سارا ب ینم دلم
 تخت بلند شدم. یگرفتم، آهسته از رو یدندون م

  یکه با تکون ها دمیکش یبه صورت غرق خواب سارا انداختم، نفس آسوده ا  یچرخوندم و نگاه سر
 نشد.  داریمن ب
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من   زیزدم، مامان عز رونیکردم از اتاق ب  یکه کش موهام رو با دستم باز م یآروم درحال  یقدم ها با
 . دیرس یخسته به نظر م  یادیز

  یدلم نم چینشست و با دست به منم اشاره کرد که کنارش برم، ه ونیتلوز  یبل روبه روم یرو
 خواست ازش بپرسم باز بابا کو؟ 

هم داشت بدجور تو   یکه مهمان آخر هفته ا نیبا وجود ا یاما سکوت خونه حت لِ یامروز روز تعط  مثال
 . زنهی ذوق آدم م

کنه! انگار  یبه حال من م یلبم نشست. چه فرقگوشه   یفرستادم، پوزخند رونی رو آه مانند ب نفسم
 ! کین کی پ برتتیم  ایباتو گپ بزنه  ادی مثال بابا خونه باشه م

داخلش    یکه نقش کمرنگ  زایچ  هیبه بق ی! وامیهامون رو بدون حضورش به در کرد زدبدریما س واال
 داره.

 انداختم و کنار مامان که با نگاه خستش منتظرم بود نشستم.  نیی رو پا سرم

صحبت کنه، از تصور دوبارش اخم هام در هم   یکوفت یخواد راجب مهمون  یدونستم صد درصد م یم
 حرص کامال داخلش مشهود بود گفتم:   کمی دیکه شا یآروم  یشد با صدا

 ؟یداشت ی_ مامان جان با من کار 

خودم داشتم تعداد   شی شدم و پ رهیچشمش خ  ری ش زد، به گونه ها و زصورت  یبه پهنا  یکمرنگ  لبخند
 شمردم.  یرو م یر یرحم پ یب  یخط ها

واسه حضور   یکه تو و سارا عالقه ا یمهمون نی. درمورد فردا و امیباهم صحبت کن دیبا  زمی_آره عز
 ...دیندار

حرف بزنه   یمهربونش انداختم و منتظر موندم تا درمورد مهمون  لهیگاز گرفتم و چشم هام رو به ت لب
 مخالفت کنم!  یتا فور 

 شد گفت:  یبه سمت من خم م کمیکه  یو درحال  دیبه گوشه لباسش کش یدست
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که  یو با عروسک و پارک گول بزنم، انقدر عاقل شدکه بتونم سرت   یستیبچه ن گهیصدف تو د نی_بب 
دم   یو صد درصدم بهت حق م یکه افتاد ناراحت   یدرمورد اتفاق ونمدی. میفهم ی م زارویچ یل یخودت خ

 که... ی دون یتو م  یول

 گفتم:  یوسط حرفش و با لحن محکم دمیپر

خرفِت بهتر درموردش   کهی صحبت در مورد اون مرت نی دونه اما، اگه ا یسارا خودش م ام،ی _ من نم
 .  میصحبت نکن 

 . دمیکه صداش رو راحت شن  دیکش  ینفس بلند مادرم

رقمه ازش فرار   چیتونه ه یکنه که نم یم ری گ یاز زندگ  یی جاها  هیوقتا  یآدم بعض یدون  ی_صدف  م
  ی. مینگ یچی و ه یبنداز  نییو پاروزگار سرت  نیا هیکنا شی دربرابر ن یکه مجبور  ییجاها هیکنه؟ 

 چرا؟  یدون

انداخت و با   زی م یگلدون رو  کی نزد ییمکث نگاهش رو جا یچشم هاش چشم دوختم، با کم به
 نجوا کرد.  یلحن خاص 

  یسیباشه، رودروا یپول  یتونه به خاطر ب   یم اده،یز یل یاجبار خ  نیواسه ا لی ! و دلی_چون مجبور 
 دردناک تر...  دیزور اجبار و شا یحت  ایباشه 

 !شه؟یدردناک تر م  ی_ک

 هیبا تعجب منتظر بق  دم،یاشک رو گوشه چشم مادرم د ریدرخشش حر ،یخونه لعنت نیا یک ی تار تو
 صحبتش بودم که گفت: 

آدم  نی ناتوان تر یکه دوستش دار  یدربرابر اون یشی عشق وسط باشه. عاشق که م یکه پا ی_ وقت
 ! یهست نیکره زم یرو

  یادیز دمی محبت ند یلیکه از پدرم خ  یدرکش واسه من  دیمتعجب شدم، شا کمی  دمیکه شن  یز یچ از
 سخت بود. 

 فراموش کردم.  یدونم! ول ی م دمیشا ای! هیدونم عشق چه شکل ینم من
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چه  ادی ب  ادمیخوام   یتجربه کنم، نم یخواستم چه طور  یبمونه که عشق رو م  ادمیخواستم  ینم
 خراب شد... یطور 

  یم یکردم که چه طور راجب عشق و عاشق  یبهش حسادت م ییوقتا کیدونه،  یانگار مادرم م اما،
سکوت شد   کمیکه در طلبش بودم، با تمام وجودم از دست دادمش.  یونه و من درست لحظه اد

 شکست.   یبود که سکوت رو م وارید یساعت باال  کیت ک یت یفقط صدا

زنه سکوت کنم.    یکه حرف زور م یوقت دربرابر کس  چ یوقِت، ه چیه ستمی_قبول. اما، من حاضر ن 
 اگه طرف عشِق نداشتم باشه. یحت

تا چند سال  دیتکون داد. شا ی قاطعانه نگاهش کردم که آروم سر  یلیسرچرخوند سمتم، خ مامان
ادامه   یبگه با لحن دلخور  یز یکه چ نیتونستم انقدر قاطعانه بگم" عشق نداشتم!" قبل ا ینم  شیپ

 دادم.

رابطش   گهی اومد. د شی که پ میچرت یها ثیو حرف و حد انیو دوست نداره. اون جر_بعدشم بابا من 
 . میکرد  ینفهم ازدواج م  یمثل اون الماس یکیباهام خراب ترشد. باور کن از خداشه که ما با  

 اد؟ یب  شی پ یز یچ  نی_مگه من گذاشتم که همچ

تنه با اون   کیکه  یکس  نیدر همش انداختم، نه واقعا نذاشت. شک ندارم اول یبه اخم ها ینگاه
 موضوع مخالفت کرد مامان بود. 

و   دیخستش کش یبه چشم ها  یباز شد، دست یره تکون دادم که اخم هاش کمآ  یبه معن یسر 
 ادامه داد.  دمیشن  یبلندش رو م   یکه نفس ها یدرحال 

وقت نبود اما، دوستون داره و  چیپدرا ه هینگو که بابات دوستون نداره. درسته که مثل بق گهی_د
متوجه شدم. حاالم صدات نکردم که واسه  ریکه من د یز ی که ابراز محبت کنه. چ ست یبلد ن  دیشا

  رونیب   دیبا آرش بر  دیتون یم  نیای فردا ب دیکنم. بابات گفت حاال که دوست ندار تی راض  یمهمون
 . میبر یمهمون  نیبه ا دی. چون من و باباتون بادیبگرد

  یدهنم داشت باز م میما بر ستی که گفت الزم ن  نیکردم اما، هم یداشتم خونسرد نگاهش م اولش
 ! شهیبستمش، اصال باورم نم عیشد که سر
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 دوتا دست مامان رو گرفتم و با ذوق گفتم:  رونی زد ب یداشت از تو چشم هام م  میکه خوشحال  یدرحال 

 م؟یاین  میتون یواقعا گفت م  یعنی ؟یگ یم ی_جد

 کیآره تکون داد. آماده بودم  ی به معن یزد و سر  یمن خندش گرفته بود لبخند افهیکه از ق مامان
بغل مامان و شاالپ شاالپ   دنیبه پر  نیهم یبرا ِه، یته بچه باز گهیبکشم و بپرم هوا اما، د  غیج

 ماچش کردن اکتفا کردم.

 داره با خنده من رو به عقب هول داد و از جاش بلند شد.  یآگاه  بای من تقر یباز  وونهیکه  به د مامان

بخوابم توام لطف کن بزار استراحت    رمیسه فردا باشه. االن من خستم م_ پاشو بچه، ذوق کردنت وا
 دنبالم. ادیکنم که صبح زود بابات م

 خوام بهت بگم...  یم یز یچ هی_باشه مامان فقط 

 مبل نشست.  ینگاهم کرد و دوباره رو منتظر

 تنگ نشده؟  دایخاله زهرا و آ ی_تو دلت برا

شد. به  ان یحلقه اشک دور چشم هاش نما هیاز ثان یسر نگاه مامان رنگ غم گرفت، به ک یا لحظه
 کرد بغض تازه جونه زده رو پنهان کنه لب زد.  یم یکه سع یصورتم نگاه کرد و با لحن

  ؟یاونا افتاد ادی هوهی_ خاله زهرات؟ معلومه که دلم واسش تنگ شده اما، چرا 

  نیدوست من بود و مادرش بهتر نیبهتر داینشستم. آ  نیزم یتکون دادم و همون جا رو یسر 
 دوست مامان! 

من   یبرا دایبودن. همون قدر که آ  زیهم عز یباهم بزرگ شدن و مثل خواهر برا  یاز بچگ ییجورا کی
رفتم و  ی م دنشیو دور از چشم بابا به د یواشک یمن که اکثر مواقع  یهمباز  نی با ارزش بود! بهتر

 کرد. یزدن کمکم م میج  نیمامان تو ا شهیهم

برم. برام مهم نبود که بابام   دنشیبابا رو تحمل کنم اما، بازم به د یها دادیبودم دعوا و داد و ب حاضر 
 .ادیبود، بدش م  یچ انشیندارم جر  ادیهم به  میلی از خانوادش بعد از اون شراکت مسخره که خ

 دونم چرا دلم هواش و کرد. ینم دایخواستم فردا برم سرخاک آ ی! راستش میطور  نی_هم
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  یاشک م ری از جنش حر ییکه نگاهش به خاطره حلقه ها  یدرحال د،یرو باال کش شی نیب  کمی مامان
 . دیکنار دستش برداشت و آروم به چشم هاش کش زیاز م یدستمال کاغذ دیلرز

تو   دمیو دخوابش ر شی. چند وقت پ امی فردا اگه بابات نبود منم باهات ب دیبرو. شا ستین ی_فکر بد
  ادشیدونم، انگار  یکنم! نم یازش نم یادیسرخاکش، چرا  رمی بود که چرا نم یخواب از دستم شاک
 کنم. یتونم کار   ینم یرعل یرفته که با وجود ام

 ریوقته دامن گ یل یمسخره خ نهیک نیانداختم و اخم هام درهم شد، ا زیم هینگاهم رو به پا  یناراحت با
بعد  ستن،ین گهیکه د یشد! اونم با خانواده ا دایاز کجا سرو کلش پ ستیمعلوم ن چیبابا شده و ه

و عمو بهتر   باکه پشت سرهم برامون افتاد توقع داشتم با  یو نشت گاز و اتفاقات بد یاون آتش سوز 
 بدترم شدن! چیشن اما، بهتر نشدن که ه

براشون    رمیگ  یخرما و حلوا م کمی  ،یفروش  ینی ریش  رمیاشکال نداره سر راه با آرش م یای_اگه نشده ب
باشه فقط خواهِر خاله زهرا بود   ادتون یرو نداشتن. اگه   یکه کس رانیتو ا  چارهی ب نیکنم. ا یپخش م

 ! کای رفت آمر ن یاتفاقات با آرت نیو دخترش، اونم که بعد ا

.  میپخش کن یز ی چ یرات یخ  هیواسش  ستیرو نداشت، بد ن یما کس  ریغ  چارهیخدا اون ب  ی_ه
به   ییوقتا ه ی شیخال  یجا یول مشونیوقته از دست داد یل یدلم بدجور گرفت. خ یاسمشون رو آورد

خدا کنه اونور    د،یاز آتش جهنم رو چش کمی مرد. قبل مرگش انگار  بانهیغر یلیخ  ی. طفلزنهیدلم زخم م
 خدا رحمتش کنه... ... دمیترس یجور مردنا م نیاز ا شهیو روزش خوب باشه... هم حال

آدم رو بدجور از   یکه زخم ها یخاطرات تلخ  رم،یتکون دادم، از خاطرات گذشته دلگ نی به طرف یسر 
 رفتم آروم گفتم:  ی. آروم از جام بلند شدم و همون طور که سمت اتاق خواب م کنهینو م

 مامان.    ری_ شب بخ 

شل نگاهش کردم من چقدر نگران بودم که فردا رو   شیکه مامان بره سمت اتاقش فقط با ن  یزمان  تا
 سرخاک! حاال خود به خود بهونه جور شد...  میبر یکار کنم و با چه بهونه ا یچ دیبا

 دمیو دو  دمیشل تر شد.  مثل فشفشه از جام پر  شمیبودم ن  دهیکه کش یتصور نقشه خوشگل  از
  دهیبدبخت خواب  یافتاد سارا ادمیپلنگ ها بپرم تو اتاق،  نیکه خواستم مثل ا  نیهم یسمت اتاق ول
 برم تو!  یطور  نیکنه ا یاالن سکته م
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داده،  تی کردم بابا بهمون اهم   یبار حس م نیاول یمثل آدم داخل رفتم و در روهم بستم. برا پس
 بود؟  یکرد ک یکار   نیهمچ کیکه  یبار   نیآخر

  یلباس برم  یوقت  شهیرنگ لباس هام رفتم که درست کنار پنجره قرار داشت و هم  دیکمد سف سمت
  شیپ  دمیپوش یهام رو درآوردم و همون طور که م یزدم. لباس راحت یزل م رونی داشتم از پنجره به ب

 .... میگرد یم میری سرخاک و بعدشم م میری! اول ممی ترکون یفردا م ختمیر یخودم داستم نقشه م

  ریگ یادیمادرش عزادار شد تازه عمو هم ز یاز وقت  یعنینرفته،  رونیته که باهامون بوق یل یخ  آرش
 داد.  یم

چه با   ی واشکیکه چه  ییو شک ندارم به اندازه تمام دفعه ها رونی ب میبر میتون ی بعد چند وقت م االن
 .گذرهیخوش م  یل یخ رون،یب  میرفت یدعوا با بابا و عمو در م 

. با  دمیشم کنار سارا دراز کش ریتحق  ستیکه قرار ن نیآسوده از ا الیهام رو عوض کردم و با خ لباس 
لذت   میتخت بخواب  کی یکه کنار هم رو  نیاز ا ییشبا  کی یول میکه اتاق دوتا تخت داشت نیا
 . شدیبه جفتمون منتقل م یموضوع رو دوست داشت و حس خوب  نی. سارام ابردمیم

بهم انداخت که   یچشم هاش رو باز کرد و نگاه خواب آلوده ا یتخت لحظه ا  یمن رو یتکون ها از
 بهش زدم.  یلبخند

 گونش گذاشتم و آروم گفتم:  یرو رو دستم

 . زمی_ بخواب عز

 دمیمثل بز بهم زل زد آخر سر که د قهیانقدر منگ بود فکر کنم من رو اصال نشناخت! دو دق چارهیب
 .دمیکش یقفل کرده پوف کالفه ا 

 خواب آلودست کال منگه.  یبدتراز منه، وقت نمی_ا

 . دمیتخت و پتو رو روش کش یشونش گذاشتم و خوابوندمش رو یرو رو دستم

که   یمن ی نبود اما، برا یمهم  یل یخ ز یچ دیکردم بخوابم اما، واقعا خوشحال بودم! شا یسع خودمم
 .د یبرام با ارزش بود و بهم چسب  یل یخ نیا دمیمحبت از طرف پدرم ند 
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 *** 

 پدر صدف و سارا«  ،یرعل یام

بلند شدم که  یرفت، از جام جور  ن یکردم از ب  یداشتم حفظش م  یکه به سخت ی کم کم تمام خونسرد 
چند   نیکه هم یوان یافتاد. دست بردم سمت ل یبلند یبا شتاب از پشت سرم افتاد و با صدا   یصندل

 شکست.   واریخوردم و محکم پرتش کرد که خورد به د ی داشتم با آرامش توش شربت م شیپ قهیدق

 دستم رو به سرم گرفتم و داد زدم. تی عصبان با

 دونهی نی و مشکل فقط هم یهمه بدبخت نیا نیبود؟ ب یز یچ  نینه! االن وقت همچ یلعنت  ،ی_لعنت
 .  میرو کم داشت

 کمه!  ژنی کردم توش هوا کمه! اکس یکه حس م یبزرگشروع به قدم زدن تو اتاق کردم، اتاق   کالفه

  ی قیکوبه. نفس عم یم نمیتابانه به س یو قلبم داره ب نهی ب یکردم چشم هام تار م  یحس م یحت
 آخه چرا االن؟ ه،یآخر بدبخت نی رو فشردم، ا میشونیپ ی عرق کردم چند بار  یو با دست ها  دمیکش

 کابوس هام تکرار بشه؟  دیهمه سال باز با نیبعد ا چرا

 یها ال یرو مهار کنم. تمام فکر و خ یو ناراحت  تی همه عصبان نیتونم حجم ا یکردم نم یم حس
 انگار سخت شده بود. دنمیداد و راه نفس کش  یذهن آشفتم جوالن م یمسخره تو

 دادم و چند لحظه چشم هام رو بستم.  هیتک  واریرو به د دستم

 نشده.  یز یچهنوز که  ریآروم بگ  یرعل ی_ام

مشت شدم رو به   یبرگردم سمتش دست ها  یحت نکهینشده؟ بدون ا یز یزدم. چ  رلبیز  یپوزخند
 سرد رو به روم فشار دادم. وارید

 خبر رحمت اهلل شدنم به گوشت برسه.  یبشه؟ البد منتظر بود یچ  یخواست یم گهینشده؟ د یز ی_چ

نکرده تو از پس گنده ترش    یداداش من؟! اون که کار  یگیکه م هیچ اتیچرند  نی... ای_بسه عل
 ست!الف بچه  هیکه  نی. ایبراومد
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  مهیاتاق ن نیتو ا یسرخ شدس حت  یسمتش، چشم ها دمیفشار آوردم و چرخ واریضرب به د کی
 کامال مشخص بود. کیتار

 سمتش برداشتم و داد زدم.  یاوج گرفت، قدم  تمیو عصبان  حرص

پسره زخم   نیتوله گرگ از خوده گرگ بدتره؟ ا گنیم  یدی! نشندیترس دیالف بچه با هی نی_از هم
! صداش مونهیمثل گنداب م هیمیموضوع قد  هی نیشک ندارم از باباش بدتره. ا وفتهی خوردست پاش ب

 .زنهیگندآبم باال م نیا یبو  ادیدرب

که به مراتب آروم تر از   ییو با صدا دیکوب  یبهم کرد، با دست به پاش چند بار  ینگاه کالفه ا محمد
 من بود گفت:  یصدا

    ست؟یمعلوم ن یچی هنوز ه یوقت یخور  یحرص م یخود یآب! چرا ب ری ز میکنی و م_سرش 

 وبازم داد زدم ستادمیبا حرص روبه روش ا شه،یگردنم کم کم داره متورم م یکردم رگ ها  یم حس

هنوزم   می که کرد یهمه سال و اون کار  نیهنوز بعد ا  ؟یراحت نیآب؟ به هم ری ز میکن  یو م_سرش 
انتقام   ایپسره به خاطر اموالش  ن ی! اگه ایزن  یو اون حرف م نیا یست یانقدر راحت حرف از سربه ن

 بدبخت! ی فهم ی. ممیشی اومده باشه بدبخت م 

  ن یا ادیخواد ب  یم یخبر مرگش واسه چ میدونینم یهنوز حت یوقت گمیم نی_خب د المصب واسه هم
با اون پدر   یخوب  ادی از اول رابطه ز یدون ی. خودت خوب ممیو عذاب بدخودمون یجا واسه چ

  ادیخواد ب یاموالش اومده باشه با کدوم مدرک م  ایاگه واسه انتقام  ینداشت. حت   شیَمفنگ
 کنه. یکجبراش مونده که نخواد دهن  یانقدر سراغمون؟ 

رفته خانوادش رو از دست داده! طرف هرچقدرم االغ بوده باشه  ادتیبود باشه، انگار  ی_پدرش مفنگ 
پاش سبز   یمثل علف هرز جلو یز یچ یمدرک هیمِن،  لیبازم باباش بود. بعدم اگه شانس خز و خ

مثل   الیرابطش هنوز با ل میریدر نظر بگ دیبا بتمیمص نی پاهاش! تازه ا یجلو وفتهیو صاف م  شهیم
 قبِل. 

  یادی. زدمی آروم شدن قلبم کش یبرا  یق یعم  یرفت توهم، چند لحظه سکوت کردم و نفس ها  افشیق
بوده داشت    یالک دیهمه فشار و استرس که به قول داداشم شا نیو حجم ا ستادمیاتاق ا نیوسط ا

 . آوردی من رو از پا درم
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 نشستم.  زیک نفره کنار م مبل ت یبه سمت عقب برداشتم و رو یقدم

 نی! اشهیبه سرم م یداره چه خاک قا یفکر کنم که دق یتونستم درست حساب یو نم دیکش  یم ری ت سرم
 اد؟ ی خواد ب یمونده که م رانیبراش تو ا  یک اد؟ی خواد ب یم یتوله سگ واسه چ

   ده؟ینفهم یز یکه چ الی_ل

 فشردم.  یزدم و با دستم چشم هام رو کم یو شک محمد، پوزخند  د یلحن پر از ترد دربرابر

که با اون خاندان داشت که   یکرد؟ از رابطه ا یم یدونست به نظرت تا االن کنارم زندگ ی_نه. اگه م
 .  یخبر دار 

  نی خالش. فعال بهتر شیبردار ببرش شهرستان پ دونمی چه م ایگرده،  ی_نذار بفهمه پسرش داره برم
که منظورم   یدون  ی. به خصوص دخترت. م یو ازش دور کن خانوادت  نکهیرسه ا  ینظر مکه به  یراه
 ه؟یچ

 انداختم.  ینگاه کوتاه  شیانگشتام به صورت اخمو و کامال جد کیدرز بار یال از

هنوز داره درس   کمی . برادر من دختر کوچهیراحت  نیو دور کن انگار به همخانوادت   یگ یم  نی_همچ
  یحساس شه. واقعا نم یخوام کس یبود؟ نم   یمیصم  دایچقدر با آ یدون ی مخونه، بزرگم که  یم

مسخره   زیچ  نیرو ندارم! اونم سر همچ  هیرفتار بق  ریسرزنش و تغ یدادن و حت  حی خوام! حوصله توض
 .یا

 ؟یدار  یفکر  ؟یکار کن یچ یخوا  ی_پس م

چه  قا یاالن دق دیدونم با یزدم. خودمم نم  هیتک می صندل یتکون دادم و به پشت نی به طرف یسر 
 آماده کنم. یمسخره ا شامدیخودم رو واسه چه پ  اینشون بدم  یواکنش

  یبشه، پسر از پدر بدتر خواهد بود و قربان  دهیدونم که اگر بحث پول و ثروت وسط کش یانقدر م فقط
 به احتمال نود درصد خودم هستم.    ،یکی نیا

 قبل!  یسر  برعکس
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خشک   یخود یهام رو بستم و آب گلوم رو قورت دادم. گلوم از حجم اون همه داد و هوار ب چشم
 سوخت.  یم یشده بود و کم 

 بدون باز کردن چشم هام گفتم:  یگرفته ا یصدا با

 . میبدبخت نش هوهیبهمون اطالع بده شد،  یرو بزار اگه خبر  یک یفکر کنم. فقط  دی! من بادونمی _ نم

به   یاسترس الک ره،ی جفتمون گ یپا انمیتا ته جر می_انقدر نگران نباش، من و تو گرگ بارون زده ا
 نشده.  یز ی خودت نده فعال چ

واسه  یز یچ م،یا دهیلب هام شد. آره ما گرگ بارون د یپوزخند رو  کیباعث به وجود اومدن  حرفش
 نداشته باشه. یز یبرادرمم مثل من چ دیاز دست دادم ندارم و شا

غافله  نیالف بچه! از ا هی نیمن ببرم اونم دربرابر ا دیمن بودم، بازم با شهیهم دونیم نیبرنده ا اما،
 ...رهیبه تاراج م  یکی که تهش  دمیبه چشم د ادیها ز

 زوم کردم.  د،یدرخش  یسرم که م  یلوستر باال  یهام رو پس زدم و چشم هام رو رو ینگران

 باشه.  ی. حواست به همه چمیآماده کن یشامد یو هر پ یز یو واسه هرچخودمون  دی_با

دسته مبل از هم باز کردم و   یمشت شدم رو رو یبرام تکون داد که دست ها دن یفهم یبه معن یسر 
 خستم!  یل یآروم بلند شدم. خ

انگار   یببندم، ول یودم رو با الماس که منتظرش ب  یمهم  یامروز بعد مدت ها تونستم اون قرارداد سهام  
رو ندارم. آسمون هم تو   یکی نیشه و من اصال حال و حوصله ا یبه پا م دیآشوب جد کیبازم داره 

 ...شهیمن م  یکه زندگ  شهیو گرفته نم یانقدر طوفان زییپا

همون   اد،یروز هوا صاف و افتاب زده به نظر ب  کی دی شا یکنیم  شیهواست، هرکار هیآلودگ هیشب
 چیه  یکنی و حس م  ینی بیچقدر آسمون قشنگه! گل و پروانه م ین یبی و م یشی که از خواب پام یروز 
 بده...  ری آسمون رو تغ یقشنگ و آب یهوا نیا تونهینم یز یچ

  یهوا آفتاب ی نگاه کن  رونی از پنجره به ب یوقت گهی. دکنهیم  انیباهم طغ یهمه چ  ده،یبه شب نکش اما،
 و زننده است... فی. بلکه کثستین یو آسمون آب 
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که گذروندم تو   یشد و کل شب یهوا روشن م  گهیچند ساعت د گهیساعت انداختم، د یرو رو نگاهم
 بود. ی به قول محمد حرص و جوش الک  دیاسترس و بحث و جدال و شا

 رو برداشتم. فم یو ک  یو گوش  زی سمت م دمیو چرخ دمیبه چشم هام کش یدست

 خوام بچه ها نگران بشن. یچهارصبحه نم کهی خونه. ساعت نزد رم ی_من م

زل زده   وانشیو همون طور که به ل دیرو سر کش وانشیل یمونده محتوا یخونسرد باق یلی خ محمد
 بود به تمسخر گفت: 

  یجور  نیه که اموضوع عادت ندارن؟ مگه دفعه اولت نیواست مهمه و بچه هات به ا میلی_نه که خ
 طرز رفتارت عادت کردن.  نیبه ا گهیهمه سال د نیکنم تو ا یفکر م ؟یکنیرو ول م الیل

 کردم خطاب قرارش دادم.  یرو چک م میلبم به حالت تمسخر کش اومد، همون طور که گوش گوشه

سرکارم و مشغول  امیم رمیدونن اگه د یموضوع عادت کردن چون م نیو دخترا به ا الی_آره خب، ل 
دور و   یکه قنار   نیا ایشرکت و کوفت و زهرمار. اما، فکر نکنم خانم تو بدونه شما شلوارت دوتا شده؟ 

 دونه؟یکنه، م یپرواز م  یادیبرت ز

 رو به سمتم پرت کرد. زی م یلب بهم داد و خودکار رو ری ز یحرفم با خنده فحش نیا با

 هیخونه چون حوصله گر رم یه اونا دنبال منن! بعدشم شبا نمک ستمی! من دنبال اونا نیعل ری_ببند ام 
! نه انقدر که هیآقا چهل روز گر هی دوشب گر ه،یشب گر  کیزنم رو ندارم. حاال باباش مرده  یها یزار 

 کنم.  یم نیتام یا گهیو جور دو درآورده. منم کمبودام پدر من 

داشتم، از سرشونم   یتاسف براش تکون دادم و همون طور که به سمت در اتاق قدم بر م یاز رو یسر 
. هرچند برام  ومدیبه مزاجش خوش ن یادیکه گفتم ز یز ی به صورت درهمش انداختم. انگار چ ینگاه

 وقت زنش رو دوست نداشت.   چیاون ه ستیمهم ن

  زیاصال چ یشیموقت و دائم م یه هاوارد رابط ایو   یشیجوون هم کالم م یکه تو با زن ها نیا-
 کنم. یدخالت نم تی نداره من تو مسائل خصوص ی. هرچند به من ربطستین یدیجد

رو تو دستش فشار    وانشیقفل بود و ل وارید یکه نگاهش هنوز رو یدرحال دم،یسمتش چرخ شتریب 
 ادامه دادم. یتر  یجد کمی بهش انداختم و با لحن  یز یداد. نگاه ت یم
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 .  ری. شبت بخ یکنی _همون طور که تو، تو کارام دخالت نم

شد تنها گذاشتم. رابطه   یکه توش داشت غرق م ییا یاز طرفش نشدم و اون رو با دن  یجواب منتظر
  یر ینبود که بخواد فکرم رو بهش مشغول کنه. من درگ یز ی به سحر چ انتشی خ یحت  ای برادرم  یها
 کرد.   یم  یخال یواسه خوشگذرون  یوقت کی شهیبرعکس برادرم که هم داشتم درست یبزرگتر  یها

 ! شیقانون ری چه غ شیکه داشتم رو با کمک محمد به دست آوردم چه قانون  یتیو موقع  میزندگ من

  یکه هنوز هم به خاطر مهمون ی سالن  نیبلند از ب  یلباسم فرو بردم و با قدم ها بی رو داخل ج دستم
چند تا از   یراحت یگذشتم. هنوزم گوشه سالن کنار درست کنار مبل ها دیرس یبه نظر م فیآشفته و کث 
 حضور داشتن و غرق صحبت و خوش و بش بودن.  یالماس ک یدرجه  یمهمون ها

رو نداشتم که با   نیوقت فرصت ا چیکج کردم. ه رونیتوجه به اونا راهم رو به سمت در ب  بدون
و   زایچ نیاصال حوصله ا دمیبمونم. شا داریتا خود صبح ب یز ی ز هرچدوستام تا صبح گپ بزنم و فارغ ا

در   یسالن رو بدون مراعات ول کردم و به سرعت از سه تا پله جلو یها رو ندارم! در اصل یباز  قیرف
خونه تا در   ر یشده بود و مس نیتزئ   زیر  یکه با سنگ ها یک ی راه بار یجلو یاومدم. چند لحظه ا نییپا

اگر االن هم برم   ینمونده و من حت دیتا طلوع خورش ی ز ی. چ ستادمیکرد، ا یم رو مشخص   یخروج
 شرکت برم.  گهیچند ساعت د دیخونه با

 و به راهم ادامه دادم.  دمیدرهم کش یقیهام رو با نفس عم  اخم

دونم چقدر حرف   یکنه. نم یم وونهیمن رو د دمیترس یازش م شهیکه هم یاندهیفکر کردن به آ یحت
و مهم هست که   دهیچ یموضوع انقدر ها پ  نیرو شک ندارم ا نیا یمحمد و رابطمون درستِه، ول یها
 بشم.  رشیگیپ د یاساس هم باشه با یب   عهیشا کیاگر  یحت

 !  شهیخراب م ی بجنبم همه چ رید اگر

 *** 

 "صدف" 

فقط داشتم   هید که چند ثانسنگ قبر خشک شده بود، انقدر دلم واسه اسمش تنگ شده بو یرو نگاهم
 که ازش متنفرم! یرحم یسنگ ب  کهیکردم. ت  یروح نگاه م  یسنگ ب کهی ت  نیا یبه اسمش رو
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و اون  ا یدن نیا نی که مرز ب یوار ی. دمونهیم وارید کی مردم ازش متنفر هستن، درست مثل  همه
  ی. دست هایبش  کیتو بهش نزد دهینمو اجازه   رهیگ یرو م  زتی رحمه که دور عز ی. انقدر ب استیدن

 .دمینوشته اش کش  یرو  یشد به آروم یجا بند نم  ک ی یلرزونم رو که به خاطر بغض و دلتنگ

 ! سالم خواهر خوشگلم.دای_آ

که شاخ و دم نداشت.   یدلتنگ ختن،یفرو ر یگر یپس از د  یکی و اشک هام  دی چشم هام لرز مردمک
رز پرپر شده رو آروم با دستم کنار   ی بودم. گل ها ومدهیبود سراغش ن یکه چند سال یکس یاونم دلتنگ

 سنگ خم شدم. کهی ت نیسمت ا شتریب  کمیزدم و 

  یب یلی دونم خ  یهات تنگ شده. م طنتی خنده هات و ش ی! چقدر دلم واسه صدادایآ دا،ی_آخ آ
  یمدت مردنت براهمه  نی! باور کن  هنوز، بعد ایخواهر  دونمی . مومدمیمعرفت بودم و سراغت ن

دلم  یپرپر شد یچه طور  وفتمی م ادشی یوقت زی. اونم انقدر ترسناک و غم انگستیمن قابل درک ن
 و بکشم...از غم خودم  ادخو یم

رنگم افتاد. از گوشه  یمشک یمانتو  یاز گوشه چشمم ُسر خورد و رو ی زدم، قطر اشک  یتلخ  لبخند
 . زدنیبودن و حرف م ستادهیا  دایسر قبر پدر و مادر آ  یبه آرش و سارا انداختم که باال یچشم نگاه

 لب آروم و شمرده شمرده گفتم: ری ز ری که نگاهم رو ازشون بگ نیا بدون

کرد نشون نده که رفتن تو چه  یروزا سع   یلیسال ها گذاشته، خ یلیخ  ش؟ین یبی خواهر، م زدلی _عز
. منم که نامردم و چشمم و قلبم  نجایا ادیدونم هر پنج شنبه م یقلبش گذاشته. من که م یرو یزخم 

شه. یکمرش خم م ادی اسمت م ای نجا یا ادیم  یو نداره. نگاهش کن، هنوز وقتسنگ قبرت  دنیطاقت د
 و کمر هممون خم شد... یرفت

  کمیبودم  ختهیکه ر یسرانگشتام به خاطر گالب دم،یقبرش کش یرو متیرو همون طور با مال دستم
ادامه    یلرزون یسمت خودم جمع کردم و با صدا شتریگرفت. پاهام رو ب یخوش   یشد و بو  سیخ

 دادم.

 چیو... هرو دارم. همش   اتیادگار یدلم واست تنگ شده. هنوز  یل یمن خ ی نه، ول  ای_باورت بشه 
قدر  تو چ ادتهی یراست  دیخر رون،ی دانشگاه، ب میرفتیباهم م ،یکاش بود ی. اوفتادهیکدوم از قلم ن

 ؟یکردن رو دوست داشت دیخر
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و با غم   دم یرو باال کش  مینی. آب بختی صورتم ر یاز موهام رو یشد، مقدار   لی متما نییبه پا  سرم
 گفتم: 

  نیآرش و آرت یکه برا ی. دلم واسه اون روزا تنگ شده. دلم واسه زمانمیدیخندیچقدر م  ر،ی بخ ادشی_
 تنگ شده... میدیکش یشوم م ینقشه ها

فشار دادم و نگاهم رو به سارا و آرش انداختم. سارا چند  مینی مچاله شدم رو به ب یکاغذ دستمال
روح   یسنگ ب  نیبا ا یقشنگ ی ل یگل تضاد خ نیا نیسنگ قبر گذاشت. رنگ خون  یشاخه گل رز رو

 کرد. یزانو خم شد و به رسم احترام شروع به خوندن فاتحه ا   یداشت. رو

  یم یسع  یجور خاص کیبود که  یار بدنم گذاشتم و آروم بلند شدم، تمام حواسم به آرش رو کن دستم
. سکوت کردم و  زدی فراتر از غم و غصه رو داد م یز ی اسم و عکس نگاه نکنه. چشم هاش چ نیکرد به ا

 کردم گفتم:  یم  زیشده بود، تم  یخاک   یهمون طور که با دستم مانتوم رو که کم

 .فهمهی وگرنه بابام م   می. من به مامان قول دادم زود برگردشهی م ری _بچه ها داره کم کم د

 گفت:  آوردی درم کیپالست یبسته آکبند خرما رو از تو  یک یآروم بلند شد و همون طور که اون  سارا

 م؟ یریآژانس بگ ای یمارو برسون   یتونی . ممیزودتر بر دی آرش با گهی _راست م 

کرد آروم   ینگاه م  شیگرفتن و همون طور که به ساعت مچ نینگاه پر از غصه اش رو از زم باالخره
 گفت: 

. خودم  دیبر ییجا بهی غر نیشما دوتا با ماش ذارمی من هستم که نم یتا وقت ؟ی_نه بابا چه آژانس
 گردم.  یخونه بعدش برم  برمتونیم

 به روش زدم.  یلبخند

 . می_باشه بر

  یبرگردم و به عقب نگاه کنم. همش فکر م دمیترسی و من م میاومد رونی را باز بهشت زه ییسه تا هر
  ییآرش جا  نی. ماشترکهیدلم از غصه م وفتهیپر پر شده ب  یکردم اگر دوباره نگاهم به اون گلبرگ ها

 . ددا  حیقبل من جلو نشستم و سارا عقب رو ترج  یپارک شده بود، مثل سر  یدر ورود کینزد
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سپرده بودم،   یسرد فراموش  یبه دست ها  ادیو با غم ز  یکه به سخت ییها زیخاطراتم و تمام چ   تمام
 جا دوباره زنده شده بود.   نیا دنیانگار با د

آرش  که هنوزم برام درست مثل روز اول دردناکه. نگاهم رو از جاده به   شمی نم  انیجر  نیا منکر
رفت. متوجه  یبا موهاش ور م  گهیدست فرمون رو نگه داشته بود و با دست د کیانداختم که با 

 لب زد. یطون ی نگاهم کرد و بالحن ش یرچشمی ام شد، ز رهی نگاه خ

کنه! کم نگاه کن جوون   یهاتو م  س یگ ادی! به خدا که من صاحاب دارم! ننم بفهمه مایکن  ی_بد نگاه م
 ؟ یتا به ک  یامام؟ چشم چرون  یبود آرمان ها نیو! امردم 

 کردم. یگرد شد، از دست حرف هاش خنده کوتاه یهام لحظه ا چشم

 ! حاال خوبه فقط نگاهت کردم. یدیکه ربط نم ییها زینگاه رو به چه چ هیبابا  ی_ا

 جوابم رو داد.  یکرد و با لحن جد یاخم

 ادب.. ی، خجالت بکش دختر ب دستمون بده. استغفراهلل می کار هی ای _نه توروخدا ب

خم کرد و با   کمی لب بهش گفتم. خودش رو سمت پنجره  ری ز یشعور یو ب  دمیمشت به بازوش کوب  با
 نازک تر بود گفت:  کمی خودش  یکه نسبت به صدا ییصدا

 میاصال مگه ما بچه بود زه؟ی! خاک توسرت، دست نزن به پسر مردم. مادرت به تو نگفته پسر ج نی_ه
 ختر با دختر، پسر با پسر؟ گفتن د  ینم

 گفت:  یجد  یحالت متفکر به خودش گرفت و صاف نشست و با صدا کی بعد

  یعن یبود! پسر با پسر  یکودکانمون هم پر از فساد اخالق یها یکنم، باز  ینگاه م یا هی_البته از هر زاو
 ؟یچ

 به شونش، خودشم خندش گرفت.   دمیکوب میدست فیخنده و با ک  ریزدم ز یپق

 ؟یار یمزخرف  رو از کجا در م  یحرف ها نی_کم چرت و پرت بگو آرش! ا

 رون پاش رو باال داد و بهش اشاره کرد و با خنده گفت:  کمی
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 کنم! یمراعات سن و سالتون رو م یام هستا، ول گهید ی. البته جاها بمی_از تو ج 

چرا تو بحث ما   نمیسمت سارا که بب  دمیازش گرفتم و چرخ یشگونیلبخنده گندش فقط ن دربرابر
 واسه بحث کردن و سربه سر آرش گذاشتن.  کردی سرش درد م شهی! همکنهی شرکت نم

چشم هام گرد شد. انگار هنوز از ُبعد بهشت   ستیتو گوشِش و اصال تو باغ ن یهنزفر  دمید یوقت اما،
 خورده هاست.   یشکست عشق نیا هیشب افشیه قبود ک ومدهیزهرا درن 

خواد دهن مِن بدبخت رو    یم  ادیحال درب نیاز ا ؟یکارش دار  ی_بزار تو حال خودش باشه چ
 دو کالم حرف زد... شهیبده. باز با تو م  ریکنه و به شلوارمم گ سیسرو

  یبه خاطر شلوغ بودنش دوست نداشتم ناراحت  قایسمت آرش، انگار اونم متوجه شده بود. دق برگشتم
. با دست بهش اشاره کردم که باالخره نگاهش رو از جاده گرفت و سرش رو به حالت  نمیخواهرم رو بب

 تکون داد. هیچ

 رو بردار.   ی_هنزفر 

 داخل برد و همزمان گفت: شال کرم رنگش  ری دستش رو از ز گم،یم ی که متوجه ش چ  انگار

 شده؟  یز یحواسم نبود چ دی_ببخش

 گفت:  تی وسط و با عصبان دیاومدم حرف بزنم، آرش مثل قاشق نشسته پر تا

خواهرت رو از فساد نجات بده بابا!   نیدهنم کف کرد! ا نجا ینه! دوساعته تمام ا  ایشده  یز ی _زهرمار چ
ا باشم؟ بابا من خودمم جوونم و عاشق  شم یها یمراقب کثافط کار  شهیمنه که هم فهیمگه وظ 

 شه...یو گرنه بدبخت م یخواهرت رو کنترل کن دیمن و شما فرقه! تو با نیخب ب  یخالف، ول یکارها

جلو خم شد،   یاومده سمت صندل شیپ  یبلند آرش فکر کرد مشکل یبدبخت که از صدا یسارا
 گفت:  یمن گذاشت و با نگران یصندل  یدستش رو باال

 شده!  یخواسم آهنگ گوش کنم، چ  یخبرم م قهیدو دق ؟ی_چه فساد

 تمام گفت:  تی بهش کرد و با جد ینگاه نهیاز داخل آ آرش
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بده!  ادیبد به آدم   یالگو فقط بلده کارها کیخواهر مفسِد تو به عنوان  نیشده؟ ا  یچ یگ  ی_تازه م
مثل خواهر توان که مشکل   ییکسا نی. همدیکش یشوم م  یبهم زل زده بود و نقشه ها یمثل چ

  ی. نمونش من بدبخت! مثال من جوون که در عنفوان جوانارنی جامعه رو به وجود م یاقتصاد یها
رو چه   نی که جن نیا ای! ستیدختر و پسر در چ نیفرق ب دونمیچشم و گوشم هنوز باز نشده و نم هک

 ! وندمیپ  یخانم به فنا رفتگان م نیفاسد گونه ا یکنن، با نگاه ها یم  تی جنس نییطور تا 

بهم انداخت و خطاب به آرش لب   یز ی هام گرد شد و کم مونده بود دهنم باز بمونه.سارا نگاه ت چشم
 زد.

 کنه؟ یخواست چه غلط   یم ؟یی_چه نقشه ها

 طانیفراهلل، خود اون شعشوه گرانش که استغ ی_ گوش کن تا بگم. تو حواست نبود با اون نگاه ها
  یخواست بره با چندتا از دوستاش از کشور فرار کنه، دختر فرار   یبود، م  رهیبهم خ دهیتوش کپ میرج

  من شی ک یمملکت بفروشه. مثال  یباند فروش مواد مخدر شه و مواد به جونا هیشه، بعد وارد 
خوره! بعد  یدبخت م ب یپسرا ن یبه درد مخ زدن و گول زدن ا کلتیه نیگفت ا یم یبدبخت. ه

و ننگ آور انجام بده که بهش رتبه   فیکث یها ت یفعال  یخرده فروش  یگروه ها نیتو ا یطور  نیهم
گردن کلفت تور کنه و مخش رو بزنه و ازدواج کنن و برن   ی قاچاقچ هیشه. آخرشم  ایبدن و وارد ماف 

 ماه عسل!

انگشت شصت و   نیصداش رو صاف کرد، دستش رو باال اورد و همون طور که فاصله ب  کمی بعد
 ادامه داد.  لکس یگرفت، دربرابر دهن باز من و سارا کامال ر یاشارش رو گاز م 

 هی ،یز یچ یی جا یکنم برن مشهد  یم شنهادیخب من واسه ماه عسل پ ی_البته دور جون من بشه! ول
 ی. بعد دوباره به کثافت کار ادیفرشته ها ب نیتو دست و بال ا دیغذ سف کا کمیتوبه کنن، بلکه  ریدل س

 هاشون ادامه بدن! 

پام   یرو از رو  فمی ادامه داد، سارا که تا اون لحظه تو بهت بود، ک شی شل شد و به رانندگ ششین
  ابونیکه آرش مجبور شد کنار خ یتو سرش، جور  دیکه دل جفتمون خنک بشه کوب ییبرداشت و تا جا

 نگه داره.

  یزنی کنم. چرا انقدر حرف مفت م  یساعته دارم به چرت و پرت هات گوش م  می _مردشورت رو ببرن، ن
 اون مادر مظلومت؟  ایگرگت   یاز بابا ؟یبه ارث برد یهارو از ک  یشاسگول باز  نیآخه! ا
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 نیساراهم ول کن نبود هم ره،ی سارا بگ رو از دست  فی کرد ک  یدوتا دستش رو باال آورد و سع آرش
 دفعه آرش داد زد.  کیداد که  یو فحشش م زدیم یطور 

شاه   ار ی! از عمه نداشتم دراوردم! از سر قبر خشانهیداره انقدر سنگ یچ فشی _نزن المصب تو ک
خودم و   دیپل  یاز فکر ها یدراوردم! اصال به من چه من تصورات شوم خواهرت رو گفتم؟ هنوز که حرف

 پسر هیاالن  رون،ی ب ختهی کن. نگاه موهات ر تی خودت نگفتم که! آروم باش خواهرم حجابت رو رعا
 ... یشیجهنم خوراک کوسه م ندازتتی. خدا مشهیگمراه م نهی تورو بب

 حرص سمتش خم شد و گفتم:    با

 ؟یزل زدن متوجه شد هیحرفا و کارهارو از اون چند ثان نی_همه ا

 داد و با اخم گفت:  یرو رو هوا تکون  دستش

  یم فیواسم تعر ناروینگفتم! تو اگه ا یچ یو منم ه یکرد فیواسم تعر نارویا ینشست  ی_نه پس گرفت 
  شتریب ی! همش رو از چشم هات خوندم...نذاشتفهیموند ضع یسالم تو بدنت نم  یجا هیکه  یکرد

 ...دمیفهمیم گمید یزای نگاه کنم وگرنه چ

 لب گفتم:  ریزدم و آروم ز یضربه ا میشونی حد ممکن گرد شد. به پ نیهام تا آخر چشم

 خودم راحت شه هم کل شهر!  الیکشمت، هم خ یروزا خودم م نی از هم یک ی_تو 

 ضربه رو به بازوش زد و با اخم گفت:  نیآخر سارا

 شد.  رید وفتی_بسه چرت و پرت گفتن. راه ب

 *** 

 " نی"آرت

 !شهیبودم. مثل هم یدار یخواب ب تو

 حس کرد.  شدیگرما رو م کمی بود و  کیجا تار همه
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کردم، متنفر   یم  یتوش احساس خشک یادیکه ز ییها  یصندل  یاونم رو مای هواپ  یتو دنیخواب از
 بودم.

دستم    یهمراه با گزگز کردن سرانگشتا یبار هزارم فشار دادم، احساس درد و کوفتگ یرو برا گردنم
 بتونم بخوابم.  یکه حتشد   یم نیمانع از ا

 دادم. هیتک ی و به صندل دمیکش ی ق ینفس عم یکالفگ با

 مسکن بهت بدم مادر؟  هی یخوا ی_ م

سمت تنها بازمانده   دمیتوش مشخص بود گرفتم و چرخ  یکی که فقط تار یرو از پنجره و آسمون نگاهم
 گذشتم. یِ از زندگ 

 کرده بودم. یامروز بدخلق  یباشم، به اندازه کاف   یکردم عاد یصاف کردم و سع  کمیرو  صدام

نخوابم خوب    ی. من تا درست حسابمیبرس گهیساعت د میکنم تا ن   ینمونده فکر م یز ی _نه خاله، چ
 .شمینم

 دادم. هیپشت سرم تک  یچشم هام رو بستم و به صندل  دوباره

با اون صورت گرد    نگاهش کردم،  نمیکه صاف بش نیدستم نشست، بدون ا یگرم خاله رو یها دست
 زد.  یو تپلش بهم لبخند

 .ی_ ممنون که قبول کرد

 و گفتم:  دمیکش  یقی نفس عم  خونسرد

 . یاصرار کرد اد ی_قبول نکردم، شما ز

 اما، ممنون! یاومد یکه زور  نی. با امیو تنها بفرست یر یواسم بگ  طیبل هی یتونست  ی_باشه! اما، م

که  یدونم از وقت یخوب م ،ی گشت یبرم دیتنها بفرستمت. درهرحال با ستمین رتی غ ی_ اونقدر ب
  یول ینگفت یز یو چ ی. تا االنم به خاطر من صبر کردست یحامله است دل تو دل ن  نیریش  یدیفهم

 . یآخرو کنارش باش  یماه ها نیخب، وقتشه ا
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 رفت.  نیخوردم ازب  شیپ قهیکه چند دق ینیری زدم، انقدر تلخ که حس کردم مزه اون ش ی تلخ  پوزخند

 .یش ینوه دار م یاونا خانوادتن، دار  ی_ ناسالمت

 . نی _آرت

  نیشدم. روزگار منم هم رهینداشت خ  یز ی مطلق چ یاه یکه جز س   یرونیرو ازش گرفتم و به ب نگاهم
از شهر معلوم   یز یبه فرودگاه هنوزم چ  مونی کی شده که با وجود نزد اهیس رانیشد. انگار کل ا اهیقدر س

 . ستین

کم  یز ی. مگه برات چیدخترمه توام پسرم نیریپسر! اگه ش  ییهمه کس من تو ،ی_ توام خانواده من
 ؟ی زنیگذاشتم که انقدر با غم حرف از خانواده م

  ی. مچ دستم رو به دسته صندلرهی گ یواژه کم کم حرص م نیگلوم رو قورت دادم، خانواده! از ا آب
 لب نجوا کردم.  ری فشار دادم و ز

 و ندارم. روزگار ازم گرفتش.کس  چیمن خانواده ندارم. من ه کهن یا تیاما، واقع  ی_ کم نذاشت

تونستم نم اشک رو تو گوشه   یم  ی بود، ول  رونیکه نگاهم به ب نیخاله رنگ غم گرفت، با وجود ا نگاه
 .  نمیچشم هاش بب 

 نیا شتری بحث متنفرم، االنم دوست نداشتم ب نیگفتم از ا یبهش م  شهینزد، هم یحرف  گهید خاله
 کنم.   یادآور ی خودم  یرو برا  انیجر

 که به خودم داده بودم رو شکستم! یبه خاطر خاله قول  روزید من

 نیا  یوقت پام رو تو چیخواستم ه یو شکستم، نم که سال ها بود با خودم بسته بودم ر  یعهد
که   یی. دوست نداشتم برگردم به جاستیرو حساب کتاب ن  زشیچ چیکه ه  یمملکت بزارم. مملکت

شِب تمام لذت ها شد غم، شد درد، شد کابوس و   کی جا لذت بردم و  نیرو ا  میلحظه، لحظه زندگ
 غذاب! 

  یکه حقم بود رو به ناحق ییها  یخاک و هوا که خانوادم،  تمام دلخوش نیشهر متنفرم، از ا  نیا از
 دونن مرِگ! یم گهیحق هم د یز ی مملکت تنها چ ن یتمام ازم گرفت. تو ا
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 یخور  یشکست م  ی. وقتدهیکنن انگار خدا مارو فقط واسه مردن آفر یرفتار م  یهاشون طور  یلیخ
 بوده؟  یمشکل کارت چ و بهت بگن رنی دستت رو بگ انیقسمت بوده، نم  گنیم

  یکنن، به جا یحتما صالح نبوده و از انجام کار منصرفت م  گنیم  یباز یو م یکن  یتالش م یوقت 
 دنبال مقصر و سرزنش کردن. رنی کمک کردن م

طرف   ی آخه؟ وقت هیچه دلدار  نیبدتر از تو هستن، ا  ایل یخداتو شکر کن خ  گنیم  یشی م ضیمر
  نیتر از ا چارهی رو شکر کن ب چالق تر از توام هست خدات  یبهش بگ دیخونست تو با  یتو ضیمر
   ؟ینش

 .کننی تا بهث ثابت نکنن بدبخت تر از توام هست ول نم ی دردودل کن  یخوا یم

که تو جنگل   نیب یو دوست و آشنا شب خواب اون مرحوم رو م   لیده تا از فام کنه،یفوت م یک ی یوقت
 !زدهیشته قدم مسرسبز واسه خودش دا 

 مسخره متنفرم، متنفر! یحرف ها  نیاز ا ا،یدلسوز نیا از

به  یز یکه چ یدست از فکر کردن به مسائل م،ین یش یباند م یرو  میمهماندار که اعالم کرد دار یصدا با
  یدادم. احساس خستگ هیتک می برام نداشت برداشتم و کمربندم رو بستم و به صندل تی جز آزار و اذ

 .دمی هست نخواب یگفت دو روز  شهیداشتم و با وجود اختالف ساعت م

فرودگاه  رونیو گرفتن چمدون هامون از قسمت حمل بار، همراه خاله به سمت ب  ماینشستن هواپ بعد
سالن  دست خاله رو گرفتم و بدون نگاه کردن به اون همه آدم مشتاق  ی. به خاطر شلوغمیپا تند کرد

 .  میرفت یگردوندن، به سمت در خروج  یرشون با ذوق چشم م مساف  دنید تیکه به ن

جا   نی هم شیکه نه سال پ  یهمون لحظه ورود به فرودگاه تهران، احساس بد و سرزنش گر  از
خاله رو محکم    یگذاشتمش و رفتم، به سمتم حجوم آورد. ناخودآگاه اخم هام در هم شد و دست ها

 شونم گذاشت و با لبخند گفت:  یندارم، دستش رو رو  یتر گرفتم. انگار اونم متوجه شد احساس خوب 

 در منتظرمان.  یفرستاد، جلو امیاالن واسم پ نیری _ش 

دست خاله رو ول کردم و  یبه آروم  میخالص شد ت ی از دست جمع یتکون دادم، وقت یسر  فقط
 . محکم قدم بردارم شهیکردم مثل هم یو سع دمیکش قی عم  یفرو بردم. نفس ها بمی ج یدستم رو تو
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 بودم! شهیباشم که هم ین یآرت همون

 ! ارهیکم نم یز یچ چیکه تو ه  یو محکم! کس سخت

  یم نیسهمگ یگرفتار طوفان ها شهیکه هم یکشت یجنگه، مثل ناخدا یم شی که واسه زندگ  یکس
 جهان زدم. یطوفان ها  نیبه دل بدتر شهیخوام هم یکه م ییها زیبه چ دنیشه. واسه رس

بند بود اما، بازم جلو    ییبه تار مو میکه نابود دمیرس یی وقتا تا مرز غرق شدن رفتم، به جاها  یلیخ
 رفتم. 

که مادرم   ییبردم. من شدم همون مرد قو نیهام و دشمنام رو از ب  بیانقدر جلو رفتم که تمام رق 
رگشتن و پا  کرد اما، چه کنم که ب یکه پدرم بهش افتخار م یخواست! همون مرد موفق یم شهیهم

  ادم یداره، واقعا سخت و آزار دهندست و  یمن درد و ناراحت یکه ذره ذره اش برا یگذاشت تو خاک 
 شدم که آرزو داشتن.  ی ندارم که بهشون نشون بدم، همون یخانواده ا گهید ارهیم

 آخر فروش شرکت رو تموم کنم و برگردم.   یهر چه زودتر کارا  دیبا

دو شب بود و   کی. ساعت نزدکی و تار رهیچشم چرخوندم سمت آسمون ت  م،یدیدر که رس  یجلو به
برده   ادیآلوده تهران رو کال از  یتابستون بود و من هوا یآخرا  بای . تقردیرس یخنک به نظر م کمیهوا 

 بودم.

دادشون که ازت مقصد   یگشتن  گرفتم، صدا یمسافر م که دنبال یمختلف یها  ی رو به تاکس نگاهم
 یخبر   زای چ نیاز ا بیگفتن، برام جالب نبود. تو مملکت غر یمقصد خودشون رو م ای دنیرو پرس

 که  ییخوشحال خاله، نگاهم رو به جا ی. با صداادیعادت کنم، پدرم درم زایچ نی . تا بخوام به استین
 کرد انداختم.  یاشاره م

 ست؟ ین  مانی_ اون پ

 دقت، متوجه شدم خودشه.  کمی با

 .می_ خودشه، بر

رفتن درک کنم.    نییتونستم عجله خاله رو واسه زودتر پا یو من م میاومد نیی پله ها آروم آروم پا  از
 !ششی پ یای ب یحامله است اما، نتون  یو بعد بفهم  یسخته چند سال از دخترت دور باش  یلیخ
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صداش کرد. از دور    یدست تکون داد و چند بار  مانیپ یرفت و برا  نییپا ی شتر یبا سرعت ب  خاله
  یپخته تر به نظر م  یکم  دیعوض نشده بود. فقط شا چی چند سال ه نینگاهش کردم، المصب بعد ا

 . دیرس

رو باز کرد. پشت بندش    نیعقب ماش یبرامون تکون داد و در صندل  یمتوجه خاله شد، دست یوقت
 اطی آخر انتظار، واسه مادر شدِن، با احت یروزها یداد، تو یکه نشون م  یشکم کی با  زمی دختر خاله عز

 رنگش شکمش بازم معلوم بود.   یشد. با وجود مانتو گشاد و مشک  ادهیپ نی از ماش مانیو کمک پ 

رو به    نیریش  ک یجهش کوچ کی ذوق کرده بود خودش رو زودتر بهش رسوند و با  دنشیکه با د خاله
 بغلش دعوت کرد.

رو زمزمه  ی ز ی لب چ ری خواست راحت باشه اما، متوجه شدم ز ی. دلم مستادمی عقب ا یلحظه ا چند
کرد. لبخند کم  یکرد رو سر و صورت دخترش فوت کرد. از همون دعا که هر روز صبح واسه منم م

 انداختم.   ریزدم و سرم رو به ز  یجون

 نامرد؟  یجاست! چه طور  نیا یک  نی_به به بب 

انداختم که دستش رو به طرفم اورد و مردونه محکم من رو تو بغلش   مانیبه پ  ینگاه  یچشم ریز
 گرفت.  

کردم فقط پشت تلفن  یخشک بودنت تنگ شده بود. من فکر م  نی_آخ که چقدر دلم واسه ا
رسوب   کلتیبه کل ه بیزنم! خاک مملکت غر  یچوب خشک حرف م هیکنم که دارم با  یاحساس م 

 ! یالغر تر بود دمتیکرده! دفعه قبل که د

دستم به کمرش   یک یتر من رو به خودش فشار داد، بدون ول کردن دسته چمدون با اون  محکم
 چندتا ضربه آروم زدم و گفتم: 

 تنگ شده بود. بسه انقدر فشارم نده.  اتی عقل باز ی_منم دلم واسه ب

تونستم برق   یبه چهرهش انداختم. موهاش رو به سمت عقب فرستاد م ی، نگاه جدا شد ازم
  یکه مطمئنم صداقِت رفاقتمون رو به آسموِن  شب جار م  ی. برق نمیچشماش بب  یرو تو  یخوشحال

 کردم.   ینم یاحساس خوشحال  مانیزنه. اما، من به اندازه پ 
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  یهمه وجنات مثبت بگ نیبه من با ا ادیدلت م  ییعقلم؟ نه خدا یبرو گمشو من ب ؟یعقل باز  ی_ ب
مراقب   یت باشه؟ من نبودم ک خواست مراقب کارخونه  یم یک  یو نداشتتو من  ییعقل؟ خدا یب

 دختر خالت بود؟  

از  یو مقدار  دیوز یمیمال میکتم فرو بردم. سرم رو باال بردم که نس بیو دستم رو داخل ج  دمیخند
 . ختیر  میشونیپ  یموهام رو

 !یگرفت  یدختر خاله خول من رو نم  نیکه ا یعقل نبود ی_ اگه ب

 ؟ یزن یبه سر شوهر من غر م  یدار  دهیپسر خاله؟ هنوز نرس می_ داشت

به  ی. لبخندستادیشکمش بود، اومد جلوم ا یدستش رو کیکه  یدرحال ن،ی ری کنار رفت و ش مانیپ
 . دمیصورتم زدم و لپش رو کش   یپهنا

 کوچولو؟ نی ریش ی! چه طور شهیمان کوچولو مجا داره ما  نیا یک نی_بب 

 زد و جلو اومد، آروم تو بغلم گرفتمش که با خنده گفت:   یخجول  لبخند

  دونهیدم واست  یقول م ی. حاال که اومدیشیم  ریپ یدار  یبزرگ یادی! تو زستمایکوچولو ن  ن ی_ همچ
 دختر خوشگل تور کنم!

 گفت:  یو با لحن حق به جانب  ستادیا نهیدست به س یفور  مانیبزنم که پ  یحرف خواستم

  یم  نیریش یتونه باهاش سر کنه! حوصله دار   یروزم نم ک ی  یحت یدختر  چی_حاضرم قسم بخورم ه
 رونیب رانی دو روزه مارو از ا یکن  یکار  کی یخوا یم ؟ی بنشون  اهی مردم رو به خاک س یدخترا یخوا

کل دارن  یلب کلفتا که سه برابر مردا ه نیاز ا ییقایزن آفر  هیفقط  نمیبیکه من م ییالیگودز نیکنن؟ ا
 خوره!   یبه دردش م

 زد و گفت:  مانی پ یبه بازو یضربه ا فشی ازم جدا شد و خاله با ک نی ریچپ نگاهش کردم که ش چپ

دوست داشت   نیریدلت بخواد! پسر بزرگ کردم مثل شاخ شمشاد. برو خداتو شکر کن ش  میل ی_ خ
 دادن.   یرو هم نم   ییقایو همون دختر آفروگرنه به ت

 .دمیدور دهنم کش یو دست دمیخند
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 و توف کن! هستش  ؟ی_خورد

  یرفت جا ی اشاره کرد و همون طور که م نش یتاسف تکون داد و با دست به ماش  یاز رو یسر  مانیپ
 لب زد.  نهیراننده بش

  دیای ب دیکس باور نکرد. ولش کن چیدفعه خواستم راست بگم ه هی نیبگذره! بب راتمی _خدا از سر تقص
 . دیخسته راه شد  یخونه حساب میبر میسوار ش

رو صندق عقب گذاشتم خودمم جلو نشستم.  میکه همراهمون آورده بود یلیو چمدون و وسا دمیخند
 دادم سکوت کنم. حی نگفتم و ترج ی ز یچ چیبود ه  مانیتا خود مقصد که خونه پ

گردنم بهتر شه. پژمان  یتا گرفتگ دمیخودم رو کش  کمی آپارتمان پژمان دست به کمر زدم و  یجلو
بست به ما اشاره کرد  یزودتر از من سراغ چمدون هامون رفت و همون طور که در صندوق عقب رو م 

 و گفت.

 .میایاالن م الهمیگوز نی جان شما زودتر برو تو من و ا نیری دم در بده. ش دیی_توروخدا بفرما

تا در خونه فاصله   یکه در طبقه هم کف قرار داشت و فقط چهارتا پله از در ورود یدر خونه ا بعد
  بشیهارو تو ج دیکرد، دست کل  یرنگ خاله رو بلند م  یکه چمدون مشک  یداشت رو باز کرد. درحال

 گذاشت. 

 دست آزادش به داخل خونه اشاره کرد و گفت:  با

رنگ و بو نداشت!    زمی خونه تا االن بدون حضور مادرزن عز نیتو، خونه خودتونه! اصال ا  دیی_بفرما
 .میبشر عادت کرد نیبودن ابخار  یاشکال نداره ما کال به ب  کنهی م یرو باز  جینقشه هو نیآرت نیحاال ا

 کیکرد و  ینم یباهام شوخ  یوقت بود کس  یلیدادم. خ لشیتحو یخاطر حرفاش لبخند کج به
رو گرفت و    نیری رو بدم! خاله خوشحال دست ش اتشیجواب طنز  دیکه چه طور با ستین ادمی  ییجورا

 برن داخل بعد من برم. با ماشاهلل، ماشاهلل گفتن داخل رفت. منم به رسم ادب صبر کردم اول اونا 

آورد و داخل کمد   یهمون طور که کفش هاش رو درم   ،یکنار جاکفش  زیدست برد سمت پر نیریش
 ذاشت با لبخند  گفت:  یم
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تو، تعارف نکن که کل خونه مال خودتونه! کفش   ای . داداش بدیخوش اومد یل ی_ خونه خودتونه، خ
 .یبزار تو جاکفش اریهاتم ب

  بایتقر دونمیکه م یخونه انداختم. خونه ا  یو نقل کیش  ونیبه دکوراس ییتکون دادم. نگاه گذرا یسر 
 !نهی و ببتک دخترش  دیتا خونه جد ران،یا ادی شده و خاله دل تو دلش نبود که ب یدار یماه خر شیش

 گفت.  یبا ذوق از خونه م  یپشت گوش نیری ش چقدر

 بود. شی خواهرشوهر فرنگ هیکه هد یبخره و مبلمان  فیکه تونسته بود با تخف  ییلوستر ها از

که  ییوقتا  ایکه من خونه بودم   ییگفت و خاله تو روزا  یبود که به مادرش م ی همون طور  زیچ همه
 .کردی م فیمن تعر یبرا  کردی صبحانه آماده م

 کردم.  یکردم و با لبخند نگاهش م یبه حرفاش گوش م شهیهم

 بهم نگه و من ذوق تو کالمش رو نفهمم.  مانیو پ  نیری خونه و حال روز ش نینبود که از ا یروز 

  تونهیمادر م کیکه  یدست خاله رو گرفت و با ذوق  یبا خوشحال  نیریدادم، ش  هیاپن آشپزخونه تک به
 جوجه اردک کوچولو بود.  کی رش عکس د  یرفت که رو یداشته باشه، سمت اتاق 

 ندارم.   زارویچ  نیو افسوس که من ذوق ا ننینداشتم رفتن تا اتاق بچه رو بب  شک

نداشتم که واسه  یلیدل گهیمن رو کشتن، د یگرفت. ذوق ها یقلبم لحظه ا  دم،یکش یق یعم  نفس
 رحم خوشحال بشم!    یب یایدن نیبه ا گهیانسان د هیورود 

  یرنگ خونه که تا فرش وسط هال ادامه داشت، گذاشتم و خودم رو رو دیسف یپارکت ها یرو یقدم
 کرم رنگ رها کردم.  یراحت یمبل ها

 .شد یم دایدرونم به وفور پ  یو خستگ یبه چشم هام راه نداشت فقط احساس کوفتگ خواب

 هیمبل تک  یبزنم. به پشت یجون  یباعث شد لبخند ب ن یریخاله و ش  یذوق کردن و خنده ها یصدا
درخت کهن سال شده رو صاف کردم. چشم هام  کی یچوب خشک ها هیگردنم رو که شب یدادم و کم

 لب بار خودم کردم. ریز ی لبم رو گاز گرفتم و فحش  د،یکش  ریگردنم ت یرو بستم و که لحظه ا 

 ؟یر ی میم ی_ دار 
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 بود نگاه کردم.  ستادهی که جلوم ا مانیچشمم رو باز کردم و به پ یال

 کردم.  ینگاهم م یز ی عوض کرده بود و با اخم ر  یرو با لباس راحت رونشی ب یها لباس 

 لب گفتم و کمر صاف کردم.  ری ز ینوچ

 داد. هیو به مبل تک  د یتو موهاش کش  یمردد نشست، دست کنارم

 .یدیفحشش م یفرشته مرگ اومد باال سرت دار  ،یر یم یم یدار  دی_ گفتم شا

خودش ببره...تهش اگه فرصت   یکه اونو به جا  دنیرو م گهینفر د هیکه،ادرس   دنینم_به اون فحش 
 .دم یشد دوتام فحش م

 .دیکش  ششیبه ته ر یکرد و دست زیر هاشوچشم

 بشه؟ یکه چ یرو بد گهید یکی _آدرس 

 ادرس عمتو بهش بدم.  دمیقول م دمیو دخودت ببره، اگه فرشته مرگ   ی_ که اونو جا

 بارم کرد.  ی دهنش گذاشت و زهرمار  یدستش رو جلو د،یحرفم خند نیا با

  لیفام ؟یگرفت یو مدخترش  شدیم  یانگار، چ یهنوز از دستش شاک ؟یکار دار  ی_ با اون بدبخت چ
 . دادیحال م میشدیم

 کردم گفتم:  ی شنش م برداشتم و همون طور که رو   بمیج ی رو از تو میتکون دادم. گوش نی به طرف یسر 

و نتونست بندازه به تو، خواست بذاره تو پاچه من بدبخت. بعدشم مگه االن  _ اون موقع دخترش 
من   یهفت پشتم بسه، االن دخترخالم رو گرفت یبرا   یشاوندیرابطه خو  نیهم م؟یستی ن لیفام
 تحملت کنم، فکر کن عمت بشه مادرزنم! خدارحمتم کنه...  تونمینم

 واسم اومد.  سونیاز طرف شرکت و ج  لیمیده تا ا می تکون داد. با روشن شدن گوش  یو سر  دیخند

ها شدم.   لیمی و ا امیدادم و مشغول خوندن متن پ هیو دوباره به مبل تک   دمیکش یکالفه ا پوف
مثل آب   ینگران  ی از بابت مزون راحت بود ول المیم، خسپرد سونیرو به ج  ز یخداروشکر که همه چ
 .رهیگیاز کجا سرچشمه م دونستمیدرونم روان بود و نم 
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دستش  کیکه   یتا چشمش به من افتاد با اخم درحال  نیری اومدن. ش رونیب ن یری خاله و ش همزمان
 شکمش بود به من اشاره کرد. یرو

 ؟ ینکرد ییرایپذ ن یچرا از آرت مانی_عه پ

 با دست به ساعت اشاره کرد و گفت:  مانیپ

بدم که معدش بهم   وهیم ره،ی گیم شیبدم دستشو  ییبدم بخوره خب؟ چا ی_ بابا نصف شبه! چ
بهش   یرشلوار یز تونمیکنم خب؟ آهان! م یچه غلط ست یکه واسه قلبش خوب ن  مینی ریش  خوره،یم

خشتکش کامال دوجه  شه،ینم  ادیتو خارج پ  یشلوار  ر یز  نیو فارغ کنه...به جان خودم ابدم خودش 
 !یتوش راحت باش   یتون  یم تی دارست، جدا از سن و جنس

 خونسرد گفتم:  میبگه که بدون چشم برداشتن از گوش   یز یو خواست چ دیخند  نیریش

 خاله خسته  دیبخواب دیآوردم. شما بر امی . لباس راحت خورمی نم  یچیدستت دردنکنه، من ه ی_آبج 
 اخه؟  ییرایچه پذ یاست. نصف شب 

دخترش   یاز اخالقمم خوب خبر داشت، بازو ییجوراک یمردد نگاهم کرد، خاله که نظارگر بود و  نیریش
 گفت:  یرو فشرد و با لحن آروم 

است. توام واست  خسته  نیآرت میبخواب می.. بهتره بریی رای چه پذ یدخترم، نصف شب گهی_راست م
 .ادهیفردا صبح وقت ز میبخواب ای . بیستیسرپاه وا ادی آخر ز یماه ها نیتو ا ستیخوب ن

مارمولک   نی بخوابه منم همراه ا مانیو پ  نیری گفت و قرار شد خاله تو اتاق مشترک ش یباشه ا  نیریش
 تو اتاق مهمان شب رو سر کنم. 

 .دمیکش  یق یو نفس عم ستادمی پنجره باِز اتاق ا یجلو

 رو کنار زدم.  یر یحر یپرده ها یکردم، کم  یهام احساس م هیرو داخل ر ی خنک صبحگاه  یهوا

رفتم  بیغر  نیسرزم کیبه  یوقت شی سال ها پ یکه حت ییداشتم، حس ناآشنا یبی و حال عج حس
 .زدی االن بدجور بهم دامن م یول ومدیسراغم ن
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 یم هیبهش نور هد  ،یحال عبور در نِ یانتها که به ندرت چراغ ماش یب  یابونی خلوت و خ یها کوچه
 داد. 

  یو کوچه کدر رو م  ابونیخ  کیبار   نیبرخورد کرد و ا شهی نفسم به ش  یکه گرما دمیکش یق یعم  نفس
 .دمید

 کردم خونسرد باشم اما، نبودم.  یم یسع

مشخص بشه و بتونم با آرامش به اون خراب شده   ینامه کوفت نیا انیبود که زودتر جر نیبه ا دمیام
 برگردم. 

همه راه رو   نی" واقعا ارزش داشت ا دمیبار هزارم از خودم پرس یبستم و برا یهام رو لحظه ا چشم
اون نامه ممکنه درست باشه؟   ی" اصال چند درصد حرف ها  ام؟ی ب رانیبه خاطر اون نامه ناشناس به ا

  تیکه به خاطرش حاضر شدم برگردم. وضع ختیدرونم فرو ر یز یخوندمش چ یوقت  دونمیفقط م
 شده! یکننده ا کالفه

 که تو دستش چندتا پتو و بالشت بود، رشته افکارم پاره شد.  مانیباز شدن در و ورود پ  با

 بود نگاهش کردم. میب یکه دستم تو ج یسمتش و همون طور  دمیچرخ

من کمر درد دارما خداشاهده پات بهم   ؟یزن یهات که لگد نم یواست پتو آوردم فقط مثل بچگ  ای_ ب
 ات.  هیتو کل  رمی دستت بهم بخوره جفت پا م ایبخوره 

 برداشتم. یپرده رو با دست آزادم ول کردم و سمتش قدم کوتاه خونسرد

 بود.  یپتو و بالشت کاف  هی_ زحمت نکش 

و خاله تنها   مانیپ دیبود. شا دهیبهم کرد که صدتا فحش ناموس توش خواب  ینگاه  یچشم ریز
 . رهیگیگردنم درد م یبخوابم و فور   تونمینم ییتو هرجا دوننیباشن که م ییکسا

دهنمو از   نیری کنم وگرنه ش ییرای ازت پذ یکل دیبخواب که صبح با  ریپتورو بگ   نیا ا، ی_ کم شعر بگو ب
 . کنهی همونا م

 کنم.  ییرای ازت پذ دیکارخونه اونجام با میبر  دیبا تازه
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 .امیب  تونمی_ فردا نم

 نشست.   خ یحرفم س نیبا ا  دیکش یتشک دراز م یکه داشت رو مانیپ

گاه کنارش قرار داد.چشم هاش  ه یرو به صورت تک گشی پاش گذاشت و دست د یدستش رو رو کی
 کرد و متفکرانه گفت:  زی رو ر

 ؟ یبکن  ی خوایم  یپس چه غلط  ؟یاینم  یچ یعنی_

گردم تدارک   ی. به خاله و خانمت بگو فردا واسه شام برنم یکس دنیبرم د دیکار دارم، بعدم با یی _جا
 . نهینب

  یز یچ کی شد و منتظر بودم  یم  یداشت طوالن مانیتشک نشستم و پتو رو برداشتم، سکوت پ یرو
 بارم کنه.

 کرد سر چرخوندم و بهش نگاه کردم.  دایسکوتش ادامه پ یوقت

کرد   یم لیتحل  هیخودش تجز شی کرده بود و انگار داشت پ  ری فرش گ کینزد ی رو نقطه کور  نگاهش
 نشون بده. یکه چه واکنش

 گفت:  کنمی نگاهش م دید یوقت

 ست؟ی به خاطر دل خاله ن رانیبه ا تیی هویاومدن  کنمیشده؟ چرا حس م   یز یچ نی_ آرت 

 به سمتم خم شد و ادامه داد.  مکی کردم که  سکوت

  شتریمشت نوچه ب هیبه سهراب و دارو دسته کله خرش نداره! باورکن اونا  ی _نگو که اومدنت ربط
 .ادی . بعدشم سامان از پس کارا خوب برمیاصال ارزش نداره به خاطرشون فکرتو مشغول کن ستنین

 نگاهش کردم.   خونسرد

دارودسته سهراب بود. دارو دسته سهراب از   نیفکر نکردم هم که تا االن بهش  ی ز یبه تنها چ  متاسفانه
  س،یپل قیدهنشون رو بست. اول از طر شدیم زیبودن که با دوتا چ یمفت خور  یاون دسته آدما

 خود کردنه.   یب یاوضاع با سرو صدا ختنیپول و رشوه، کارشونم فقط بهم ر  قیدوم از طر
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 یبودن. آدما یدردسر ساز باشن اما، واسه من فقط مسخره باز  کیکوچ یاونا واسه شرکت ها دیشا
 کنن!  یو اعصاب خراب م زننی فقط الف م یو پورت الک و هارت  یپراکن  عهیکه با شا یمفت خور 

 با ارامش گفتم:  دم،یکش ینه تکون دادم و همزمان که دراز م  یرو به معن سرم

هدر   کی کوچ  یزایچ نیوقتم رو با ا  یو هستت یتا وقت  ستن،ی_دارو دسته سهراب جزو برنامه من ن
 . دمی نم

که چند  نی حواسش به کارا نبود! با ا مانیکس به اندازه پ چیه د،ینگاهم کرد و آروم نفس کش  فقط
  یهوام رو داره. انقدر  شهیو هم زهی باهاش آشنا شدم اما، مثل برادر نداشتم برام عز ست ین  شتریسال ب

نگاهش رو   زماعتماد نداشتم! هنو دیکه نصف کارخونم رو خر یاعتماد داشتم به سامان مانیکه به پ
 باال آوردم و گفتم:  یکردم. پتوم رو کم  یخودم حس م  یرو

 . نجایا ادی برو ور دل زنت بخواب خاله ب  یتا صبح مثل جغد بهم زل بزن یخوای_ اگه م

 زد. یچپ نگاهم کرد و با دستش به پهلوم ضربه ا چپ

 ؟یچ گهیبابا د _نه

 هام رو بستم و خونسرد گفتم:  چشم

 برم خاله رو صدا کنم.  ایبخواب  ایبه تفاهم برسم اما، با تو نه! حاال  تونمی_با خاله م

 شهی بکپ از تو نم  ری! بگهیجغد ک  یتا بفهم  زدمتی وگرنه انقدر م یکه امشب خسته ا فی. ح فی_ح
کردم   سی ! فردا که مثل َکنه افتادم به جونت و دهنت رو سروشهی درآورد، حداقل امشب نم یحرف 

 زدم و گفتم:  ی. لبخند کمرنگگمیبهت م

 ! یَکنه ا  یدون ی_خوبه خودتم م

  مانمیو پشت بهش کردم و چشم هام رو بستم. پ دمی به پام زد که دردم گرفت، خند یبار لگد نیا
 .دیمکث خواب  کمیبا

رو تو   میزندگ  یکه هرکدومش نابود ییرفت، فکر ها یچشمم رژه م یجلو  ریفکر و تصو یک ی هزار
 .دیکش یم ریگذشته به تصو
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  یا گهیذهنم رو واسه شب د یکردم آشفتگ یسرم گذاشتم، آب گلوم رو قورت دادم و سع ریرو ز دستم
مزاحمم بشه، باالخره   یخستگ خواستی واسم بود. دلم نم یارم، امشب خسته بودم و فردا روز مهمبز

 تالش خوابم برد.  یبعد از کل

 *** 

سوزش در   نیسوزوند اما، ا یچشم هام رو م دیچشم هام کنار زدم، خورش  یرو از جلو  میافتاب نکیع
 بود. چیکه به جون قلبم افتاده واقعا ه  یمیبرابر سوزش عظ 

که اسم پدر و مادرم   ییخواست سنگ قبر ها یدلم م دیدونم چرا، شا  یهام مشت شده بود نم دست
  یینشستم، مثل بچه ها نیزم یو رو دمیکش یق یخودش حک کرده  رو داغون کنم. نفس عم یرو رو

 بچه نبودم.  گهیکه د فی. ح رنیگ  یغم بغل م یکه زانو

زود    یلیکه خ یکرد و من مات زده اسم خانوادم بودم. خانواده ا تی به ذره ذره وجودم سرا نیزم یداغ
 از دستشون دادم. 

تونست من رو به مرز جنون بکشه. چشم هام رو چند   یتلنگر م نی تر کیخون بود و مطمئنم کوچ دلم
 و تلخ لبخند زدم.  دمیقبر پدرم کش یلحظه بستم. دستم رو رو

  ییرو داره؟ کجا یکه دوستش داشت  یپسرت هنوزم هم کارخونه بزرگ  ین یکه بب  ییجا! ک زمیعز پدر
 .یآرزوش رو داشت شهیشد که هم  یباالخره اون یبنیب

 قبر مادرم افتاد.  یو رو  دیچک یواشکیاز چشم چپم  یاشک  قطر

پسر مهندسم؟  یگفت یبهم م شهیهم ادتهیمهندس بشم؟  یچقدر دوست داشت   ادتهی! زمی " آخ مادر عز
 واست بودم؟"  یانقدر پسر بد ؟یدیهام رو ند تی و موفق  یچرا رفت

همه مدت جرات نداشته   نیکه ا ی ندارم بهت بگم مادرم، پسر  اقتیواقعا من ل دم یکش مین یبه ب یدست
 ... اقتهیل  یسر خاک خانوادش، ب ادیکه ب

 لب گفتم:   ریز  ایلبخند دن  نیکردم و با تلخ تر یقبرش خال  یبودم رو رو دهیکه سر راه خر یگالب شهیش

. اگه اونشب مردمیکنارتون م دی رو نداشتم! منم با دنتونید یرو  ام،ی_شرمندتونم که جرات نداشتم ب
کنم بگم   تی شکا ت،ی خدا شکا شی خواد برم پ یدلم م یی وقت ها هیاالن منم کنارتون بودم!  رفتمینم
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 ارتونکن دی زدن اون حرفا با یت، تو اون شب نحس به جاخواس  یخوام، دلم مرگ م یحکمتت رو نم 
 اومدم... یو نفس به نفس دنبالتون م موندمیم

تونست باعث شکستنش   ینم یز ی چ چیبغض بزرگ بود که ه نیانقدر ا دی کرده بودم و شا بغض
 یرو م  نجایخواب ا ذاشتمیبالشت م  یسر رو بیتو اون مملکت غر یبشه. هر روز و هرشب وقت

 .دمید

  ایدن نیتو ا یز یچ چیکنم ه یشد. فکر نم  یدرست نم یو نوازش   ینرم چیداشتم که با ه یتنگ دِل،
 یاز درد کمی فقط  کم،یحداقل بتونه  ایآدم پر کنه،  یخانواده رو برا یوجود داشته باشه که بتونه جا

 کنه. میرو ترم  یکه به خاطر از دست دادنشون دار 

که به زانو هام دادم از جام بلند شدم.   یکردم و فشار آروم یگالب رو هم خال  یقطره ها نیآخر
 . زمی قبر فاصله داشتم. فاصله با تک خواهر عز کیزانوهام سست بود اما فقط 

ها و خنده هامون  یباز  ادی یوقت وفتم،ی اون روزا م ادی  یقبرش سقوط کردم، کمرم شکست. وقت  کنار
 یدست د،ی از چشمم چک گهیاشک د کیشکنه.  یندارمتون کمرم م  گهیکه د ادی م ادمی ی...وقتوفتمیم

رو   ماما نفس دیلرز یتمام باز کردم، دستم م یگالب رو با سست شهیش  یکیو اون  دمیبه صورتم کش
وجود  ایکه تو دن  یلبخند نیو تلخ تر  دمیقبرش کش یدست رو  ادیز یحبس کردم. با مکث و دلتنگ

تنگ  میکه کرد یی دعواها یهامون، سربه سر هم گذاشتنمون و حت یداره رو زدم. چقدر دلم واسه باز 
 شده.

 !شهیم ریزود د یل یخ  ییوقتا کی

که داشتم شدم، زمان و مکان   ینشستم و غرق گذشته و تمام خاطرات قشنگ  زانمی کنار عز قهیدق چند
  ری از ز یبود که حت  یبستم. خانواده عجب نعمت  یطوالن یهمه رو فراموش کردم و چشم هام رو لحظات 

مثل  فی از جنس لط یتونست ذهن درهم و قلب ناآرامم رو آرامش ببخشه. آرامش یخاک هم م
 نوزاد.  کی یدست ها

بودم،   نیهم  ی. از بچگشهیم پی ک مین یکنم ب یشده بود هروقت بغض م پیک  مینیتازه کردم، ب  نفس
  مینیهم ب دمیپر یاز خواب م  یخوردم، من وقت یم ن ی زم یوقت  یگرفتم، حت یدلدرد م یوقت یحت

 شد!   یم پیک
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  یچندتا سنگ قبر قفل شده بود و نم نیگشتم اما، پاهام انگار کنار ا یبرم دیآروم از جام بلند شدم. با 
 جابه جا بشه.   زیناچ یذره ا یخواست حت 

 کردم.  یکندم خودم رو دفن م یگودال م کیکنار قبرهاتون   نیتونستم هم یم اگر

  دیوز یکه م یمینسبتا مال میخورد و با وجود نس یبه صورتم م میانداختم آفتاب مستق نیی رو پا سرم
  ر یسراز نیی و گردنم به سمت پا  میشونیپ  یو درشت عرق از رو زیر یمن به شدت گرمم بود دونه ها

 .شدنیم

  ارم، ی قفل شدم ب یلب ها نیتونستم به ا ینم یا گهید زی به خانوادم گفتم چون چ یلب خداحافظ ریز
به اندازه چند سال وجودشون رو از   دیبا  ام،یب  نجایرو ا یشتر یزمان ب دیبا رانمی که ا یچند وقت نیتو ا

کم آروم تر بشم. ی فقط  کم،یحداقل  یدلتنگ یکنم تا وقت ها رهی کنم. ذخ رهیخودم ذخ یخاک برا ریز
 قدم سستم رو برداشتم. نیاول

 !؟نی _آرت

به چهره خاله انداختم. لباس   یباز شدن در رشته افکارم پاره شد، سر چرخوندم سمت در و نگاه  با
  کمیزد و   یبهم لبخند دینگاه منتظرم رو د یبره، وقت ییخواست جا  یتنش بود و انگار م رونیب یها

 که در اتاق رو ول کنه، لب زد.  نیجلوتر اومد. بدون ا

خرت و پرت واسه بچم بخرم! غذا واست درست   کمیخوام   یفروشگاه. م میریسر م  هی نیری _من و ش
نره  ادتیکنار گلدون گذاشتم   یناهار خور  زی کردم رو گازه، حتما گرمش کن بخور! قرص هاتم رو م

 .  شی بخور

تونستم تو  یساله ندارمش. م نیکه چند یگلوم رو قورت داد، نگرانم بود. درست مثل مادر  آب
باهم  ایدوتا در ی. مثل تالقنمیدخترش بب یهاش رو در کنار ذوقش واسه حاملگ یچشماش دلواپس 

 ! یو آفتاب بای صاف و ز  یگر یو د یو طوفان رهیت یکی! گهید

 تون؟دنبال ادی م مانیپ د؟ی بر  نیخوا یم  ی_با چ

 کرد آروم گفت:  یرو محکم م شیهمون طور که روسر خاله

 . میری_نه شرکت کار داره، با آژانس م
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خواد با آژانس ببرتش   یتونه از جاش درست بلند شه، بعد م ینم نیریهام در هم شد، ش  اخم
 کنه؟ همزمان که از جام بلند شدم گفتم:  دیفروشگاه خر

 .برمتونیخودم م  نیتو ماش دینیبش  دیپابه ماه،  مگه من مردم؟ بر نمیری ش کنه،ی معطل م ی_آژانس کل

 جلو اومد و با لبخند گفت:  خاله

 مگه! میتو استراحت کن بچه ا ؟یکه! چه معطل شهینم  یز ی_چ

 رو بهش دادم و گفتم:  چیلب گفتم و بدون توجه به حرفش سوئ ری ز ینوچ

 . امی تا ب  نیتو ماش   نی_ برو بش

اگه  ی! حت شهیرو ازم گرفت و رفت، حرف من دوتا نم چیرد و دست آخر سوئ مردد بهم نگاه ک خاله
!  رمی بم نکهیبکنم. مگر ا  دیبا کنم،ی فالن کارو م  گمیم یوقت دونهیطرفم جلوم التماس کنه! خاله خوب م

 یم مبه خاطر من از دخترش چند سال دور بود، دل یکم نذاشت، حت  یچیواسم ه شی خاله تو زندگ
 محبتش رو جبران کنم.  یایاز در کمیخواستم 

 !شمیحالم بده، مطمئنم اگه خونه بمونم بدتر م ستین مهم

  مانیپ یها  امیرو بدون توجه به پ   میکردم، گوش کیشونه کوچ کیزدم و فقط موهام رو  یاسپرت  پیت
 رفتم.  رونیگذاشتم و ب  بمی داخل ج

 کینشست و خاله   یصندل  یوکه دست خاله رو گرفته بود ر  یدرحال ،یبا سخت  نیریدر ش  یجلو
  نیرفتم، خاله کنار دِر باز ماش  نیبالشت رو پشتش گذاشت. در خونه رو بستم و با حرص سمت ماش 

نگاهم کرد.  دیمن رو د یو جاش مطمئن شه که وقت  نیری خواست از ش ی بود و انگار م ستادهیا
 بود گفتم: یا گهید ی که از جا یت یبگه که با عصبان یز ی خواست چ

 ش؟یبا آژانس ببر یخواست یبعد م  نهیخودش بش نیبا وجود بالشت تو ماش  تونهینم نی_ا

 با خنده بهم اشاره کرد و گفت:   نیری که از لحن تند من شکه شده بود لبش رو گاز گرفت که ش خاله

 ! نیطور نیحامله ا ی ! بعدم همه زناگنیبه درخت م نی_داداش ا

 شدم با اخم گفتم: یهمون طور که سمتش خم مدادم و  هیتک نی در ماش به
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انقدر   دی. خرشهینم یز یچ ی نر  رونیآخرته! ب  یماه ها ،یسر سفره شد یها  یکوفته قلقل هی_شب 
 . یکن تی و اذکه به خاطرش خودت  ستیواجب ن

بهم گفت و خاله با خنده دستم رو گرفت. بهش نگاه کردم که با   یشعور یب  نیریحرفم ش  نیا دنیشن  با
 کنه لب زد. مشیتونست قا یکه نم  یذوق

  گهیکه د می برگرد  یآخه االن فقط فرصت دارم برم واسه نَوم لباس بخرم! وقت ی _حق باتوعه پسرم ول 
تو   رهیم  ای نهیشیخسته شد م  نیری . من حواسم هست هرجا شمیکن  یمراعات م می. حاال برشهینم

 . نیماش

  یکه نم نیراجب ا  دیچشم دوختم، با نیحرفش اخم هام از هم باز شد و ناراحت به زم نیا دنیشن از
رو بستم.    نینگفتم، آروم در ماش   یز یلحظه چ نیتو ا یخوام باهام برگرده هم باهاش صحبت کنم. ول 

 . میتا زودتر بر نهی از خاله خواستم بش

  ینگفتم و سع یز ی چ ریبهم آدرس داد. تو مس یشوخ  یبا کل نیری ش شناختم،ینم مییکه جا ییاونجا از
  دمیترس  ی. همش م یجا بمون نی خوام هم  یبهش بگم م یفکر کنم که چه طور  بتی مص نیکردم به ا

 داد. یواقعا مخم بهش قد نم گهیکه د گهیهزار احتمال د ایازم ناراحت شه  ایدلش بشکنه 

 میکه داخلش بود یابونیبه سرتا سر خ ینگه داشتم، نگاه یبزرگ پاساِژ نسبتا یدر ورود یک ینزد
به موهام زدم و سمت خاله سر چرخوندم و   یواسه پارک کردن نبود. چنگ  یمناسب یانداختم، جا

 گفتم: 

 کنم و... یورا پاک م نیرو هم نیتو پاساژ من ماش  دیبر نیری _شما و ش

 و گفت:  دیسمتم خم شد و وسط حرفم پر کمی هوا  یب  نیریش

 !یداغونت رو واسه بچم خرج کن قهی دوست دارم سل د؟یخر  یای_توام م

 . دیگرفتم که خند یبهش زدم و آروم دستش رو بشکون یکج  لبخند

. اون پدرسوخته هنوز  امیکنم منم همراهتون م دایپارک پ   ی_وسط حرف بزرگترت نپر کدو ِقلقله زن! جا
 چه مارو عالف کرده. مشخصه به پدر کپکش رفته!  نیبب  هومدی ن ایبه دن

 کرد لب زد. یرو آروم باز م  نی و همون طور که در ماش  دیخند ینخود خاله
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 !یی. قراره به تو بگه دارهی ! قربونش برم دلم واسه گرفتن دست هاش قنج منی_نگو آرت 

 و گفتم:  دم یچرخ  نیریسمت ش   یو با لبخند مرموز  دمی کش شمیبه ته ر یدست

 ره؟ یم شییحالل زاده به دا  گنیم یدی_شن

شه با   اده یپ  نیگرفت تا از ماش یبهم رفت و همون طور که دست خاله رو م یچشم غره ا نیریش
 حرص گفت: 

 پرورشگاه. زارمشی تو شه م هی! اگه بچم شب ری _زبونتو گاز بگ

محکم بست، بدون حرف   رو نی که باز بهم چشم غره رفت و در ماش دمیحرفش از خنده ترک نیا با
 یمیخونه قد کی یدرست جلو ابون،یخ  یباال ی کینزد ییرو به حرکت دراوردم جا نیماش یا گهید

 رو برداشتم و سمت پاساژ برگشتم. میو گوش  فیپارک کردم. ک

.  دیتاب  یم ی شتر یب  متیبا مال کمی  دیخورش نیمثل صبح به اون شدت گرم نبود و باالخره ا گهید هوا
به اطراف    یو وارد پاساژ شدم، نگاه دمیداشتم. قدم هام رو سرعت بخش یبازم من حس خفگ یول

 ن،بود ستادهیا ی فروش یمغازه اسباب باز  نیاول یکه درست جلو نی ریخاله و ش دنیانداختم و با د
رو   میو همون طور که گوش  دمیکش یزنگ خورد، پوف کالفه ا میخودم رو بهشون رسوندم که گوش

 دادم رو به خاله گفتم:  یجواب م

 ! انهیکدو قلقله زن باشه   نیا لیهست که باب م  یز یچ دین یبب دینگاه بنداز هیتو  دی_ شما بر

خروارها عروسک و لباس  نیمغازه رو باز کردن و ب  یا شهیدر ش ن،یریو همراه ش   دیخند خاله
 خودشون رو گم کردن.

 .دیچ یگوشم پ  یتو مانیپ ی آشنا یرو به صورتم چسبوندم که صدا یاتصال رو زدم و گوش دکمه

  ی واسه چ یخر، گوش  کهی. مرتینداد اممیپ  دونهی یکه دستت قطع شده باشه تا االن جواب حت ی_ اله
 بده.  امی دوتا پ  هیخشک شد بابا،  تی جوهر گوش  ؟یدیخر

 .ستادمیا وارید کیدو نز دم یکردم خودم رو کنار کش یطور که به غرغر کردناش گوش م  همون
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داد  ینشون م  نشییپا یرو به اطراف انداختم، چندتا مغازه رو به روم بسته بود و کرکره ها نگاهم
 کنه.  یمغازه کاسب نی قصد نداره تو ا یکس

 .ادی دادن خوشم نم امیاز پ  یدون ی_حوصله نداشتم، خودت م

  یروس ینکنه مرضت و ده؟یجواب نم  نیری. از مرضت خبر دارم، چرا ش نیبه حق حس یر ی _ زهرمار بگ
 کرده؟  تیداشته به زن منم سرا یز یچ

 دادم. هیتک  واریدوختم و به د نیرو به زم  نگاهم

 رم؟ یوقت دکتر براش بگ یخوا  ینه. م ایکرده  تیسرا  دونمینم گهید ونی_ ا

  ؟ ییاالن کجا نمی. بب یزن معصوم من گذاشت یرو یمنف  راتی تاث ا،یدو روزه اومد نیتو بب  ی_ نترک
 !ادی موتور م یصدا

  یکه دوتا بسته بزرگ دستش بود به سخت یدرحال یموتور  کیپاساژ انداختم،   یرو به در ورود نگاهم
 باشه!   یز یچ یک یخورد پ یدر باال اومد. بهش م  یجلو یاز پله ها

رو   تی جواب گوش  نیریش نهی . واسه همدیخر میایکدو قلقله زن و خاله خفتم کردن ب رونم،ی _ آره ب
 . کنهیم  یرو خال  تی اخه خانم داره حساب بانک دهینم

   ؟ی_ تو روحت چرا زودتر نگفت

 گفتم: الی خ  یباال انداختم و ب یشونه ا  خونسرد

 !یدی_ چون تو نپرس

  یخندم رو گرفتم، نگاهم رو به انتها یجلو  یبهم داد که لب هام جمع شد و به سخت یا گهید فحش
 خلوت بود.  یلیخ  ییرفت انداختم، خدا  یخورد و باال م یطبقه که پله م

 کار دارم خدافظ. یبرم کل   دیکارش دارم. االنم با  رهیبگو با من تماس بگ   رونیاومد ب  نیری _ ش

 فرو بردم. بمیدستم رو داخل ج  ک یو  دمیخند

 _ َشرت کم. 
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از  دونهی اما  رونی ب ادی بردم که هم زمان در مغازه باز شد، توقع داشتم خاله بفرو   بمیرو تو ج  یگوش
 ! رونیاومد ب  کلمیبزرگ اندازه ه یها یخرس قهوه ا

  یدرحال یبه عقب گذاشتم و با تعجب به پشت خرسه نگاه کردم، پسر جوون  یچهارتا شد، قدم چشام
که دستش رو   ین یری ت بندش خاله و شاومد و پش رونی که کمر خرسه رو به زحمت نگه داشته بود ب

 اومدن. پسره درحال نصف شدن بود بدبخت!  رونیشکمش بود ب 

 با دست من رو نشون داد و خطاب به اون پسره جوون گفت:  دیرو د تا من  خاله

 ! ارهیبده، بده پسرم م   رتی _ مادر خدا خ

  نیخواست تخم یبه من انداخت، انگار م   یعروسک پشمالو نگاه  نیا ریاز ز یمکافات  کی پسره با  
گامبو رو پرت   نیبگم که ا یز یبزنه تا مقصد چقدر راه مونده. چند قدم سمتم اومد، دهن باز کردم چ

  رون یا یل ی. خداوکوفتهین ن یاز دو طرف عروسک گرفتم تا زم  عیکرد روم...به خودم اومدم و سر
 دن؟ یخر

خم شدم  کمی  یبا بدبخت نم،یتونستم جلوم رو بب یکه نم یبزرگ بود جور  یادیزکه اندازه منه!  نیا
 داد. یشکالت م  نیریسمت خاله که داشت به ش

 کنه؟ یبخواد باز  نیمگه بچه هرکوله که با ا ؟ید یخر هیچ نی_ خاله ا

شکالت گنده رو تو    دونهیخرسه در گردش بود،  نیمن و ا یهمون طور که مشتاق نگاهش رو نیریش
 و گفت:   دیسمتم چرخ لکسیدهنش گذاشت. خاله ر 

خرس   نیگوشه اتاقش بزارم. االن همه از ا دمیواسه دکور خر ونی! بعدشم اشهی_ خب بچه بزرگ م 
 قشنگه!  ی لیخ  خرن،یگنده ها م

 وسط و گفت:   دیپر نی ریش هوکی

 انه؟یتو اتاق خوابش باشه  شیی از دا ینماد هی دی_با

 رو گرفت و خوشحال گفت:   نیریدست ش لکسیرو در هم کردم، خاله ر هام اخم

 مادر. ایب  نیباال هست. آرت   یسمونیگفت س اروی نیطبقه باال، ا می_بر



 صدف در طوفان 

75 
 

  یکدوم گور  یعروسک ده متر  نی من با ا دیرفتن! مخم صوت کش   یتوجه به من سمت پله برق بدون
 شد لب زدم.  یم  نیری باعث خنده ش شتر یکه ب  یقدم رفتم جلو و با حرص کی  ام؟یب

باال. فقط سر   دیشما بر  ن،یتو ماش  ذارمشیم  رمیم ام؟یکجا ب یابونیغول ب نی _ خاله فدات شم با ا
 !یدیکمد خر نمیبب   امی! ندیری ابعاد نگ نی با ا زا،یچ  نیجدت از ا

  خرهیواسه بچش م  نایاز ا یک  رون،یپاساژ اومدم ب  بغلم زدم و از ری توجه به اونا عروسک رو ز بدون
 آخه؟

کرد؟ به قدم هام سرعت   ی باز  شهیخرس مگه م ن یبا ا ست،یکردن ن یمگه واسه باز  عروسک
 کی یکه صدا ستادیا کمی نزد هیسرعتش رو کم کرد چند ثان ینیبودم که ماش  نی ماش کینزد دم،یبخش

 که با خنده گفت:  دمیپسر رو شن 

 اتفاقا اندازه خودته! ؟یبخواب  یشب بغل کن  یدی_ خر

 رفت.  عیبدم که سر ارویبه   یخواستم برگردم جواب  دمیدیکه جلومم به زور م ییاونجا از

رو باز   نی در ماش  یمکافات کی...با قشیزِن عت قهیسل ن یفحش دادم. با ا مانیلب به پ ری ز عوضش
ابعاد عمرا اگه تو  نی! با اشدی عقب، المصب مگه جا م  یکردم و خرسه رو با حرص چپوندم صندل

 گذاشتش. شدیصندوق عقب م

عرق شده بودم و   سی و دستم رو به کمرم زدم. خ ستادمی. چند لحظه صاف اشدیلنگش جا نم  کی
 اومد.  ینفسم باال نم

 اش کنم.کردم ج یزورم سع  یخم شدم و با همه  دوباره

 !گهی_ توف تو قبر پدرت، المصب برو تو د

  دم،یکش  قیرو بستم، چندتا نفس عم   نیرفت عقب در ماش کمی سر با زانوم فشارش دادم و تا  اخر
که من زده بودم، صورتش کال به   یخنده دار شده بود، با اون همه زور  شهیور ش  نیخرسه از ا افهیق

صورتش قرار   کیاز پاهاش نزد یکی شده بود و  لی متما نییدماغش به سمت پا د،یپنجره چسب
 داشت!

 جا بدم؟ نیتو ماش  یو خاله رو چه طور   نیری! االن شختی ر یب  کثافط
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دراوردم و همون   بمی رو از ج میفکر بدون مکث گوش نی دنبالمون، با هم ادیدربه در ب مانیپ نیا دیبا
 گشتم شمارش رو گرفتم. یطور که سمت پاساژ بر م

 به گوشش و گفتم:  دم یپر حرصم رو کوب یصدا   یگفت الو فور  تا

 ! روزهی پاساژ ف ای_ تن لشت رو جمع کن ب

 .دی " بهش گفتم که بدون توجه بهم بازم خند ی"مرگ د،یچ یگوشم پ یخنده بلندش تو یصدا 

 !یگوگول یکه باهام حرف زد شیپ قهیچند دق نیشد؟ هم س ی _ چرا؟ دهنت سرو

 . اری وانتم با خودت ب هیجا   نیا ایهفت جد و آبادته! پاشو ب  یعمته! گوگول  ی_ گوگول

  ی. وقترهیخودش رو بگ  یکرد جلو  یم  یسع یاز خنده ول  دیترک  یلحظه ساکت شد، انگار داشت م  کی
 و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه ا ادیازش درنم ییصدا دمید

جاش کردم.    یبا بدبخت  نیداره، تو ماش کلی تو ه یدوتا دهیخرس خر هیخاله رفته  ا،ی گفتم ب ی_ جد
 . ارهیرو ب  نیریش  ری وانت بگ هی. میشیجانم میبرگرد میاگه بخوا

 انداخت.  نیبه گوشم طن مانیپر حرص پ یصدا هوک یحرفم  نیا با

 ؟ یکن ی زن منو مسخره م ی_ مرگ مغز 

 زدم و گفتم:   یطونی ش  لبخند

 .وفتیتلخه، بدو راه ب قتی_حق

 . امیطلبت، باشه دارم م یکی_ 

  نایرفتم. فقط خداکنه ا  یتو موهام فرو بردم و سمت پله برق یرو قطع کردم، دست  یو گوش دمیخند
 باشن. دهینخر یا گهید زیچ

 ن؟ ی _آرت

  یصدا رو م نیاوردم. ا نییرو پا کنار پله باال برده بودم   له یکه واسه گرفتن م یخشکم زد، دست سرجام
خشکم زده بود،  یشناسم! مکث کردم، همون طور   یمردونه و پر جذبه رو م یصدا نیشناسم! ا
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 نیبعد ا ه . امکان نداره اشتباه کرده باشم، امکان داردمی کش قیضربان قلبم باال رفت و چندتا نفس عم
 صدارو نشناسم! نیهمه سال ا

چه  ی عنی! جرات نداشتم برگردم و نگاهش کنم، نی به زم  خیام م چشم هام بسته بود و پاه هنوز
ام  وونهید شه؟یدوباره رو سرم آوار م  میکه داشت یاگه نگاهش کنم حجم خاطرات  یعنیشده؟  یشکل 

 که جرات ندارم نگاهش کنم!

 د،یقدم آرومش به گوشم رس یمکث صدا یبا کم  ست، ین کنمی که فکرش رو م یاون  دیشا وونمید
" دستش ینگام کن  یتو وجودش رو ندار   یمترم کمتره ول میکه داد زد "المصب فاصلمون از ن ییصدا

درونم فوران کرد. چشم هام رو    شیشونم حس کردم آت   یدستش رو یشونم نشست، از گرما یرو
 . دمیجرات نداشتم به سمتش چرخ   مامبستم و با ت 

 بغض کردش بود.  یهاچشم  دمیکه د یز ی چ نیاول

سال ها صداش رو درست   نیدونستم بعد ا یگرفتم، خودشه! م یرو هم فشردم و مرض الل مون لب
 دادم.  صیتشخ

ذوق زدش،   یکم و مرتبش با ابرو و چشم ها شی. ته ردیرس یچهرش جاافتاده و پخته به نظر م  اما
شده واسه خودش! جون کندم   یچه مرد  نی من بب یکودک یرو به وجود آورده بود. همباز   ییبایتضاد ز

 بهم دوخته شدم رو از هم باز کردم و لب زدم.  یتا لب ها

 _ آرش؟ 

باعث شده بود فکر کنه نشناختمش! به   میکش اومد، انگار که سکوت طوالن یلبش به لبخند گوشه
شونش گذاشتم و چشم هام رو   ی. سرم رو رو دیبغلش کشحرکت من رو تو   کی شونم فشار آورد و تو 

 بستم، دستم دور کمرش نشست و به خودم فشردمش. 

توپ   یداد، بو یرو م میکرد یکه باز م یاون باغ یبهارنارنج ها یداد، بو یم یدلتنگ  یکردم! بو بوش
 داد...  یرو م م یدیخر یهامون که چندتا چندتا م ی کیپالست

! هامی بچگ  قیکه مردونه تو بغل گرفتمش آرشه...رف یلحظه کس  نیتو ا نجا،یشد که االن ا ینم  باورم
هام بود. بغض گلوم دوباره باال اومد   طنتی ثابت ش یکه پا ی که از برادر برام با ارزش تره... کس یکس
 نمونده بود تا خفم کنه.  یز یو چ
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! اون روزا، اون خاطرات، خنده هامون رو  ادمهی! داداش، داداش گفتنامون رو ادمهیهامون رو  یباز 
 فراموش کنم؟ تونمیمگه م

 !شهیباورم نم شه،ی_ باورم نم

 موند و با دقت  صورتم رو کنکاش کرد. رهی جدا شد. به چشم هام خ کمی رو گرفت و ازم  شونم

مگه قرار  ،یهمه مدت! نامرد مگه قرار نبود خبر بد نی بعد ا ؟ی و به من نگفت  یمعرفت برگشت ی_ ب
 ! ینبود زنگ بزن 

که کال  دنشیبه روش زدم. انقدر شکه شده بودم از د ی رو گرفتم و لبخند دشیورز یدستم بازوها با
که تو گذشته انقدر واسم   ییاومدن، تمام کسا رونی بار ب ک ی با  کردمی بگم. فکر نم  دیبا یرفت چ ادمی

 کنم! دایپ  بودن رو  زیعز

 ناراحت.  ایخوشحال باشم  دی دونستم با یو حاالم آرش! نم  موریبابا ت صبح

که به حال بدم، دامن  یکردم به خاطرات یسع  یبا بدبخت ش یچند ساعت پ  نیکه تا هم نیاز ا ناراحت
که   یکس ن یسال ها بهتر نی. باالخره بعد ارمی حس خوشحال بودن رو در بربگ  ایتوجه باشم  یزدن ب

 ! دمیتوقع داشتم رو د

 گفتم:  دیرس  یگرفته به نظر م یکه به خاطر بغض کم ییباز کردم و با صدا لب

اسم تو،  یول رانیبفهمه که برگشتم ا یخواستم کس یمعرفت عالم شدم آرش! نم  یرفتم ب  ی_ از وقت
 و که کردم بهت خبر بدم.  خواستم کارام  یکارام بود. م  ستیل یتو

 بودم.   رایمنت پذ دهیانداخت، نگاهش رو به دبهم  یدلخور  نگاه

 ! یگفت یساعت قبل پروازت بهم م کی ،یبرگرد یخواست  یم  ی_ البد وقت

 زدم.   یو به بازوش ضربه آروم دمیخند

 ساعت. کی بود دوساعت قبل پروازم بهت خبر بدم، نه  نی_ راستش برنامم ا

پر از   یتعارف دست ها یتاسف تکون داد. دوباره جلو اومد، ب یاز رو یکرد و سر  زیهاش رو ر چشم
 .میتو آغوش مردونه هم گرفتار شد گهیبار د کیرو براش باز کردم و  میدلتنگ
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 یم یتازه شکوفه کرده باز  یدرخت ها  ریکه ز یو قشنگ یبهار  یروزا یداد، بو یخاطرات م  یبو
 !میکرد

در حد   ک،ی کوچ یادگار ی کیرنگش   یجذب آب   لباس یرو   دیچک یالمصبم شکست، قطره اشک بغض
 سانت به جا گذاشتم. مین کی

 تنگ شده بود اشغال.  یل ی_دلم برات خ

... 

 . میپاساژ نشسته بود ابونِ یشاپ، درست اونور خ یکاف ک ی یها یصندل یبود که رو  یساعت چند

سپردم و    مانی رو به پ نیری خوشحال شد. خاله و ش یکل  دیآرش رو د یو وقت  دیزود رس   یلیخ  مانیپ
 .میکه جا بود نشست  یصندل  نیخودم همراه آرش رو اول

 پسرونه! یها ی خلوت و ساکت واسه رفع دلتنگ یجا کی

  شی تا پ میکه به چشممون خورد رو سفارش داد یز یچ  نی تابانه اول یسفارش دادن، جفتمون ب  موقع
 یهم فشار دادم، قلبم لحظه ا ی. چشم هام رومیاز درد هامون بگ میخدمت زودتر بره و ما راحت بتون

فشار    زقشنگ تر ا یز یاالن چ یدور باشم ول  یکرد از فشار عصب دیدکترم بارها بهم تاک د،یکش  ریت
  رهیخ   رهیگرم آرش مچ دستم رو گرفت، چشم باز کردم و خ  یدست ها ی جلوم بود. وقت  یعصب

 گذاشتِه.  ش ی رو تو چشم هاش به نما ینگاهش کردم. مشتاق بودن و دلتنگ

 پنهان کنم.   یکردم غم تو صدام رو با شوخ یبه دستش انداختم و سع  یکوتاه نگاه

کس  چینکنه ه ؟یکن ی رو تور م  یکی  ینگفت  میکه صبحت کرد یآخر  ی! مگه سر نم یب ی_ حلقه دستت نم 
 ؟یبهت پا نداد رو دستمون موند

 داد و صاف نشست.   هیچوِب پشت سرش، تکمدل  یها یصندل  ینگاهم کرد، به پشت رهیخ

 . ستمین یمن اهل عشق و عاشق  یدون یتو که م  ؟یگرفت یزدم، تو چرا جد یزر  هی_ من 

 زمزمه کرد. یبه طرز دردناک  یآروم تر  یلب با صدا  ری انداخت، ز نییمکث کرد و سرش رو پا  کمی

 ! ستمین گهی_ د
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 شدم.  رهی که کنارمون بود خ یبزرگ یِ هام رو بهم فشردم و به پنجرِه عمود لب

خواست   یاز دست داده، دلم م زیکه مثل من عز یآرش تنها کس دی. شادمی فهمی رو مکالمش  درد
که مطمئن   یدختر  کی گه،یدختر د کیفراموشش کنه و بتونه دوباره عاشق شه، خوشبخت شه. کنار 

 ...رهی نم  نیب از یحادثه ا چیشه تو ه

ارزشه. درست   یبدون عشق و خانواده پوچ و ب  ی. زندگیدی_ بهت گفتم عاشق شو، حرف گوش نم
 . دارهیخودش نگه نم  شیرو که پ  یگلدون خال  کی. ادم مونهیم یمثل گلدون خال 

 زد و اروم گفت:   ینیغمگ  لبخند

 کاره.  ی ام تو گلدوِن شکسته، گل نم ی_ کس

دور   یدست د،یرو که د میشاک افهی خواست پاشم بخوابوندم دهنش! ق یاخم نگاهش کردم، دلم م با
 یفقط منم که م دیخواست باهاش حرف بزنم. شا یداد، دلم م لمیتحو یو لبخند کج دیدهنش کش

 . میکن یرو تحمل م ی. من و اون درد مشترکشهیعاشق نم گهیدونستم آرش د

 و اون درد از دست داد عشقش رو... درد از دست دادن خانوادم من

  یمزونت انقدر باالست... آدم رقبت نم  یلباس ها متیالمصب چرا ق  ؟یکاره ا  یچ نمی_ خب، بگو بب 
 شورت بخره! هیکنه 

 کردم خودمم تو عوض کردن بحث کمک کنم. یدادم و سع هیتک  یصندل  به

که واست   یشورت سفارش بد  دونهیاز شهر هاش  یک ی مزون تو  هیاونم  کا،ی از آمر یخواست ی_ م
  هیزیپست سه برابر پول اون چ نهی... هزشمیکه دارم نگرانت م  یبگو عقل دار  ی لیخداوک  ران؟یا ارنیب

 !یکه تو سفارش داد

 . ی_ تو گرون فروش 

بخره و جنس گرون بهش  وهیدارم، طرف اومده م یفروش وهیهام گرد شد، انگار مغازه م چشم
 انداختم.
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  تیکه تو مزون و سا ییزایندارم که! تمام چ یبعدشم بقال فرستم،ی من واست م یخوا  ی_تو بگو م
 ه؟ی. دردت چ ادیم رانیماه بعد تو ا کی  زارم،یم

ماه   کی یگی م یبعدشم خودت دار  ؟یبفرست زی م زیواسه من چ یخوا یم یدی _ تو جون به عمت نم
 کنم. دیماه زودتر از فروشگاه ها خر کیخواست  ی! دلم مگهید

 

دلم واسه چرت و پرت گفتناش تنگ شده.  ییجورا کیتکون دادم.  یو سر  دمیلحن بامزش خند به
شد، نگاهم رو به   یم کیخدمت که بهمون نزد  شیپ ی کفش ها یصدا دنیبا شن  قهیبعد از چند دق

 سمتش انداختم.

  شیپ  یاصال سفارش دادم! وقت یره چه کوفتب ادمیآرش باعث شده بود که   دنید جانیه دیشا
 . دمیبه سمت جلو خودم رو کش  کمی خم کرد، ناخودآگاه  کمی تو دستش رو  ینی خدمت س

فنجون شدم که  یبخار باال  رهیخ ی گذاشت و رفت. چند لحظه ا زی م یرو رو کی فنجون قهوه با ک دوتا
 داد. یداخلش م یمحتوا ینشون از داغ

بود انگار   یا گهید ینقطه ا رهی. نگاه آرش خدمیسمت خودم کش یجلو بردم و فنجونم رو کم رودستم
  رهیانداختم و ساکت فقط به فنجونم خ ری بگه! چند لحظه سرم رو به ز یچ  دیبا کردی داشت فکر م

 شدم.

که مزه تلخش با   یموفق نبود، مطمئنم آرش تو گذشته پرت شده. گذشته ا ادی کردن بحث ز عوض
 .شهیکمرنگ نم ینی ریش چیه

   ؟یسروصدا برگشت یهوا و ب  ی_ چرا انقدر ب

 وانمیانداختم.  انگشت اشارم رو دور لبِه گرمِه ل شیجد یخشدارش، نگاهم رو به چشم ها یصدا با
 . دمیکش فانهیظر یلیخ

 یسر  هیاومدم،  دادمی و ندارم. اگه خبر م کس چیه دنیبفهمه برگشتم، حوصله د یکس خواستمی _نم
کردن و گند زدن به  وشونی فضول یسرم که به ظاهر خوش آمد بگن بعدشم که حساب  ختنیریم

 به همه جواب پس بدم!  دیخبرم برگردم، دوباره با خواستمی. بعد که مرفتنی اعصاب نداشته من، م
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 . دیبهم انداخت و خند ینگاه آرش

 س؟ یخس  یر ی بگ یمهمون هی یر یمیو! مهمه راه نیا رهی م ی_اووه ک

 من حوصله ترحم ندارم... ست، ین  ی_بحث مهمون

  کمیش رو گاه قرار داد و فنجون قهوه  هیبه صورت تک زیم  یدستش رو رو کیلحظه ساکت شد.  چند
 . دیجلو کش

 ...فهممی_م

ازش مزه کردم. تلخ بود، درست مثل   کمی  اطینگاهش کردم، فنجونم رو بلند کردم و با احت   یرچشمیز
 باشه!  چیه میقهوه در برابر زندگ نیا ی اما، فکر کنم تلخ میحال و روز زندگ 

کرد.    یازش خوردم. آرش شکر کنار دستش رو تا نصفه تو فنجون خال گهیقلوپ د کیزدم و   یپوزخند
  یتحمل تلخ  گهید دیمحتواش رو هم زد. شا یبرداشت و کم  ینی و از داخل سر  لی است ِک یقاشق کوچ

 زهرمار شده.  مونیلحظات زندگ  یبه اندازه کاف ییجورا کینداره، 

 ؟ یکنی _هنوز تو شرکت  پدرت و عموت کار م

 زد انگار بهش فحش دادم.  یشخندیکه نگاهم کنه، چنان ن نیا بدون

رو درسته   وانیل ن یهم یحرف ازم بکش یبخوا ای یبگ یز ی_آره متاسفانه، جون من فقط نپرس، اگه چ
 .شی کنم بخور یکنم تو حلقت و مجبورت م یم

 باشه تکون دادم.  یبه معن یو سر  دمیخند  زیر

 بگو! خورمیم وی کوفت نی رو ول کن. تا من ا یخاله زنک  یحرف ها نی_خب از خودت بگو، ا

اش. از که به ابرو هاش آورد شروع کرد به خوردن قهوه ین یش رو باال آورد و با چنجون همزمان ف و
سکوت   کمی کرد.  یبا سواالتش خفم م   ایکنم  فیمو به مو تعر زویهمه چ دیبا ا یاخالقش خبر داشتم، 

 که مردد بودم، لب زدم.  یکردم و درحال 

 و بفروشم و برگردم. _ اومدم کارخونه 
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گلوش و شروع کرد به سرفه کردن.    دیحد ممکن گرد شد، قهوه پر نی هاش تا آخرحرفم چشم  نیا با
 . دیکوب نشی به س یو چند بار  زیرو م   دیکوب ییجورا کی فنجونش رو 

 یکه به سخت یکردم! انگشت اشارش رو به سمتم گرفت و درحال  یتعجب به حرکاتش نگاه م با
 نجوا کرد.  یبلند یاومد با صدا یصداش در م 

  یفهم ی م ؟یب..بفروش  یخوایم...م وت یکارخونه خانوادگ ؟یشد وونهی_ تو...م...مگه د
 ؟ یگی...م...میچ

 کردم.  یاخم

 ! یزنیچرا داد م نییپا اری و ب_صدات 

. از چهره درهمش مشخص  دیکه حالش سرجاش اومد، با اخم سمتم چرخ کمی  د،یکش یق یعم  نفس
 بود شکه شده. 

   ؟یکن یم  یشوخ یداد نزنم!؟ دار  یخوا ی_م

 کنن؟ی م  یکه شوخ ییِ نایا هیمن شب افهی_ق

 داد.  هی تک شی به پشت صندلدرهم گره خورد.  یشتر ی هاش با شدت ب اخم

ماهانه   یدونیم یفروشه! روان   یرو م یکارخونه ا نیهمچ  یکدوم آدم عاقل ؟یضیمگه مر _زهرمار، 
 و گاز گرفته مطمئنم!چقدر درآمدشه؟ خر کلت 

 به ابروهام دادم و با حرص لب زدم.  ینیچ

واسم نمونده،  یخانواده ا یبرام مهمه؟ وقت  یکنی برخورداره، فکر م  ینییمن از درجه پا ی_ پول برا
برام پرکنه؟ اون موقع که  ویچ یجا   خوادیکار؟ م یخوام چ یندارم اون کارخونه رو م  یدلخوش  یوقت

که پدرم   ی. وقتمیزی د کارکردن تو اون کارخونه حرف مخواهرم کنارم بود هر شب با پدرمون درمور
" گذشت. کو اون  دیباعث افتخارم هست  د،ی" بعد من شما وارث من گفتیسرمون و م دیکش یدست م

 . شنیخانوادم نم یبه نامم باشه، جا ام یشد؟ کل دن یپدر؟ کو خواهرم؟ مادرم چ
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  بیس کی بغض تو گلوم مثل  زدمیشد. هر لحظه که حرف هام رو م بیرنگ نگاهش با غم ترک  آرش
  رونی تا بترکه. نفسم رو سخت ب اد یبهم فشار ب  گهید کمی شد و منتظر بود فقط   یم نیی بزرگ باال و پا

 چشم هام رو بستم.  یفرستادم و چند لحظه ا 

 لب زد. یبا لحن دلخور  هیو بعد از چند ثان دیبه صورتش کش  یدست آرش

تو سال به سال  ،یچ یه نای! اصال ایخواست درس بخون   یبود که بابات م یل یکارخونه تنها دل_ اون 
مکه. من تِو خر   یحاج  یحاج  گه،یکه د  ی! اونم بفروشی ایم رانیکارخونه ا نیبار فقط به خاطر ا کی

 .یبرگرد  یخواینم گهی. مطمئنم دشناسمیرو م

 

 ادامه داد.  یبا لحن ناراحت  د،یلبخندم رو د ی. وقتشناسهیزدم، خوب منو م  یتلخ  لبخند

 شه؟یم ی اون چ ؟ی! خاله چیگرد یبرنم گهی_ پس د

بدونه، مطمئن بودم ازم   نارویخواست آرش ا یماساژش دادم، دلم نم کمیرو سمت گردنم بردم  دستم
 ؟ یآخرش که چ یول  شه،یم ریدلگ

 . دیفهم  یکه م باالخره

باهام اومد   امیو واسه حال خراب من گذاشت. تا اون سردنچندساله همه عمرش  نیا برمش،ی _ نم
بهتر از    یلیبمونه خ   مانیو پ  ن یریش  شی! پشهیازش گذشته، داره نوه دار م یبسه. سن گهیاما، د

 مِن آوارست... شیموندن پ

به موهاش زد و نفسش رو   یشد، چنگ  مونی پش یبزنه ول  یکه ناراحت بود دهن باز کرد حرف آرش
 فرستاد.  رونیکالفه ب

 گفت.  ی متوجه نشدم چ  یرو زمزمه کرد ول یز یلب چ ری نگاهش کردم که حس کردم ز  یچشم ریز

 ؟یگرد یبرم ی_ ک

 . رمی_کارخونه رو بفروشم، م 
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کرد. با   یداشت کم کم غروب م گهید دیلب گفت و همزمان از جاش بلند شد، خورش  ریز ی"خوبه" ا
 نش منم از جام بلند شدم.بلند شد

 . رونیب میباهم اومد میحساب کردن سفارشاتمون که نصفشم اصال نخورد بعد

  دیدرخش ی م یکم  د،یپرتو خورش  نیدر دستم رو گرفت، به چشم هاش که به خاطر تابِش آخر یجلو
 لب زد.  یداد و کامال جد وندیابرو هاش رو بهم پ  یشدم. سرش رو باال اورد و کم   رهیخ

  کنمی . سوم شام دعوتت ممیباهم صحبت کن شتریب دی بهم زنگ بزن، دو با یبرگرد   ی_ اولن خواست
 !یای ب دیبا

 و آروم موهام رو تکون داد. دیوز  یمیمال میقدم جلو تر رفتم، نس  کی. دمیخند

که بابات و عموت   یقه خاص کرد، ناموسا شام رو نه! اونم با وجود عال شیکار هی  شهیو دو رو م کی_  
 به من دارن.

 باال انداخت.  ینگاهم کرد و شونه ا  خونسرد

برنامه شام بامن تو    یول کنه،یول نم  نتی تا نب یخونه! هرچند که زن عمو اگه بفهمه اومد ای _ نگفتم ب
 بارم که شده حرف گوش کن و من بدبخت رو دق نده. هی و خبر مرگت  ای فقط ب

 لب گفتم.  ریز یتکون دادم و "باشه" ا یخنده سر  با

 *** 

 "صدف" 

سارا کالفه اومد دستم رو گرفت و   گهینگاه کردم، انقدر نگاه کردم که د نهیبار هزارم خودم رو تو ا یبرا
 .دیکش

 دستش گذاشتم و گفتم:  یدستم رو رو یفور 

 نزدم، باال نرفته! ملی! گوشه مژم هنوز خوب راسی_ نه، نه وا

 !شی شونیبه پ د یکوب  یک ی ستادیا سارا
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! ول کن جان من  یکه فکر کنم رکورد زد یکرد نییصاحاب رو باال پا  یب  ملیاون ر نهیا ی_ انقدر جلو
 خوبه! تیهمه چ

 خم شدم و خودم رو دوباره نگاه کردم. کمی مردد

 گفتم:  یدو دل با

 خوبه؟  میهمه چ ؟ی م چلباس ؟ی_ مطمئن 

 نگاهم کرد و با اخم گفت:  نهیبه س دست

 ومدهیداره که ن یچ  نیآرت نیا  ستی! معلوم نیخوبه، تازه از نظر من خوشگل ترم شد  تی_ همه چ
 انقدر روت اثر گذاشته. 

بد فرم روش   کمیکردم رژش  یقرار گرفتم و با آرامش گوشه لبم رو که حس م نهیآ یجلو  دوباره
 پاک کردم.  میالیم  یلینشسته،  با دستمال مرطوب خ

 نداره. ی_ چرت و پرت نگو! اصال ربط

قرار گرفت و دوتا   می! خودش رو کنارم رسوند، پشت صندلیطانیش یخنده ها نیکرد، از ا یا خنده
 گفت:  دهیباال پر ینگاهش کردم که با ابرو ها  نهیت. از تو آگذاش شی پشت یدستش رو رو

 !یکرد تانیپ تانی_ آره جون خودت! واسه عمه نداشتمون انقدر چ

 .دهیداد رس یواسم فرستاد که نشون م  یامی. همزمان ارش پ دیواسش دراوردم که خند  یشکلک

نگاه   نییرو از باال تا پا پمیتخت نشست و ت  یبه خودم زدم. سارا خونسرد رو کمیرو برداشتم و  عطرم
 کرد.

 _ چه طوره؟

"  گفت.  ی" عال  یباال اورد و با لحن محکم و بامزه ا یداد و دستش رو حالت اوک  هیتک  وارید به
و   رفت رونیب  دیاومدم. خوشحالم که مامان واسه خر رونی بهش زدم و با سرعت از اتاق ب یلبخند

  تورو به دست چپم دادم و اروم از  فمی. ک ستادمیا یدر خروج یخنده دارم نبود! جلو تی شاهد وضع
 برداشتم.  یجفت کفش پاشنه بلنِد مشک  هی یجاکفکش
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 رفتم.  رونیخونه رو باز کردم و ب  در

و استرس و   جانیه نیا لیاوج گرفته بود! حاال دل یضربان قلبمم حساب  یباال و حت جانمی ه حس
که  نیاومدم و واسه ا رونیبلند از خونه ب ی! با قدم هادونمیهست رو نم  یمقدار ذوق چ  هی یحت

 در منتظرم بود.  یقدم برداشتم. آرش جلو یشتر یمعطلم نشه با سرعت ب  نایاز ا شتریآرش ب

دونستم داره  یپنهاِن و نم  شی آفتاب  نکیبه چهره خونسردش انداختم، چشم هاش پشت ع ینگاه
 بغلشه.   نهینگاهش به آ ا ی نهیبی من رو م

 . ارمی تا ارامشم رو بدست ب دمی کش قینفس عم چندتا

 _ سالم!

 شدم. داریب  یصبح با بدبخت  کمیشد   ری_ سالم داداش خودم! ببخش د

 دستش نگاه کرد.  یبانمکش به ساعت مچ لیفرمون گذاشت و با استا یدستش رو رو کی

 به تومن؟  ای! به دالر حساب کنم یکرد رید هیو پنج ثان  ستیو ب  قهی_  دو دق

 رو؟  ی_ چ

 باال انداخت و با خنده گفت:   ابرو

 تومن؟  ای! حاال به دالر حساب کنم گهی کردنت د رید مهی _ جر

  یرو به حرکت دراورد و من هنوز نتونستم جلو نی. ماشدیخند  شتریچپ نگاهش کردم که ب چپ
 چندتا ضربه بهش زدم. در گذاشتم و  رهی دستگ ی. دستم رو رورمی استرسم رو بگ

باهاش حرف   دارید نیچون قبل ا دیداد، شا یبود و نشون از استرس نم  یآرش که کامال عاد صورت
 . دمیترک ی من داشتم م یزده ول

به صورتم خورد. چند لحظه چشم  ی دادمش، باد نسبتا خنک  نییو پا نیماش شهی بردم سمت ش دست
 ! شیدیخوبه هنوز ند. چته بابا! دمیکش  یقیهام رو بستم و نفس عم

 ؟ یی_ صدف اوک
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 نگاه کرد.  قیرو برداشت و عم  نکشیرو سمتش چرخوندم. ع سرم

 .دمشیوقته ند  یلیاسترس دارم! خ کمی یو بخواراستش  ی_ خوبم ول 

مثل همون گذشتش! همون  یآمپر زده بودم ول دمشیدونم واست سخته. منم د یم ،ی_ اره حق دار 
 که بود!  لهیاوزگ

 .دمیرو گاز گرفتم و خند  لبم

 ؟ یراه مونده؟ اصال کجا قرار گذاشت یل ی_ خ

 مکث جواب داد. کمی فرمون رو نگه داشت و با  یبه جاده بود، دو دست میمستق نگاهش

  رفتیم دیدیم یخر  هی هوک ی زدی دور انتخاب کردم از ترس پدرت! شانس ما خشک شده. م کمی_ 
 سرمون!  ختنی ریم  لویک لویک دیرو با  یبدبخت گهیداد د  یبابامون آمار م  شیپ

 تکون دادم. دییتا یبه معن یسر 

  هیخواد بنده خدا به خاطر  یمطمئن قرار بزار. دلم نم یجا هیبهت بگم  خواستمی ! منم می_ خوب کرد
 شه.  تیمسخره تو گذشته اذ یخاطرات و حرف ها یسر 

 فرستاد.  رونی و بازدمش رو آه مانند ب دیکش  یقی نفس عم آرش

. راستش ارمی درن یباز  عیکه ضا  کردمی نگفتم چون داشتم خودم رو اماده م یز ی نزد منم چ یحرف 
و   جانیرو به هسال ها واقعا من  نی بعد ا نیارت دنیحرف نزدم، واقعا استرس داشتم، د  میالک نیهمچ

 . کردیاسترس دچار م 

که قرار بود...سخته  ادی ب ادمیسخته  زد،یمادرش بهم م یی فکر کنم که چه حرفا بخوام بهش سخته
سکوت کرد...چقدر سخته بخوام به اون  نیآرت چارهیکرد و پدِر ب دادیکه بابام چقدر داد وب ادی ب ادمی

 مامانم... یها  ت! صحب میحرف زد میا گهید یزایراجب چ  حیو تفر یاز باز  ریکه غ ییروزا فکر کنم، روزا

 ...دایآرش و آ یزن عمو برا یو شوق ها ذوق
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. میداشت  لیرو داشتن، مام تو فام   نهیریرسم د نیا نیبه اسم هم بودن، خانواده آرت  یبچگ  توهمون
  رهی نم ادمیمامان رو به اسمش زدن.   یکه تو بچگ نیبا وجود ا یوقت استقبال نکرد حت چیبابا ه  یول

 ...ادمهی و زن عمو رو خوب  نی ماماِن آرت  زیام تی و ارش صحبت شد. نگاه رضا دایکه راجب ا یروز 

کمرش خورد شد... کم  د،یکه خبر از دست دادن اون خانواده رو شن یوقت ادمه،ی آرش رو  شکستن
 ! یچ یعنیدوست داشتن  میدونستیقطعا م  یول میسن بود

 عمو هم نبود...  ینبود. حت بابا  یول م،یبود ی موضوع راض نیبود و از ا یسنت خانوادمون

از   یاسم گهیکه اون شب شد، چشم هام روبهم فشردم. بعد اون دعوا د یدی شد یدعوا یاداور ی با
بهم   یهو همه چ کیچرا  دونمی بره. نم دنشونیحق نداشت بخواد د یاون خانواده برده نشد، کس

 !دیچ یپ

 دارم. ادیو برخوردش به در رو به   زی م یها و پرت شدن گلدون رو شهیشکسته شدن ش یصدا هنوزم

که شکست و صورت   ییکه زخم به جاگذاشت...دل ها  ییکه حرمتارو شکست...حرف ها  ییها حرف
بابا و عمو   میدیکودکانشون سوخت...همون شب بود که هممون فهم یاهایکه رو  ییبچه ها ونیگر

 .میبود  دهیازش ند یز یچ یر ی که جزو محبت و سربه ز یه اخانواده متنفرن. خانواد نیچقدر از ا

بودن   ریرو نشناسه، دست به خ نیارت  ینبود که بابا ی. کسشدیم ادیکه به اسمشون قسم  یا خانواده
 بود. هیو در همسا  لیزده فامبودنش زبان ایو با حجب و ح 

نه سال تمام دردهام رو تو خودم خفه کردم. نه سال  ادمه؟یانقدر خوب  نارویچرا من ا یلعنت
بود  یبوده، چه قلب ی. فراموش کنم که چه حسارمی کردم به خاطر ن یاحساساتم رو سرکوب کردم. سع

 و اونور جمع کردم.  نوریرو از ا  کشی که شکست و من االن چند ساله هر ت

که حواسش بهم   یکردم و به آرش نبود...چشم باز ادمیکاش   یاخ که ا د،یاز گوشه چشمم چک یاشک
 نبود، نگاه کردم. 

 . دمیروصورتم کش  یلجاجت، دست با

رستوران دو طبقه نگه داشت. از   کی یشد جلو یسپر   یک  دونمیکه اصال نم قهی بعد گذشت چند دق 
 بودم.  ومدهین  ییجا نی تاحاال همچ  دیرس یبه نظر م  کیکه ش رونیب
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که  میاروم به سمت داخل رفت یروم در رو باز کردم. با قدم ها انگشتام فشار دادم و آ نیرو ب فمی ک بند
دادم و نگاهم رو به داخلش انداختم.  مینیبه ب ینیخورد. چ  مینیب  یفلفل تو  یبو میتا در رو باز کرد

 !کیسبک مدرن و کالس شتریداشت، ب  یکی دکور جالب و ش

تابلو و   یادیسالن بزرگش انداختم که تعداد ز یشکل بود نگاه کنجکاوم رو به انتها یا رهیدا زای م تمام
 کرد. یم ییخودنما  وارشی د یرو  یمی قد ینقاش

 .دهیرس ن ی طبقه باال، آرت می_ بر

و من  میباال رفت  یچوب یِ چی مدل مارپ یتکون دادم. باهم از پله ها یرو به آرش انداختم و سر  نگاهم
 . شمردمیرو م میرفت ی که باال م یهر قدم

 بود چشم دوختم. نییبه سالن رو به روم که درست مثل پا مید یپله که رس  نیآخر به

 دونستم کدومشه! یکه پر بود نم  یز یچندتا م نیبودم و ب دنبالش

به  یمن بود لبخند دیکه گوشِه کادِر د یِ جلو رفتم که با تکون دادن دست کمیرو به دندون گرفتم   لبم
 صورتم زدم.   یپهنا

 قلبم رفت رو هزار...  یبود! لعنت خودش

برداشتم که نگاه نافذ و پر   یکرد.قدم تمیکمرم گذاشت و به سمت جلو هدا یدستش رو رو آرش
.  دمیقورت دادم و به قدم هام سرعت بخش یخودم حس کردم. آب گلوم رو به سخت یجذبش رو رو

بهم زل زده بود! مثل  یعنینگاهم کرد!  میسیبود واکه نشسته  یچهار نفره ا زیم  یکه جلو یتا موقع ا
 ... یچگب

  یتمرکز رو یاز گوشه کوچه، به جا نیو آرت میکرد ی م  یعروسک باز  دایاون موقع ها که با آ مثل
 شد.  یم رهی کردنش به من خ یفوتبال باز 

 همون موقع گرم و مهربون! مثل

 ...تی و جذاب تی همون موقع نگاه پر از حما مثل

 کرد و من الل شده بودم.  یصورتم رو فتح م  یجا یجاش بلند شد، هنوزم نگاهش جا از



 صدف در طوفان 

91 
 

که مطمئن   یو صورت ششیخوشحالت و ته ر یرو! موها کلشیکردم، ه  یداشتم برندازش م  فقط
 دار شده... هیزاو کمیبودم 

 رو کوتاه ازم گرفت و با آرش دست داد. نگاهش

 . دی_ سالم، خوش اومد

نبود. آرش مهربون و گرم دستش رو   ش یجذاب و مردونش مثل بچگ یاش شدم. صدا رهی خ  شتریب
 فشرد.

  میآخر گوش   یکنسل کن دمیترس  یهمش م شبی. از دیو اومد  ی_ سالم، ممنون دعوت رو قبول کرد
 دستم نرسه!  یداد اممیرو خاموش کردم که اگه پ

 معلوم شد.   دشیسف یدندون ها  فیکه رد دیخند  نیآرت

 بهم نگاه کرد.  دوباره

ازمون فاصله  کمی جلو اومد. آرش سکوت کرد  یکم دینتونستم لبخند نزنم! لبخندم رو که د گهید
 لب هام رو از هم باز کردم و گفتم:  یگرفت. با بدبخت

 !میو شناخت  ادتهیو _ بگو که من

  مونیبچگ ادیبار هزارمون  یکه من رو برا یچونش گذاشت و با لحن بانمک  ر ی دستش رو ز د،یخند 
 انداخت گفت: 

 بره.   ادشیرو   رزنیکه خاله پ  هی_ ک

بهم گفت    یناراحتم نشدم. وقت  یبهم داد حت  یکه تو بچگ  یو لقب شی گنده تر شد، از شوخ لبخندم
 نیا دنیچقدر مشتاق دوباره د دونهیم و مهربونش غرق شدم. خدا یمشک یتو چشما رزنی خاله پ

گرفتم و  فمیانگشتان ظر نیبودم. دستش رو جلو آورد، بدون مکث دستش رو ب  شیلعنت یچشم ها
 .دمفشار دا

  یکه تو بچگ ییواسه خودت.. من هنوز تمام عکس ها یشد ی. خانم یکرد ر ی_ چقدر ماشاهلل تغ
 . ی...خوشگل تر شدیل ی. خیستی اون موقع ن هیاصال شب دمیفهم دمتیاالن که د یرو دارم ول  میگرفت
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کردم    یزدم و سع یجملش کرد من رو رسما در حد لبو قرمز کرد. لبخند خجول  نیکه ب  یمکث اون
 . رمیدلم رو که با هر حرفش منتظره رم کردنه، بگ یجلو

  ؟یو کف صدففقط ت میو نبرن، دوساعته اومدواسه خودت! برادر من مردشورت   یشد ی_ توام نره خر 
 گنینکبت؟ نگاه کن توروخدا بعد م یچرت و پرتا نگفت  نیاز ا یدیو د!؟ چرا اون روز من جمیمنم هو

 میفروش  ی م دختر  هیرو به خاطر  قمونیچرا دخترا موفق تر از پسران! واال ما خود پسرا مثل شلغم رف
 جاها! هیبه بق یوا

. ابروهاش رو باال داد و با  دیکرده بود چرخ یکه اخم ظاهر  یول کرد و سمت آرش متیرو با مال دستم
 لب زد. یلحن کامال عاد

تورو بردم تو مزون رو   ی. اتفاقا عکس هایرفت به توام بگم چقدر خانم شد  ادمی یگ ی_ راست م
 .لمیبه وسا   زنهیدست نم  یخوب جواب داده، کس  یل یچسبوندم. خداروشکر خ میشخص لیوسا

که بهمون    یبهش داد که خودشم خندش گرفت. با تعارف  یلب فحش ریکه آرش ز دمیحرفش خند هب
 و من تازه به خودم اومدم. میکرد دوباره نشست

من  یدرست جلو  ن یکردم فشارم افتاده. آرش کنارم نشست و آرت یکرده بود، حس م خیبدنم  کل
 قرار گرفت. 

  صاف نشستم. کمیگذاشتم و  زی رو گوشه م فمیک

  یداد. اونم کم نگاهم نم یجوالن م نیآرت  یاطراف شده بود و همش رو طیمح الی خی کنجکاوم ب نگاه
مونده بود   یانقدر استوار باق  شیتر از من بود. نگاه نافذ و مهربون کودک نیسنگ میکرد اما از حق نگذر

 . دمید یگذشته رو م یمردونه همون پسر بچه دوست داشتن کلیه نیکه من تو ا

 ؟یسفارش داد یز ی_ چ

  یم نیی شلوارش رو به سمت پا  نییپا  کمیکه   یدرحال دم،یآرش ناخودآگاه سمتش چرخ یصدا با
 .دیکش

  یاز لب هاش رو پنهان م کمیکه  یچونش قرار داد طور  یداد، دستش رو رو  هیتک یبه صندل  نیآرت
 کرد.
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 ساالد خوردم.  کمی. فقط میبعدا باهم سفارش بد نی ایا ب_ گفتم شم

 بهش زد.  یشده بود اشاره کرد. آرش لبخند گنده ا ی خال   بای که تقر یک یبا دست به ظرف کوچ بعد

 پارک گنده هست؟  هی نجایا کی نزد  یدونستیبود داداش من، م ی_ چه کار 

 نگاهش کرد.   جی گ هیمنظور آرش چ اوردیکه انگار سردن   نیآرت

 ! دمید ادیپارک ز اومدمی _ تو راه داشتم م

  ؟یدی! چرا همونجا تو چمنا نچرولی_خب ا

از   یشگونی خندم بلند نشه. ن  یچشم هاش گرد شد و من لبم رو گاز گرفتم صدا نیحرفش آرت  نیا با
 لب گفتم:  ری آرش گرفتم و ز

 _ زشته خجالت بکش! 

. نه خبر  یر یم  یک یدی. نه خبر می ایم  یک یدی! نه خبر مکهی مرت یمونیمثل گاو م گم؟ی_ مگه دروغ م
 که... یشعور ندار  یزن ی مرگت زنگ م

کنه، نگاه  ی بارش م   چاریدلش پره و فقط داره ل یلیکه مشخص بود خ ی و به آرش دیفقط خند نیآرت
دوتا ضربه کوتاه زد و بهم نگاه   زیشد. با دستش به م  مونیبگه که انگار پش یز ی کرد. خواست بهش چ

 کردم لب زدم.  ی به روش زدم و همون طور که به آرش اشاره م یکرد. لبخند

  یزدن استاده! از بچگ  خودیب یتو گوش نکن! کال تو چرت و پرت گفتن و حرف ها  شعوره،یب نی_ ا
 نکنه... تی نبود که مادرش از دستش شکا یباشه هممون رو کچل کرد. روز  ادتی

 شد و طلبکارانه بهم نگاه کرد.  نهیآرش درهم رفت، با حرص دست به س یاه اخم

   ؟یخبر اومده؟ نه، تو نبود  یچرا ب یکردیغرغر م یداشت روزید یتو نبود شعورم؟ی_ من ب

زل بزنم.   زی به م نی کنجکاو آرت ینگاه به چشم ها یکردم به جا  یو سع دمی کش میبه روسر یدست
 زده نشدم"ارواح خالم" لب زدم.  جانیسرم اصال هم ه ریکه مثال خ یخونسرد و عاد  یلیخ
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. شهیشبتون روز نم دیروز بهم فحش ند هی. البته شما پسرا ستمیادب ن یب گهید ی_ غر زدم، بله! ول
عد بگذره ب کمی ! حداقل بزار یزن یغر م چارهیسر ب  یدار  زیر هی میدیکه رس یاز موقع ا گهیاالنم ول کن د

 و به کار بنداز...فکت 

بگه که با اومدن گارسون ساکت شد.منو رو بهمون داد که آرش با حرص   یز یچ  کی آرش خواست  باز
 منو رو نگرفته، بهش پس داد. با تعجب نگاهش کردم که گفت:  یو کالفگ

باشه،    ینوشابه فقط لطفا حتما مشک دونهیبا تمام مخلفاتش. دوتا دوغ و  ار،ی_ سه پرس کباب ب 
 . خورهینم وگش یخواهرم رنگ د

به  یجمعش کردم و لبخند   عیسر یباز مونده بود ول  مهیبعد با دست به من اشاره کرد. دهنم ن و
 گارسون زدم. 

داد و خونسرد   هیتک یچشم رفت. آرش دوباره به صندل  ک یکه آرش گفت رو نوشت و با  ییزایچ اونم
 لب زد.

 م؟یفحش دادنمون بود یکجا_ خب 

 پوزخند بود.  هیشب  شتریزد که ب یتاسف تکون داد، لبخند یاز رو یسر  نیآرت

  ادی راحتم آرش. بدم م یطور  نی! من اهیچه طور تمیکه وضع یدون ی! مرونی من بکش ب یشعور ی_ از ب
 . دیناراحت ش دینبا دیدونیو مشم. شما که اخالق من  چیسوال پ ادیسرم خراب شه. بدم م لیفام

گفتم   یمگه من به کس ؟یبد  امیپ هی یر ی میم م؟یما هرکس گهید یول  میدون یو م_ بله اخالق گو*هت 
 گهید ی. ول یخوایهم خبر نداره! چون تو نم زنهیپرپر م  دنتیخداشاهده زن عمو که واسه د ؟یاومد

 !رانیا یبشنوم اومد مانی از پباشم که   بهی توقع ندارم انقدر غر

 یعنینگفتم  یز ی زل زده بود انداخت. منم چ  زیکه اخم کرده بود و به م ینیبه آرت  ینگاه دلخور  بعد
 بگم!  یاصال چ

 ادامه داد. آرش

تا   یچه طور  دونهی! خدا مییکرد تا گفت کجا سیزبونش حرف بکشم. سرو ری _  پدرم دراومد تا از ز
 من! ی ک  یگیتو راست م  یکی خواستم خبرت کنم؟ اره  یم  یگیاونجا اومدم. بعد تو گوساله بهم م
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 وارهیکه به د دمید یرو م یشدم.  موج غم و ناراحت ره ی فقط نگاهش کرد، تو چشم هاش خ نیآرت
 انشی واسه ب یینا گهید یول  ادهی حرف واسه گفتن ز  یعنیکرد اما، سکوتش  یپلکش برخورد م 

که   یو با لحن  دمیخودم رو جلو کش  کمی.  شهیداره مسخره م یادیز گهی. احساس کردم جو دستین
 شوخ باشه گفتم: مخواست یم

  الیخی. بمیبعد مدت ها دوباره کنار هم اومد ی! ناسالمتد یگ یبهم م دیکه دار ییچه حرفا  نیبابا، ا ی_ ا
 شو!   سی ... ارش توام هگهید

 . ختیر شی شون یپ یاز موهاش رو یلبخند زد. نگاهم کرد، تاره ا نیغمگ نیآرت

  ،یرفت یتو باشگاهم م یراست  ؟یسرکارت چ  ؟یدرس بخون  یر ی نم گهید رزن،یخاله پ  نمی _ خب بگو بب
 ؟ یر یاونو هنوزم م 

 و با تعجب به صورت غرق آرامشش زل زدم.  دیلحظه هنگ کردم. ابروهام باال پر کی 

 ؟ یو از کجا آوردهمه اطالعات  نیا یعنی...یعن ی ؟یدون ی_ از کجا م

دست هاش شدم، انگار زمان رو دور   رهی که صورتم براش بانمک بود، دستش رو جلو آورد. خ انگار
 . دیکنده. دست بزرگ و مردونش جلو اومد و لپم رو آروم کش

که   یگونم بود که با چشم به آرش یبرخورد دست گرمش به صورتم داغ کردم! هنوز دستش رو از
 خونسرِد خونسرد بود اشاره کرد.

 خبر بمونم؟  یاز حال شماها ب  شهی_ مگه م

 خودش گذاشت.  یجلو ز،یم  یرو ول کرد و رو فمیدستش پوست لط  اروم

پسرعموت دهنش چفت و   نیا گهی. ددمیپرسی و ازش محال و روزت  زدمی_ هروقت به آرش زنگ م
 !  دادی و بهم مآمارت   اتیبس نداره و با جزئ

 و گفتم:  نی.  با تعجب رو کردم سمت آرت اوردیخودش ن  ی دهن باز به ارش نگاه کردم که اصال به رو با

 یشدم. باشگاهم م  الشی خیهست ب یاصال توقع نداشتم! درس که نه سه سال یو بخواستش _ را
 . رمیمدته که نم هی یرفتم ول
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از   شتریب  ی. با اومدن گارسون، چند لحظه تو جام ول خوردم. دروغ چرا واقعا شکه شدم. حت دیخند
 پرسه!؟ یکردم من رو فراموش کرد! چرا آرش بهم نگفت از حال روزم م ی. من فکر م دمشیکه د یوقت

  یایکلمه بگه اونم جو کی دیترک  یم دمیپرس  یم  نیهمه من از آرت نیکن، پسره کاکتوس ا نگاهش
که تهش به لبخند   یبهم دست داد. حس یحرفش حس خوب  نیاز ا یچرا ول دونمی حالم هست؟ نم

 شد.  لیتبد یز یر

خطاب   یآروم ینوشابه رو جلوم گذاشت و با صدا  نیاومدم. آرت رونیرف غذام از فکر ب قرار گرفت ظ  با
 به آرش گفت: 

چقدر خانمه! انقدر  نیبب   ریبگ ادی  رزنیخاله پ نیاز ا کمی  ؟یبا اخم نگاهم کن یخوا یم  یطور  نی_ هم
بهت   میشاپ حرف زد   یاونوقت اون دختره که اون روز راجبش تو کاف ،یشی چروک م یکن یاخم م

 .کنهی نگاه نم

به  یلگد کی  زیم  ریاز ز یحرف، اول چشمش گرد شد ول ن یکه نارنج رو تو دستش گرفته بود با ا آرش
 زد که بنده خدا صورتش از درد توهم رفت.  نیآرت  یپا

 !  وثی_ ببند دهنتو د

 دادم گفتم:  یطور که چنگالم رو تو دستم تکون م نگاهش کردم و همون موشکافانه

 _ کدوم دختر؟  

 نارنج رو بهم داد، ازش گرفتم. گهیبا حرص نصف د   آرش

 . ستیبشر ن  نیروده راست تو شکم ا ه یگوش نکن! اصال  گهی م زشعریداره چ نی_ ا

 کردم و با مکث گفتم:  زی هام رو ر چشم

دونم چه  یشناسم! م  یخوب م یل یمن تورو خ یول چیه  نیحاال آرت ؟یزد یگند هی کنمی _ چرا حس م
 ! یبه آب داد  ییدست گل ها

 قاشق پر برنج رو تو دهنم گذاشتم.  کی چپ چپ نگاهم کرد که خندم گرفت، رو ازش گرفتم و  آرش

 چند ساعت داشتم که گشنم شده بود. نیتو ا جانیاسترس و ه انقدر
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  یشدم اما، اصال به رو یخودم م یرو  نیه آرت کوتا ی گاه متوجه نگاه ها یغذا خوردن گاه ب  موقع
  یز یخواست چ یاولش دلم نم  دی. شاکنهیاومد که نگاهم م ی. برعکس خوشمم ماوردمیمبارکم نم 

 نیا یدخترانم به قوت خودش پابرجا بود و من از نگاه ها  یبخوام نخوام حس ها یتکرار بشه ول 
 کردم.  یاستقبال م  یبعد نه سال به خوب ،مرد

  یوقت اون اشتباه رو تکرار نم  چی گشت و من ه یکاش زمان به عقب برم یدلم گرفت، ا  یا لحظه
 گفتم. ی نم  نیکردم! کاش اون موقع به مادرم درباره احساسم نسبت به آرت 

نوجوان با   کی یکردم! من فقط هفده سالم بود و تو حال و هوا یوقت اون روز قهر نم  چیه کاش
 ...ادیب  شیپ  یز یچ  نیکردم همچ یانواع اقسام فکر و احساسات بودم! اصال اون موقع فکر نم

افکار مسخره رو که به خاطر گذشته بود رو دور کنم.   نیکردم ا یرو به دو طرف تکون دادم و سع سرم
 ... دوارمی! البته، امستمیمثل قبل ن گهیمهم االنه! مهم االنه که د

بعدش به    یرو ول کرد و رفت، ول   زیهو همه چ کیکه چرا  شمیاز دستش دلخور م  ییتاوق کی هنوز
رفت.   یبود م میا گهیکه واسه خانوادش افتاد هرکس د یبا اون اتفاق گمیزنم و م  یم بیخودم نه 
کردم   یخودم مجسم م شی کردم پ یدوبارمون فکر م داری به د یوقت  شیچند سال پ یحت ایچند ماه 

 بهم ثابت شد همش چرت و پرته! روزید نیهم  ی. ول نمشیخوام بب  یازش متنفرم و نم که

رفت. چقدر خوبه  یرو چند لحظه بهش انداختم، حواسش نبود و داشت با غذاش ور م   ینیغمگ نگاه
 درمورد اون کار احمقانه من...  ی...حتدونهینم  زارویچ  یلیکه خ

 کردم.  ینوشابم رو داخلش خال  اطیرو برداشتم و با احت وانمیل

 ؟ یشد فروخت ی کارخونت چ  ی_ راست

 مکث، سرش رو باال اورد و جواب آرش رو داد.  کمی با   نیآرت

 . ستیمعلوم ن  ی_ راستش نه. به چند نفر سپردم ول

کس اون  چیشد ه یفرج  دیمنم به چندتا از دوستام گفتم. شا ستین یکه دلم اصال راض نی_ با ا
 مام دلمون خنک شه!  دیخراب شده رو ازت نخر 
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بود که  بی تشکر کوتاه بسنده کرد و مشغول غذاش شد. واسم عج  کیفقط به لبخند زدن و  نیآرت
ازش خوردم.    یلبم بردم و مقدار  کی رو نزد وانمیکرد. ل  یصحبت م  شتریقبال ب ادم ی زنه،ی حرف نم ادیز

  جاشرو سر  وانمیکه داشت باعث شد زودتر فشارم به حالت نرمال برگرده.  ل یخاص  ینی ریطعمش و ش 
 گذاشتم.  

  گهیو نپرسم " د   رمیسوال بگ نیخودم رو بابت ا  یکردم جلو ی رو دوباره به دست گرفتم و سع قاشقم
خره  دونم چرا! انقدر با خودم کلنجار رفتم تا باال ینم دم،یترس ی" اما، از جوابش م ؟یبرگرد یخوای نم

 قفل دهنم باز شد. 

 

 سوال بپرسم؟  شهیم ن،ی_ آرت 

وسط و   دی بگه که آرش مثل اورانگوتان پر یز یرو غذا گرفت، مهربون نگاهم کرد و خواست چ نگاهش
 گفت: 

  امیتازه اون دن شه؟یمرض م  یکی باعث هزار گنیم یدیادم سر غذا حرف بزنه! نشن  دی_ نه! دختر  نبا
 . ذارتتیخدا داغ م

 چپ چپ نگاهش کرد و سرش رو چرخوند سمت من و لب زد. نیآرت

 بپرس. زنه،ی زر م ادیز نی_ ا

 برداشتم. یدستمال کاغذ کیو  دمی به دور لبم کش یدست

 ... یخواستم بپرسم تو اگه کارخونت رو بفروش ی_ خب راستش م 

 رار کردم. نافذش ف  یمکث کردم، نگاهم رو به دستمال مچاله شده دستم انداختم و از چشم ها کمی

 ران؟یا یگردیبرنم گهی_ د

و بهش چشم  دمی. سرم رو باال کش دمیفرستاد رو شن رونی نفسش رو که آه مانند ب  یکرد، صدا سکوت
آرشم مشتاق نگاهش   دمیبگه. ناخودآگاه از گوشه چشم د دیبا یکرد چ یدوختم. انگار داشت فکر م

 . کنهیم
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 بعدشم...  ام؟ین اونا دنید شهیخاک شدن، مگه م رانی _ خانوادم ا

 به من و آرش اشاره کرد و آروم ادامه داد.  میمستق  نباریا

 ام؟ یشماها ن دنید شهی_ مگه م

بهم دست داد. سرم رو با غذا گرم کردم    ی. حس بهتر اوردمیخودم ن   یبه رو یحرفش ذوق کردم ول  از
 نگفتم.  یز یچ گهیو د

 کردم.  ینگاهش م ی واشکیآخر غذا خوردنمون حواسم بهش بود و  تا

رو    نیکنه، آرت یکار  نکهیحساب کنه و قبل ا  نیکه آرش اجازه نداد آرت میاومد نیی پا ییغذا سه تا بعد
مراقب باشم که   یو چهارچشم  نیآرت  شی و گفت برم پ رونی رستوران، منم شوت کرد ب رونیهول داد ب

 نشه! بیغ

 رفتم.  رونیتکون دادم ب یخنده سر  با

به   یلباس جذب مشک  نیرو تو ا کلشیبود و ه ستادهیرو بهش انداختم که پشت بهم ا نگاهم
 گذاشته بود.  شینما

سنگ رو تا   ری زد. با نگاهم مس  یپاش لگد یفرو کرد و به سنگ جلو بشیدستش رو داخل ج دوتا
سرمون بود و   ی. آفتاب درست باالدمیکش یق یدنبال کردم. نفس عم سهیکه از حرکت وا یموقع ا

 گرم!  یکم

 پاهام برگشت و بهم نگاه کرد.  یصدا  دنیبه خودم فشار دادم. جلوتر رفتم که با شن شتریرو ب  فمیک 

 !یبشکن  شهی_ توقع داشتم با سنِگ ش

با وجود کفش   یسر و گردن از من بلند تر بود. حت  کی زونیم  ستادم،یتکون داد، کنار ا یو سر  دیخند
 پاشنه بلندم.  یها

 تونم بزنم تو سر آرش!  یم یملت رو بشکونم. ول شهی ش ستمیبچه ن گهی_د

 دهنم گرفتم.  یدستم رو جلو  دم،یخند
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 منم دوست دارم با سنگ که خوبه، با آجر بزنمش!  ییوقتا هی ی_ حق دار 

 لب زد.  یو با حرص و لحن بانمک  دیبگه که خود حالل زادش رس یز یخواست چ   نیآرت

 !دیدی کش  یگار یبود من بدبخت رو به ب  شیچند وقت پ  نیهم ؟یکه تاحاال سرم رو نشکوند_ نه

 رو به کمرم زدم و با اخم گفتم:  دستم

 سرت، مگه من زدم؟  _ به من چه! سارا زد تو

رو در   نی ماش چیکرد. آرش همون طور که سو یمشتاق نگاهمون م یهاتو سکوت و با چشم  نیآرت
 گفت:   لکسیر  یلیاورد خ  یم

 ادته؟ی! یزد یی_ خواهرت با جارو زد توام با دمپا

  نیبا لبخند سمت آرت ست ین ادمیو مشخصه  گمینم یز یچ دید یاومد! وقت ینم  ادمیفکر کردم،  کمی
 گفت:  نهیو دست به س  دیچرخ

 ! بیس یباغ خاتون...درختا ادته؟ی_ تو که 

 اومده باشه ابروهاش از هم باز شد. ادشی یز یکرد و انگار که چ زی چشم هاش رو ر کمی  نیآرت

 دست بهم اشاره کرد و لب زد.  با

  نایمانت اما هیاون باغ بزرگه که واسه همسا م؟یکندیم بی باال س میرفت  یکه ازش م  ی_ همون درخت
 بود! درسته؟

 زد.  یبشکن   آرش

 !ادشهیچه خوب  یدی_ آ ماشاهلل د

 اومد با شک گفتم:  یم ادمی  ییزایچ کی

 م؟یخورد یو م  میکن یهاش رو م بیس میرفت ی م  یواشکیکه  دیگیرو نم یهمون باغ  نمی_ بب 

 سقف گذاشت و گفت:  یبودم. دستش رو رو ستادهیجلوش ا نی داد، من و آرت هیتک  نی به ماش  آرش
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 فکر کن.   گهید کمی  ادیم ادتیداره  ولی_ ا

 فکر کردم، شونه باال انداختم و لب زدم.  کمی

 !ستین  ادمی ادی_ ز

 کرد. یز یر اخم

 ییبال هی ی. هرجا تو بود یکنم که چقدر تو شوم یادآور ی بزار واست  ی! ول ادیب ادت ی  دمی_ اره خب نبا
حرف   تی ری که نشون گ ییاز اون جا ی بخوره ول بیکه به س یرو پرت کرد تیی دمپاسر من اومده.  

 ادته؟یدستم شکست!  نینداره صاف خورد تو سر من! منم رو درخت بودم و افتادم زم

متر باز کردم و با دوتا دستم بهش اشاره کردم و با   کیافتاد. دهنم رو  میگفت دستم شکست دوزار تا
 گفتم: یزده ا  جانی بلند و ه یصدا

 !میخوردیم  بیچقدر خوشگذشت. چقدر س ر یبخ ادشیاومد. اخ  ادمی_آهان! 

 ؟ یکن ی_ زهرمارو خوشگذشت من ناقص شدم تو ذوق م

 !یمن نباش  ییپرتاب دمپا ری تو مس یخواست ی_ به من چه! م

 پر حرص نگاهم کرد که زبونم رو واسش درآورد.   آرش

 گفت:  یبا لحن بامزه ا نی ارت نباریا

آه اون صاحب خونه بود که گرفتت، وگرنه تو توباال رفتن از   یصدف نبود اگه افتاد  ری_ نه داداش تقص
 !یزک ی گفت مونیدرخت به م

 کرد جواب داد. یلباسش رو درست م یو همون طور که باال ستادی با حرص، صاف ا  آرش

  ؟یو گرفت؟ شما چچرا آهش فقط من دونمی! من نمچی_ شماهام که هو

 جواب داد.  یبالبخند محو  نیآرت

تو حرص   میجواب پس داد ایمن و صدفم اون دن  دیشا  نیبی م ای دن نیو همجواب کاراشون   ای_بعض
 نخور ضرر داره برات... 
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با لحن    دادیانگشتاش فشار م  نی رو ب نیماش  چیطور که سوئکرد. همون  زی چشم هاش رو ر آرش
 گفت:  یمرموز 

 که خدا براتون درنظر گرفته رو بدونم!  ی مجازات  کنمی_ حس م 

 . ستادیشل شد و صاف ا ششیانگار که از تصورش ذوق کرده باشه ن هوک ی بعد

خدا  یرتتون! اکرم بفرسته بخو هیبعد  ارهیدرتون ب بی به شکل س ایخدا اون دن ی_ به حق عل 
  ست،یدوتا ن یک یجهنم  ی! اصال عذاب هاشهیم خیرو شکر اصال مو به تن آدم س  تیمصلحت و بزرگ 

 بخورتتون! ادی کرم ست که ب  نیهم نشیبدتر

خنده هامون رو    ی. عوضش آرش  وقتدیترک  نمیآرت  یخنده حت  ری حرفش چنان زدم ز نیا دنیشن  با
 کرد.  یلب غر غر م ریفقط ز دید

. شمیاز روتون رد م نیکه به خدا اعصاب ندارم با ماش  دیسوارش د،ی_مردشورتون رو ببرن، سوار ش
خدا بزنه جفتتون   یواسه من بدبخته. ا شیعذاب اله اوردنیبود سر من م   بتی و مص  یبدبخت یهرچ

 منم ببرمتون بدم خر بخوره! دیش بیس

 _ کجا؟  

  نیبه آرت ینگاه  ذاشت،یسقف م یدستش رو رودر سمت راننده رو باز کرد و همون طور که  آرش
 انداخت. 

بهونه   م،یبمون  رونی ب دیمنو گروگان گرفتن چون تا شب با نایاز االن به خانواده زنگ بزن بگو ا نی_ بب 
دلمم   دیبدم! شا یبستن مونیدیل  نیمن به ا میریصندوق عقب! االنم م کنمتی م  یو چرت و پرتم بگ

 به حال تو کردم!  میفکر هیسوخت 

با تعجب سرش رو سمت من چرخوند و نگاهش با نگاهم گره خورد. ناخودآگاه به موهاش که    نیآرت
قدم جلو اومد و انگشت اشارش رو سمتم   کیشدم.  رهی خورد خ  یتکون م میبه خاطر وزش نس  کمی

 . خواستیجواب م دایکه از من و آ ییاومد، وقتا  ادمی یبچگ یلحظه صحنه ا کی یگرفت. برا

هر حرکتش   ی. لعنت زدیکرد و با دقت بهمون زل م یم زی! چشم هاش رو ر میکرد یکه کار بد م  ییوقتا
 تو گذشته... برهی من رو فرو م
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 !؟ یبخور  یتون  یواقعا م ؟یدار  یبستن یجا برا یکه خورد یی همه غذا نی_ تو با ا

 بهش زدم.  یگردش لبخند یمتعجب و چشم ها افهیق دنید از

 _ خب راستش... 

خونه   حی تفر کی عادت و  هیخب   یول ستمین ییانداختم. ذاتا ادم شکمو نییزده سرم رو پا   خجالت
  کی. ادیچرا انقدر خوشم م دونمی بخورم.  نم یبعد غذا بستن نمی! عاشق اهیخراب کن دارم اونم بستن

  یکه بحث بستن نی هم یتا انفجارم نمونده ول یز ی کنم چ یکه حس م خورمیانقدر غذا م ییوقتا
 شه!  یواسش جا خال  دی. تو معدم با شناسمینم  مانیو ا نیها د شهیم

واسه آب و  یبخشش واسه غذاست طبقه بعد هیاصال!  یمعدش طبقه بند شونیداداش، ا نی_ آرت 
و سمت چپت  ! حاال شما از راهربسی به پوفک و چ خورهی راهرو دست راست هم م ی. انتهاهیدن ینوش

 !هیکه خال   یبه مخزن بستن یخور ی برو باال م

که نگاهش کنم، سرچرخوندم سمت آرش و   نیصورتم بود که بدون ا  یهنوز رو نیمتعجب آرت نگاه
 رو باال اوردم و با چند قدم خودم رو بهش رسوندم.  فمیک

   ؟یکنی و مسخره م_ زهرمار، کثافط من 

رو   فمی ک  د،یخندیش. دستش رو باال اورد و همون طور که مرو شون  دمیرو باال تر اوردم و کوب فمیک
 رو ازش گرفت.   چارمی ب فیبه خودش اومد و رو هوا ک عیسر نمی ! آرتنیگرفت و پرت کرد طرف آرت

!؟ اصال مگه یستیشده ن یتو طبقه بند گم؟یخب مگه دروغ م ؟ی_ عه عه! دختر مگه از دهات اومد
! االن  گهید شهیم یواسه خودت؟ خب معدتم طبقه بند یپک درست کن  کسی که س یر یباشگاه نم 

 ! هیسه طبقِه دو واحد قایدق

 !شمیکردم االن منفجر م  یکه زد گرد شد، حس م یهام از مثال چشم

  یم  نیاومد وسطمون و همون طور که آرش رو سوار ماش یفور  نی سرش بکشم که آرت یغیج خواستم
 کنترل کنه گفت:  تتونس یکه اصال نم یکرد با خنده ا

 روشن کن. صدف...   نی! آرش بشمیبهتره بر دیرو کتک نزد گهی_ آقا تا همد
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 رو بهم برگردوند. با خنده لب زد.  فمیبهم زد و ک  ی . لبخندستادیرو بست، روبه روم ا نی ماش در

 !میرو پر کن تی مخزن بستن می_ سوار شو بر

  یبستن  نیو اول میشد نیرو به دندون گرفتم از پشت پنجره به آرش فحش دادم. سوار ماش لبم
 یا وهیم یو داخلش بستن  فروختنی م یف یق یبستن  رونشی مغازه ها که ب نی. از امینگه داشت یفروش 

  دیگذاشت و چرخ یدر نگه داشت آرش دستش رو پشت صندل یرو درست جلو نیبود. آرش ماش 
 گفت:  ینگاهش کردم که با لحن بانمک خمسمت من، با ا

 هلو؟  ای بخرم برات؟ شاتوت   ی_ مادمازل چ

 _زهرمار بخر، زهرمار!

 . دیکرد بلند نشه به گوشم رس  یم  یکه سع نمیخنده آرت یصدا یحت  د،یخند

که شالم رو صاف   یشد، آرش از پنجره بهم نگاه کرد. همون طور  ادهیپ  نمیشدم که آرت ادهیپ  نیماش از
 کردم با حرص گفتم: یم

 سفارش بدم؟   ی_ چ

لبه پنجره   یداد و با لبخند نگاهم کرد. آرشم دوتا دستش رو رو هیبه کاپوت تک  نیماش یجلو  نیآرت
 لوس سرش رو کج کرد.  یبچه ها  نیگذاشت و مثل ا

 عرضم به حضورت...  زمی _ عز

 خاروند و ادامه داد. یرو کم شی نیستش ب د با

بشکه پره    نیتوش، االن ا میزیریم ویکه همه چ میبشکه دار هیرسما   ستین ی_ ما معدمون طبقه بند 
فرصت   نجا،یا مینینش گهید ای ب  ریبگ یخوایم ی. برو هرچیپرش کن دیپره! واسه تو طبقه داره و با

 !میبگرد میبر شهینم

  شهیو ش  نییبرداشتم تا دوباره بزنمش که مثل فرفره سرش رو برد پا زی حرفش سمتش خ دنیشن  با
  یموش ها  نیا نی نگاهش کردم که دوسانت کال اومد باال و نگاهم کرد. ع کمیرو باال فرستاد.    نیماش

 کنن!  یرو نگاه م  رونی هستن از تو سوراخ هاشون ب ینیزم  ریز
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مورعالقم برگشتم. آرش همچنان   یها یبستن دیعد خرخندم گرفت، پشت بهش کردم. ب  افشیق از
 به دستم انداخت.  ینگاه ستاد،یمن صاف ا  دنیبا د نیپشت فرمون بود و آرت 

 ؟ یبخر  یز یچ  نگتیپارک  یبرا یخوا ینموند؟ نم یا گهید  زی چ ؟یکرد  داتوی_خر

 قدم جلو اومدم و با حرص گفتم:  چند

 ...ی بزن غی ج یدید نگیتو چشمت، که پارک کنمی هارو م  ی_ تمام بستن

بگه، با ساکت   یز یچ ک یداد منتظره تا  یکه نگاهش نشون م نینداد. آرت  یو جواب  دیحرفم خند به
 به پارک اشاره کرد و گفت:  یشدن ما دوتا فور 

 رو بخوره.   شیاونجا تا صدف بستن مینیبش قهیچند دق هی می_ بر

 یجلوتر برد و جا یرو کم   نیباشه تکون داد. ماش یبه معن یبهمون انداخت و سر  ینگاه متفکر  آرش
افتاده و  یرسوندم. با سر   نیرو با دست بلند کردم و خودم رو به آرت میبستن لونیپارک کرد. نا  یمناسب

  یو رو میتبود رف کیکه بهمون نزد یق یتو آالچ ییآرش هر سه تا  دنیانتظار واسه رس یالبته کم
صبر کنم بدون توجه به  میطاقت نداشتم واسه بستن گهی. من که دمیمدل قارچش نشست یها یصندل

 انداختم.  یگوگول یخوشمزه ها نیا یاونا، در ظرفم رو باز کردم. نگاه مشتاقم رو رو

کرد،   یطاقت در ظرف رو باز کردم نگاه م یکه ب یگرد و با نمکش به من یکه با اون چشم ها  نیآرت
 کیبود که دارن به  یینایا هیچهره آرش شب یاز نگاه مشتاقش در امان نبود، ول تک به تک حرکاتم 

 کنن! ینگاه م  ییآدم فضا

خوشش رو با بستن چشم  یرو جدا کردم. بو ی بخش گنده از بستن کیرو برداشتم   یکی پالست قاشق
 شروع به خوردن کردم.  ادیاستشمام کردم و بعد با ولع ز یهام چند لحظه ا

 ه؟ یعیطب گمی_ م

 یبه آرش انداختم. رو یپرش کردم، همزمان نگاه کوتاه یاوردم و دوباره از بستن  نییرو پا قاشقم
 کرد.  یخم شده بود و با تعجب نگاهم م کمی زانوهاش 

 ه؟ یعیطب یچ ؟ی_ چ
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 گلوش رو قورت داد. با انگشت به ظرف اشاره کرد و گفت:  آب

 کنن؟  ینم اری! معموال از ماه دوم به بعد ویکرد  اریاز االن و نکهی_ ا

 تو گردنش!  دیدستش رو پشت گرد آرش برد و کوب ن،ی چپ نگاهش کردم که آرت چپ

دفعه سر  هی  تهادیدوست داشت،   یبستن  یصدف از بچگ  ؟ینکن کپک، مگه مرض دار  تشی_ انقدر اذ
 تمام موهاتو کند؟  شی عروسک یبستن

داد کمرش رو صاف کرد.  یسرش رو کج کرد و همون طور که با دستش گردنش رو ماساژ م آرش
 و با حرص لب زد. دیپرپشتش کش یبه موها یدست

که سرم اورده. البته  یی دارم از بالها ونی_واال دستم رو که شکسته، غرقم کرده موهامم کنده واال کلکس 
 گرفت! یننم ازمون عکس م  میکرد یم یما تو بچگ یمدرکم دارما، بزنم به تخته هر غلط

 و لب زد.   دیبلند خند نیآرت  هوی

 از خت...که بعد  یهمون ؟ی_هنوز اون عکسه که دامن تنت کردن رو دار 

سمتش و با دست هاش   دیجملش رو کامل کنه پر نی که آرت نیلبش رو گاز گرفت و قبل از ا آرش
 یداشتم م یول اورم یخودم ن یخواسم به رو  یافتاده بود م میدهنش رو گرفت. من که دوزار یجلو
 .  دمیترک

  یاشغال نیهوا به ا کایامرعمرا تو  فه؟ی ! نگاه هوا چقدر کثمیالل شو بذار از سکوت لذت ببر قهی_ دو دق
  زارویچ نی ا ،یبرد ادی کال فرهنگ مارو از  کای امر ی... رفتیوبردخفه شو که آبروم  قهی. دو دقادی ب رتیگ

 کنن! یکه ذکر نم

ساکت شد. لبخندم کش اومد و همون طور که  ی ول  دیخندیلب م ریابرو باال انداخت و ز نیآرت
 کردم گفتم:  یقاشقم رو پر م نیچهارم 

از  یادی  ارهیرو ب  یخونتون به مامانت بگم اون البوم قهوه ا  امی سر ب هی_ اخ آرش هوس کردم شب 
 .  میخاطرات گذشته کن



 صدف در طوفان 

107 
 

زنگ   نی آرت یواسش دراوردم که گوش  ینگاه پر از حرصش زبون  دنیچپ چپ نگاهم کرد، از د آرش
  یتماس رو قطع کرد ول دم،ید هیزاو نیکه من از ا ینکرد و با زدن دکمه قرمز   یخورد، اولش توجه

و با لحن    دیهو آرش سمتش چرخ کیبود ول کن نبود. دوباره زنگ زد، انقدر زنگ زد که  یهرک  اروی
 گفت:  یشاک

  یشده اون کارخونه دربه داغونت رو م  دایپ یخر  هی دمیبچت رو گاز مونده! شا  دی_ جواب بده شا
 خواد!

رو نگاه کرد و با اخم    شیگوش  نیرو خوردم. آرت  اتشی محتو نیرو تو دهنم چرخوندم و اخر قاشقم
 گفت: 

نگفت.   یز ی چ  یشمارش ناآشناست. از صبح هزار بار زنگ زده. چندبار جواب دادم ول ه،یک دونمی_ نم
 ا خسته شه...فکر کنم مزاحمه. بزار انقدر زنگ بزنه ت 

 گفت:  یطونیو با لحن ش  دیبه لبش کش یداد، با خنده دست هی به ستون کنار تک   آرش

هروقت   ا،ی نخور نارو یگول ا نی خواد مختو بزنه! بب یخارج م یبر  یخوا یو م ی مجرد دهی_ حتما فهم
همه کف  رمیگیمراسم ازدواج برات م  هی. رمتیاگه نگ ستمیبه خودم بگو، مرد ن  یازدواج کن  یخواست

 ... کایهمون امر میری کنن ماه عسلم م

باعث خندم شد. با زنگ خوردن دوباره  شتریبه آرش داد که ب یفحش ن یخنده که آرت ر یز زدم
 رو خاموش کنه که دستم رو سمتش دراز کردم و گفتم:  ی کالفه خواست گوش ش،یگوش

 نداره. یکه اعصاب خورد  نینگفت بعد بالکش کن! ا ی ز یجواب بده اگه چ گهیبار د هی_ قطع نکن، 

 نیتا خواست دکمه اتصال رو بزنه آرش مثل ا ینگاهم کرد و با مکث دست برد سمت گوش کمی
 رو ازش گرفت و دکمه اتصال رو زد.  یگوش  ایهمزن برق 

  یبه وحش دهیباال پر  یهنگ موند! و فقط با ابرو ها چارهی ب نی که آرت دیرو از دستش قاپ  یگوش چنان
داد و با  هی کلفت کرد و به ستون تک  کمیخونسرد صداش رو   یلیآرش چشم دوخت. آرش خ  یباز 

 جواب داد.  نیچشمک به آرت 

 _ الو؟ 
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  نیرو خوردم که آرت میاز بستن گهیقاشق د کینشد.  دهیاز اونور شن ییمکث کرد، انگار صدا کمی
 . رهی رو از آرش بگ یخواست گوش 

 . مزاحمه! دهی_ بده بالکش کنم، جواب نم

 و گفت:  دیآرش خودش رو عقب کش اما

   ؟یزنی حرف نم دمیکه جواب م یالل  ای ؟یشیو خفه م یفهمی نم دمیکه جواب م یکر  اروی ی_ ه

 . دیآرش دوباره به گوشم رس یمونده که صدا مین ینازن یچقدر از بستن نمی اوردم تا بب نیی رو پا سرم

 من...  ای یزن یحاال؟ زرتو م  یهست  یخوشم اومد. ک ولیا ؟ یست ی_ عه، پس الل ن

  نینگاهش کردم. کم کم اخم هاش درهم شد و به آرت  یهو ساکت شد. سر بلند کردم و با کنجکاو  کی
 نگاه کرد. 

 !؟ یهست یاصال ک  ؟یشناس یو از کجا م_ من

"   اما، آرش چند لحظه سکوت   گه؟ یم ی" چ دیپرس  واشیبا اخم  نیبه سمت جلو خم شدم. آرت  کمی
 گرفت. نیرو سمت آرت  یگوش یحرف   چیکرد و بعد بدون ه

 _ باتو کار داره. 

فاصله ناخودآگاه به شماره   نیرو ازش گرفت. از ا یبا تعجب دستش رو جلو برد و با مکث گوش   نیآرت
که   یرو به گوشش چسبوند و درحال   یگوش یشدم. با مکث و دودل  رهیم نبود خ معلو ادمیکه ز رندهیگ

 لب زد. یگرفته ا یکرد با صدا یبه آرش نگاه م

 ... دیی_ بفرما

  یبه نظر م یو عصب  ختهیبهم ر  ی آرش کم افهی شدم و زل زده بهش، ق میبستن الی خیشد، ب   سکوت
  نیسر زده به سراغم اومد و من رو گرفتار خودش کرد. رفته رفته چهره آرت یدونم چرا نگران ینم  دیرس

 و دست هاش مشت شد.   دییگرا یبه قرمز 

   ؟ یهست ی_ تو ک
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نگاهم رو از آرش گرفتم. ناخودآگاه با بلند شدنش منم از جام بلند شدم. عالوه    نیآرت  یعصب یصدا با
افتاد فقط  نیپام به زم یکه از رو یف بستن توجه به ظر یبه دلم چنگ زد.  ب یترس بد یبر نگران

 نگاهم زوم شد رو اون!  

  ؟یهست ی ک  نمیاصال! مثل آدم حرف بزن بب یگیم یچ ؟یخور  ی_ چرا گو*ه م

زود    یلیزد و خ رونی گردنش کم کم ب ی. رگ هادمیترس  شیبلند و عصب  یاز صدا یچرا ول دونمینم
 شد.  یقشنگ و آرومش طوفان  یکه چشم ها دمید

بلند شد، خواست    یکوتاه زیتوهمش تا االن فقط نظاره گر بود با خ  یکه با نگاه نگران و اخم ها آرش
 دستش رو به حالت صبر کن باال آورد. نیآرت  یول  رهی رو ازش بگ یگوش

  یم مکان باز تقال نیتو ا دنینفس کش  یبلنده و داره برا یادی نفس هاش ز یکردم صدا یم حس
 کنه! 

  کیاز  شتریب  یز یکه پشت تلفِن چ ی کردم اون یسرخ رنگش چند لحظه به من افتاد. حس م نگاه
 مزاحمه...

 کرده.  یپسر آروم رو عصب  نیحد ا نیکه تا ا  یمزاحم

 ...یگ یدروغ م ی...دار یزن ی زر م ی_ دار 

 دهنم گذاشتم. یو دستم رو رو دم یکش ینیکه ناخودآگاه ه دیدادش چنان برق از سرم پر از

  نیبه آرت جهی مثل سرگ یاخر حالت هیتو ثان  یول  رهی رو ازش بگ یخواست گوش  اورد،ی طاقت ن گهید آرش
چشم هاش تار   دمی...ددیرنگش پر دمیاز دستش افتاد شکست. به وضوح د یدست داد و گوش

 گوشه چشمش نشست! ینم اشک رو  دمیشد...د

خواستم   یو سمتش رفتم، م اوردمیطاقت ن  ؟یبود پشت گوش یاون ک هو؟ک ی شد  یچ ایخدا
تر   یدست آرشم پس زد. نگاه نگران آرش زوم بود رو چشما یاما، عقب رفت. حت رمی دستش رو بگ

 شدش.  

 ...ستین  یز ی...چستی ن  یز ی_خوبم، خوبم چ
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صوت انقدر غم و بغض بود که شک داشتم اصال متعلق به  ذرهی نی! تو همومد یاصال درنم  صداش
 تابانه جلو رفتم.  یباشه! ب   نیآرت

   ؟ی بود پشت گوش یشد؟ ک  یچ هوهی ،یست ی_نه خوب ن

. آرش از پشت  دیکش قیدستش سرش رو گرفت و فشارش داد. چشم هاش رو بست و نفس عم با
 .نهی کمرش رو گرفت و مجبورش کرد بش

 ؟ یشد یطور  نیبهت زنگ زد ا یم پدر*سگکدو  نی_ حرف بزن آرت

 رو فشار داد و آروم گفت:   شیشون یدستش پ با

 ! دونمی_ ن..نم

 االغ... یدیسکتم م یبگو دار  یز یچ هی! یختیبهم ر  یطور  نیزد ا یگفت؟ چه زر  ی_ خب چ

اخالقش رو عوض   نیزل زد و ساکت شد. چرا ا یا گهید یکردم. به جا یبارون زدش رو حس م نگاه
 نکرده؟ 

جا   ع یرو سر  یرو برداشتم. باتر  شی و باتر یگوش  نیزم ی بهش نگاه کردم، خم شدم و از رو  یناراحت با
  یدکمه بغلش رو فشار دادم ول رم،ی روشن شه تا با اون شماره تماس بگ  شیگوش نکهیا دیزدم و به ام

 روشن نشد.

 ! ی_ لعنت

انگشتام فشار دادم  که دست لرزونش جلو اومد، اون دستگاه داغون رو ازم   نی رو ب یبا حرص گوش  
  نشیغمگ ینامنظمش و اون چشم ها یانداخت. نفس ها یگرفت و به صفحه شکستش نگاه

  یحس وفته،یداره م ایافتاده  یبد یلی کردم اتفاق خ  یکشت. حالش بد بود حس م یداشت من رو م
دلم  نم،ی"  خواستم کنارش بشمیدار  شی اتفاق شوم در پ یگفت"کل یو م دزیم  ادیفر مداشتم که درون

کنه من  یاداور یخواست بهش  یخواست، دل نفهمم بازم م  یبدم. دلم م شی دلدار خواستیم
 هستم. بهم توجه کن! 

کرد، درست مثل    یمن و دل مظلومم رو رد م یبازم همراه دم،یکش یهوا بلند شد، اه یب یوقت  یول
 مکث کرد. نیآرت یکه با صدا رهی .. آرشم همراهش بلند شد و خواست بازوش رو بگشینه سال پ
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 برم. بابت امروز ممنون. دیبا  دیو ببخش_ من

 و نگاهشون کردم. دمیکرد و مچ دستش رو گرفت، خودم رو کنار کش  یاخم آرش

 گفت... یچ کهی مرت نیاصال، ا شدیچ نمیبب نیبش  قهیدو دق ،یبر  ذارمیحالت نم نی_ کجا!؟ با ا

که من تو چشم هاش  یاون غم دی و بهش زل زد. شا دیچشم هاش رو چند لحظه بست، چرخ  نیآرت
 چون چشم هاش گرد شد و ناخودآگاه دستش رو آروم ول کرد.  دیرو آرشم د دمید

 تنها باشم، توروخدا ولم کن! ولم کن... خوامی _ م

 ! برمتی م ی_خب بزار برسونمت! هرجا بخوا

 ندارم که بخوام برم...   ییو ببر خونه من جا_نه...صدف 

دورم   نیکه من هرلحظه منتظر سقوط صاحبش بودم ازمون دورشد. از هم ییو گفت و با قدم ها نیا
بودم،   جیش شکسته! ماتم برده بود و گ کمر   دیفهم یم  دشید یم یحال زارش مشخص بود، هرکس

به موهاش زد و با   یچنگ ستادم،ی. کنار آرش امیبشه و بره نگاهش کرد یکه سوار تاکس  یتا زمان 
  رلبینگاه کردم. ز شیخال  یلب گفت. نگران به جا ری " زیو "لعنت  دیبه دستش کوب یا کالفهحالت 

 زمزمه وار گفتم: 

 اخه! شدهی_ چ

دونستم   ی. اصال نم زدی لب حرف م ریو با خودش ز دی کش  یالفه نفس مکه ک یسمت آرش  دمیچرخ
 !گهیم یچ

 شدم.  رهی و بهش خ دم یرو کش  بازوش

 گفت؟  یچ یهان؟ باهاش حرف زد  ی بود پشت گوش  ی_ ک

 مضطربم نگاه کرد.   یو به چشما برگشت

 به خدا صدف! دونمی_ نم

 .دمی دستش رو کش  یعصب
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 ؟ یداد نیبه آرت وی بود و چرا گوش یک  اروی یدون  یتو که نم  ؟یو نشناخت_ صداش 

  یبلندش من رو کالفه تر م ینفس ها  ستاد،یو جلوم ا دیکش  رونیکالفه دستش رو از دستم ب آرش
 کلمه حرف از طرفش بودم.  کیچشم دوختم و منتظر  زدی رو داد م  یو نگران دیکرد.به چشماش که ترد

بهم گفت که   یپشت گوش  ارویدادم بهش؟   یم وی گوش یکرد  یدونستم فکر م یاگه م دونمی_ نم
! دونستیهم م میاالن خونه ما مراسم ختم انعام گرفت نکهیاسم پدر و مادرم و ا  یو حت شناسهیو ممن

  احمهمز دی ! لحنش ترسناک بود. فکر کردم شاهیچه رنگ رممی لباس ز دونهیانگار م زدیحرف م  یجور  هی
 خبر داره... مونی و بم زندگ ری و ز ندهی انگار از آ زدی حرف م  یطور  هی یول

 گرد شده صورت آشفته اش نگاه کردم.  یچشم ها با

  دیبا یچ دی رسیبه ذهنم نم  یز یشد، ساکت شدم و دستم کنار بدنم افتاد. چ داشیاز کجا پ گهید نیا
و منگ چند لحظه چشم هام رو بهم   جیو بشناسه؟ گآرش   دیبود؟ چرا با یک اروی نیگفتم؟ اصال ا یم

وفته. سرم ی ب یاتفاق بد کیکردم قراره  یکرده بود. همش حس م  دایبه دلم راه پ یبد یفشردم، نگران 
 ها نشست و به فکر فرو رفت.   ی از صندل  یک ی یرو  یرو باال آوردم، آرش عصب

 سمتش برداشتم و آروم گفتم:  یقدم

 . میرفتی کاش باهاش م ی_ نگرانشم، ا

که جونش به لب برسه ام  یینایرفته از ا  ادتیتو  میرفت  یباهاش م  رمیو که! بعدم گحالش  یدی_ د
 نیاالن حرف بزنه؟ دل خوشه! ا یاومد به ما خبر نداد بعد توقع دار  رانیا یکثافط وقت زنه؟یحرف نم 

  ی پشت گوش ارویاون  ختیمنم بهم ر ی ! حتختیکه بود داغونش کرد. به همش ر یموضوع هرچ
  شیپ یا  دهیچی موضوع پ دوارمیو زر زر کنه نبود، ام رهی شماره رو بگ هی یکه شانس یمزاحم هی هیشب

 !ادین

 . دیزد و به زانوهاش کوب   ختشیبهم ر یبه موها یچنگ بعد

 شرکت... میریخونه بعد م رسونمی . تورو ممی. بهتره برزنمیبهش زنگ م گهیچندساعت د هی_ 

! اصال  میبچرخ نیچهار بود و ما قرار بود تا هشت با آرت کی ساعت انداختم، تازه نزدناراحتم رو به  نگاه
رو از   فمی تمام برگشتم و ک یرو خراب کنه.  با دمغ زیتلفن مسخره همه چ کیکردم  یرو نم  فکرش 
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چپه شده و محتواش همه جا پخش   میافتاد که ظرف بستن نیبرداشتم. نگاهم به زم یصندل یرو
 شده.

 . اروم گفتم: ستادمیزدم و تو بغلم فشار دادم و کنار آرش ا فمی به ک یچنگ

 ...شهیم یادیمشکوک داره ز ی تلفن ها نیا انی _جر

 . دیبه صورت نگرانم موشکافانه نظر کرد و اروم پرس ستاد،یمکث و سرجاش ا هیثان چند

 خبرم؟  یشده من ب  یز ی_چ

حرف،   نیمردد بودم واسه گفتن ا  کمیکه  یدادم و شمرده شمرده درحال  هیبه ستون تک هنیبه س دست
 لب زدم. 

کرد و   یدر با تلفن صحبت م یبرگشتم جلو ی وقت دیخر یمن رفتم سوپر  روزی. دزنهی _بابام، مشکوک م
!  ینکرد  داشیکه چرا پ دیکش ی هوار م یک یراه انداخته بود. مدام سر  یداد و فحش کش یداد و ب

هاش   د یکه من رو نگران کرد، تهد یز یچ ستیمهم ن  ادیحرفش ز  نیطور حرفا! ا نیکجاست و از ا
 بود.  ی گوش پشت

 انداختم و زمزمه وار لب زدم.  یرو به نقطه کور  نگاهم

  یطور  نی بودم ا دهیبارم ند کی  یهمه سال حت نیکرد، تاحاال تو ا یم دیناجور طرف رو تهد یل ی_خ
 خانواده طرف! یبه مرگ و نابود د یکنه، اونم تهد دیرو تهد  یکس ایصحبت کنه 

 توهمش نگاه کردم و ادامه دادم. یمتعجب و اخم ها یچشم ها به

 م؟یخبر یافتاده که ما ب یتو شرکت اتفاق ست؟یبه نظر تو مشکوک تر ن نی_ا

 تکون داد و آروم گفت:  ینگاهم کنه سر  نکهیا بدون

 کنه... یم یخودش رو ط   یروال عاد یکه من خبر دارم همه چ یینشده، تا جا  یز ی_نه چ

 نیا  دی! شانی آرت ینه بابا و نه حت  ست،یمعادالت درست ن  نیا زیچ چیه  دم،یکش یکالفه ا پوف
 دارم.   یامروز احساس مسخره ا بیعج یموضوع ها اصال بهم ربط نداشته باشه ول 
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خودش کنه... با  ری هممون رو درگ دیکه شا یطوفان ده،یگ مطوفان بزر  کیکه مثل خبر از  یاحساس
 .میرفت  نیسمت ماش  م یو مستق میبلند از پارک خارج شد یقدم ها

  یرو از جلو  نیتونستم چهره نگران و ناراحت آرت یفکر و ذهنم داغون و مخشوش شده بود و نم تمام
رو باز کردم، از    نیصحنه استوپ کرده. در ماش  کیشده و تو  یپل  لمیف کیچشم هام کنار بزنم. انگار 

بد شد.   المح  یبه صورتم برخورد کرد لحظه ا  نیکه به خاطر برخورد آفتاب به سقف ماش ییحجم گرما
 هیچند ثان یرو روشن کرد. وقت  نیواسه سوار شدن مکث کردم که آرش زودتر نشست و کولر ماش

 رو آروم بستم. نیگذشت منم سوار شدم و در ماش 

درحال جوالن دادن بود.  یا گهید یشده و فکرش جا رهی نزد، ساکت فقط به جلو خ  یحرف   چیه آرش
 دستش مدام تو موهاش درحاله رژه رفتن.  یدستش رو لبه پنجره گذاشت و انگشت ها

 عوض شه.  کمی نیداخل ماش  یدادم تا هوا نییپا یرو کم  شهیش

  شیگوش ی به آرش بگم بهش زنگ بزنه ول  خواست یهم فشار دادم، دلم م یخستم رو رو یها چشم
حاال حاال ها    شناسم،یکه من ازش م یز ی خودمون شکست. شک ندارم االن خاموشه و با اون چ یجلو

 رو درست کنه.  یقصد نداره گوش

 آوردم.  رونی رو ب میو گوش فمی بردم سمت ک دست

اسمش رو فشار دادم که  یدستم، رو  یحوصله با سرانگشت ها یاز طرف سارا داشتم، ب یامیپ
 باز شد.   امشیپ

همه  نوریخوش بگذره چون ا  یبهت حساب دوارمیام ستی ازت ن  یخبر  ده،ی" سالم مجدد خانم پسر ند
 دلم خواست"  ییهو یبدجور  ر یخونه برام پفک بگ یای ب یمسخرست. خواست یلیخ  زیچ

 خراب شد! یول  گذشتیمزل زدم. داشت خوش  رونیم به ب چپوند فمیرو تو ک میگوش یناراحت با

 رو خراب کرد. به آرش نگاه کردم و آروم زمزمه وار گفتم:  یهمه چ یمزاحم لعنت اون

 نگه دار. یسوپر  هی_ 

  نیتر کی لب گفت. نزد ریز یپنجره برداشت و "باشه" ا یکه نگاهم کنه، دستش رو از رو نیا بدون
که به چشمم خورد رو برداشتم و رفتم داخل   یپفک  نیشدم، اول ادهیحوصله پ یمغازه نگه داشت که ب 
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  دهکه هوس کر یز ی چ زدلمیتونستم واسه عز ینم  یفروشنده گذاشتم. حالم بد بود درست ول یو جلو
 نکنم. هیرو ته

 .  ستیمثل سارا برام با ارزش ن ای کس تو دن چیه

 هامه... هیامه...همدم و شونه گردردامه...همدم زخم ه همدم

و   رهی گیرو مدام تو دست م  شیآرش گوش دمیاومدم که د رونیاز مغازه ب  دم،یحساب کردن تنها خر  با
. نگاهم رو دمیرو تو دستم فشار دادم و به قدم هام سرعت بخش  لونیداره. نا یدم گوشش نگه م

  زشالو ا کی همه شماره گرفتن  نی شدم. منتظر بودم حداقل بعد ا رهیو به چشم هاش خ  دمیباالترکش
نشستم و  ن ی. داخل ماششدیم رهی و به صفحش خ اوردی م نیی رو پا یگوش دی بشنوم. اما، هربار ناام

 آروم گفتم: 

 نه؟ ده،ی شد!؟ جواب نم  ی_ چ

 . شد  رهیفرستاد، با دستش فرمون رو فشار داد و به چشم هام خ رون یرو کالفه ب   نفسش

 . زنمیزنگ م مانیپ ایش کنم اگه جواب نداد به خاله  ی_ نه خاموشه، تا شب صبر م

 و بده. به منم خبرش  ی_ اگه زنگ زد

اومده باشه   ادشی  یز یهو انگار چ کیرو روشن که  نی باشه تکون داد. خواست ماش یبه معن یسر 
 تو دستم. لونیو زل زد به نا دیسمتم چرخ

 ؟ یردک ودت یاصال تو خر نمی_ بب 

 بودم رو نشونش داد.  دهیکه خر یآره تکون دادم و همزمان پفک  یبه معن یسر 

 نگرفتم. یا گهید زیواسه سارا، چ دمیپفک خر دونهی_ 

 زد.  یحال لبخند یب

 کرده؟  اری _نکنه اونم و
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تاسف   یاز رو یلب گفتم و سر  ری" ز یکنه. "نوچ  یکرد بازم شوخ یم یحوصله و ناراحت بود و سع یب
 تکون دادم.

 _ حوصله ندارم کم چرت و پرت بگو!

کرد. سرم رو به   یم یبازم شوخ  یا زهیدونم با چه انگ ینگفت، خودشم حوصله نداشت نم  یچیه
از آرش بخوام بازم باهاش تماس    خواستیدادم و آب گلوم رو قورت دادم.  دلم م هیتک  میصندل  یپشت

 نداره!  دهی مطمئنم فا یبره و بتونم افکارم رو جمع کنم. ول نیمسخره از ب  یها ی نگران  نیبلکه ا ره،یبگ

 *** 

نبود ساعت چنده و   میداشته باشم. سست بود و شکننده...اصال حال  یتونستم رو قدم هام کنترل  ینم
 نه! ایرو دادم  هیکرا ستین ادمی  یشدم. حت ادهی پ نی من کجا از ماش

و تو خودم    رمیراه م  ادهیگذشته باشه و من ساعت هاست دارم پ ازدهیاز  دی ساعت با دونمیم فقط
  رهی . سرم رو باال آوردم و به کوچه آشنا روبه روم خدمیو قلبم رو فشار م  زنمیکشم، ضجه م یم ادیفر

 !دارنیهمه ب دمی... شادارهیخاله هنوز ب  یعنی  نیاز اتاق ها روشن بود و ا یک ی شدم، چراغ 

همه قدم  نیسرم چشم دوختم، ا یو به آسمون باال ستادم یسرجام اچند لحظه  ست،یمهم ن واسم
 چرا آروم نشدم!؟ ختمیر  یهمه اشک الک نیهمه باخودم حرف زدم، ا نیزدم، ا

لحظه از صدف گرفتم رو باال آوردم به   نیشکستم که تو آخر  یگوش ؟یچه سرنوشت مسخره ا نیا
 صفحه ترک خوردش نگاه کردم. 

 !دیجد یباز  هی_همش دروغه! 

 سوخت.  یگلوم خشک شده بود و م دم،یکش یقیگلوم رو قورت دادم و نفس عم  آب

که انگشت   دمیبه چشم هام کش ی. دستستادمیدر ا یقدم هام رو سمت خونه برداشتم و جلو نیآخر
 هام نمناک شد. 

که امروز صبح از خاله گرفتم باز کردم و داخل رفتم. پاهام  یدیبه حالم زدم، در خونه رو با کل  یزخندپو
داخل رفتم همزمان   ینداشت، به زحمت باال رفتم و در خونه رو باز کردم. وقت ستادنیا ییتوانا گهید

 نگران به سمت در هجوم اوردن.  یبا صورت ها مانیخاله و پ 
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من  یدر و درست روبه رو یجلو  مانیاروم خم شدم و کفش رو دراوردم. قامت پ توجه به اونا  بدون
 کرد بلند نشه. یم  یکه سع  شیعصب یشد و بعدش صدا دایپ

ما نگران  یگیچرا خاموشه؟ نم  تیساعت چنده؟ گوش  یدون یخر؟ م  کهیمرت یبود  ی_ کدوم گور 
مرد نود   وفته یپاش ب رانه،ی ا نجایا ،یکرد یکه نه سال زندگ ستین یاون خراب شده ا نجایا شم؟یم

  رمدا امیمردم، زندم دارم م یبگ  یزن ی زنگ نم هیبعد تو اوزگل  ارنیو بال سرش م دزدنیساله رو هم م
 !رمی میم

 ...شدهیبچم چ نمیساکت شو برو کنار بب  مانی_پ

  هیاز ثان یچفت شد با چشم هام، به کسر  مانیپ  یکه نگاه برزخ ستادمیزدم، بچم! صاف ا  یپوزخند
گره  یرفت. دست مشت شدش از هم باز شد. درست مثل ابروها   نیاز ب تش یخشمش و عصبان

گرفت   متیجلو اومد، دستم رو با مال   یو لحن آروم و نگران دیو ترس به صورتش دو  یخوردش! نگران
 اروم گفت: 

 شده؟ چرا انقدر... یچ نی_ آرت 

 شونش فشار دادم و از کنارش رد شدم. یوسط حرفش، دستم رو رو دمیپر

 خوام بخوابم.  ی_ خوبم. م

دور بازوم نشست و من رو سمت خودش   فشیضع  یدستم رو گرفت، انگشت ها ی با نگران خاله
 کشوند.

قرار   یب یرم اون چشما . من داکنمی شده؟ چرا انقدر چهرت آشفتس؟ نگو خوبم که باور نم   ی_ مادر چ
توروخدا   ؟یختیکه انقدر بهم ر شدهی. جون به سرم نکن پسرم، درد به جونم چنمیبی و غم زده رو م

 ... شدهیتو خودت بگو چ زی سکوت نکن، نر

بهم نگاه کنه و   شهیاشم. مگه مگفت، من واقعا مثل بچه یبستم و نگاهش نکردم.  راست م  چشم
غم تو چشمام    شهی...مگه مشمی خروارها حرف و خاطره خورد م  ریرم زکنم...دا  ینفهمه که دارم دق م

کرده،  رگماما، مادرمه... بز ستی کرده. هم خونم ن یرو نخونه؟ امکان نداره نفهمه، مادره و برام مادر 
مونده... نگاهش  داریباالسرم ب  دمیبه خودم لرز یکه از کابوس اون شب لعنت ییشب تا صبح وقتا
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دونستم  یم  زه،یر  یو زمانم بهم م ن ی زم نمیتر شدش رو بب  یاگر اون چشم ها دونستمینکردم  چون م
 ! زنمیم  شیاونم به خاطر من خودم رو آت  زه،یقطره اشک بر کیاگه 

 . میکن یخاله، من خستم. بعدا صحبت م  ستی ن یز ی_ چ

 .ستادنینداشت واسه ا یپاهام جون گهی. دو تو اتاق رفتم دمیکش رونی دستم رو از دستش ب آروم

وقته   یلی...خ ارهیطاقت ب  تونهی نم گهیوقته د یلیوقته خم شده... خ  یلیپاها...خ  نیکمر...ا نیا
پنجره خودم رو پرت کردم و چشم  کینزد یِ راحت  ی... رو صندلزهیتلنگره که بشکنه و بر کیمنتظره 

 هام رو بستم.

هوا   یو شکنجه گر روح و روانم شده بود. ب  دیکوب یگوشم مثل پتک م یتو کهیمرت  نینکره ا یصدا
زانو   نیکه برام مونده بود سمتش رفتم. رو زم یذره انرژ   نیبرداشتم و با اخر زی چمدونم افتادم، خ  ادی

 .دمی کش رونیپاکت ها و مدارکم رو ب بغلش رو باز کردم و تمام   پیزدم، ز

همشون،   ن یو از ب ختمیر رونیارزش بودن رو ب یکه واسم ب ییحوصله و با حرص تمام کاغذ ها یب
بار هزارم   یبازش کردم و برا نیکه رنگش قرمز بود رو برداشتم. همونجا رو زم  یپاکت نامه ا

 خوندمش. کلمه به کلمه ش رو... 

  ی پشت گوش کهی مرت نیکه ا ییتوش نوشته! همش با چرت و پرت ها  که ییزا یبه سطر تمام چ  سطر
 بود.    یکی گفت 

 دهنم گرفتم. یبه موهام زدم و دستم رو جلو یچنگ

 ... ستیباشه! ممکن ن ی_ امکان نداره واقع 

 دستش بود داخل اومد.  یآب  وانیکه ل  یبا مکث و درحال مانیبازشد و پشت بندش پ در

دونستم  یم یذاتا فضول نبود ول  نتش،ی خواست بب ی گذاشتم، دلم نم بمیج  یرو تا کردم و تو نامه
نشستم. نگاهم به چشم   نیزم  یرو  یو همون طور  دمیبکنه. سمتش چرخ  ی نگرانه و ممکنه هرکار 

کنارم بود. جلوتر اومد، جلوم نشست و آب رو به   یمدارک و کاغذها رهیکنجکاوش افتاد که خ یها
نفس   کی برگشتم، آب رو ازش گرفتم و  ابونیکردم از ب یسوخت و حس م  یفت. گلوم م گر مسمت

 همش رو خوردم.
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 شده؟ی_چ

 بود نگاه کردم.  رمینگرانش که خ یگذاشتم. به چشم ها نی رو رو زم  وانیو ل  دمیکش  ینفس

 ...یچ ی_ ه

 کرد.  یکوتاه  خنده

 ؟ یدیجواب نم  وت یمرگت هست! چرا گوش هی دونمی_ آشغال من م

 آوردم.  رونی شکستم رو ب یگوش 

 _ از دستم افتاد شکست...

 رو فشار داد. شیچرخوندش و دکمه کنار   کمیدستش  نیکرد و ازم گرفتش، ب یاخم

 آرش؟   دنید ی_ مگه امروز نرفت

 تکون دادم.  دییتا یبه معن یسر 

گفته و   یز ی. نگو که اون چیشد  یختیر نیکه تو ا شدهیِد المصب چ د؟یدعوا کرد شد؟ی_خب چ
 گفته؟ یز یاون چ ؟یدی. نکنه باباش رو د یباعث شده انقدر زهرمار ش

باالتر بود و   کمی  یانداختم، صدام از حالت عاد یا گهید یو نگاهم رو به جا دمیرو پام کوب کالفه
 روش نداشتم.   یکنترل

و ننه باباش دعوام   قمیرف دنیمگه بچه دو سالم که برم د ؟یول کن شهی! میچ یه مان،یپ یچ ی_ ه
افتادم  میبچگ ادی   ؟یکن یفرض م  فیبزنن که ناراحت شم؟ انقدر من رو احمق و ضع ی حرف ایکنن؟ 

بارت کنم و  یز ی چ هی دیحوصله ندارم؟ حتما با  ینیب ی نم ؟یکن یسوال م یه  یدلم گرفت! واسه چ
 !ی ای سمتم ب دینبا شهیم  یصابم سگاع یوقت یکه بفهم  یبخور  شفح

و کالفه بودم که با   یبلند بود. انقدر عصب  یادینگفت و فقط با اخم نگاهم کرد، فکر کنم صدام ز یز یچ
 کردم داد نزنم...  یخودم رو کنترل م  یبدبخت
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!داد بزنم بگم غلط کردم برگشتم! داد بزنم بگم خسته شدم،  دیبکشم بگم دست از سرم بردار ادیفر
 دروغ گفته!  کهی مرت نیبسمه! داد بزنم بگم ا

  یخودش رو م نمیو قلبم به شدت به س زدمینگفتم، از درون داد م یچ یافسوس که الل شدم و ه یول
 اوردم و با دست چشم هام رو فشار دادم.  نیی . سرم رو پادیکوب

 حوصله ندارم!  _ برو بزار بخوابم،

بود که همه  میصورتم موند. حال ینگاه نگرانش رو رهی خ رهی پر رنگ تر شد و چند لحظه خ اخمش
. اون تنها  ستیکردن ن لهیاهل پ ادیز کهن یا مانیپ هیمن واقعا حوصله ندارم!  خوب ینگران هستن ول

 خاصم با خبره. ی از اخالق ها میادیو تا حد ز ادی برام به حساب م دیکه جد هیدوست

انداختم و  نییکه به زانوهاش آورد از جاش بلند شد، سرم رو پا ینگاهش کم آورد و با فشار  باالخره
  یگه، ول یم  یز یگرده و بازم چ  یکردم االن برم یرفت، هرلحظه حس م رونیبه فرش زل زدم. مردد ب

رو به  میگوش وش، نگاهم رو به باال انداختم حرف در رو بست. با رفتن  یانگار خودش رو کنترل کرد. ب
 دستم گرفتم. 

  یم زیر  یو آخ ها  دیکوب یم نم یوقفه به س  یگلوم رو قورت دادم و چشم هام رو بستم، قلبم ب آب
 گفت! 

حوصله لباس   ی...از جام بلند شدم و ب تهیاهم یوقته ب ی لینداشت، خ یتیواسم اهم دنشیکش  ریت
 کردم، رخت و خواب هام کامال مرتب گوشه اتاق بود.   عوض یهام رو با لباس راحت تر 

آروم   ی! انقدر ذهنم داغون بود که لحظه اخوابمی. شک ندارم نمدمیبرداشتمشون رو دراز کش کالفه
صدف قفل    یلحظه رو کی یذهنم برا  یها یو چشم بستم، تو شلوغ دمیگرفت. به پهلو خواب ینم

 خورد.  یبه چشم م ریتغ  یل یخ یشدم. بعد نه سال دور  رهی شدم. چشم باز کردم به جلو خ

 تر...خوشگل تر...محترم تر!  خانم

معصوم و  یکرد. چشم ها  یم وونهیمن رو د یبود که تو بچگ یهنوز همون  شیلعنت یچشم ها اما،
گفت چشماش   یمادرم م امرزیب . به قول خدانمیبار تونستم خشم رو توش بب کیقشنگش که فقط 

کنه که  یچنان صاعقه بارونت م  شهیم  نیو خشمگ  یعصب یکه وقت ییسگ داره! از اون نگاه ها
 !میصحبت کن  شتریماتت ببره! قسمت نشد ب هشدربرابر نگا
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  ینیری ش کیو دلچسب بود، درست مثل   نیری واقعا ش مونی بچگ م،یباهم داشت  یقشنگ  یلیخ  خاطرات
 گنده! یخامه ا

خستم رو بهم   یپلک ها د،یکش یکه قلبم م یف ی خف  یرهایزدم و بدون توجه به ت   یجون  یب  لبخند
 فشردم.

 ... نمیبخوابم و منتظر باشم تا خود صبح کابوس بب  دیبا

 مسخره... یها  کابوس

 *** 

  یال نم قورتش دادم! اص ییو به زور چا یواسه خودم گرفتم و با بدبخت یا گهیتمام لقمه د   یلیم یباب 
گاه نگاه نگرانش رو   ی . خاله گاه بدم یدرست نخواب شبیبخورم فکرم مخشوش بود و د  یز یتونستم چ

رو    تونست ینم  ادیبنده خدام که ز  نیریبخور. ش  یز یچ  کیکرد   یاشاره م یکرد و بهم زور  یحوالم م
مبل نشست. دست بردم سمت    یبرگشتم تو هال و رو یبا معذرت خواه نیهم  یبرا نهیبش  یصندل

 اومد. رونی از اتاق ب مانیفرستادم که پ نییلقمه رو با زور پا نیو آخر مییچا

 رو سوزوند!  مینی کنارم قرار گرفت عطر تندش ب ینگاهش کنم، وقت برنگشتم

داد امروز تو اون کارخونه جلسه است.  یزده بود که نشون م یرسم   پیچپ نگاهش کردم، ت چپ
درست   پیداد و ت  یبره انقدر به خودش زحمت م  ییجاها نیخواست همچ  یم یوقت شهیهم

داشت با خنده لب  یهمون طور که نون برم  د،یخودش د یام رو رو رهینگاه خ ی. وقتزدی م یحساب 
 زد.

 من زن دارم.  زمی! اما، عزیا قهیقربونت برم که انقدر خوش سل  ؟ی_ پسند کرد

 ندادم.  یحوصله رو ازش گرفتم و جواب یب

واسه واکنش نشون دادن به   یواسم مونده بود و نه دل و دماغ یصبح برج زهرمار بودم! نه اعصاب از
رو    ریزنگ تلفن خونه، خاله از جاش بلند شد و همون طور که پن ی! با صدامانی مزه پ یب یها یشوخ

 لب زد.  نی ری داد خطاب به ش یهول م  مانیبه سمت پ 

 .دمی_ تو بلند نشو من جواب م
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  نجایشدنم ا وونهیصاحاب رو بفروشم و برگردم وگرنه د یهرچه زودتر اون ب  دیبرم کارخونه، با دیبا من
 شده.  داشیاز کدوم جهنم پ ستیکه معلوم ن ی! به خصوص با اون ادم خر هیحتم

 رو دستمون!  یفتی ب ی سکته نکن ن،ی_ آرت 

انداختم. کمر صاف کردم و آخر   یکه دست از خوردن برداشته بود نگاه کوتاه  مانیخودم اومدم به پ  به
  یصحبت کنه. کتش رو کم   یواشکیخواست   یسمتم خم شد، انگار م کمی مانیرو خوردم. پ  مییچا

 بود لب زد. زی م یکه دستش رو یصورتم، درحال  کیصاف کرد و نزد

 مرگت هست! مطمئنم.  هیتو  نی_ بب 

 _من خوبم... 

مچ دستم   ینگفته. ول یا گهید  زی خواستم از جام بلند شم تا چ یهاش رو از حرص بهم فشرد، م لب
  کیرفت و  زی م یدستش شدم که رو یکیخواستم بتوپم بهش که متوجه اون  یرو گرفت، واقعا م 

 رنگ رو روش گذاشت. ساکت نگاهش کردم که آروم گفت:  یمشک  یگوش

به آرشم زنگ بزن    یخودت درست شه. راست یخودمه، استفاده کن تا بعدا گوش یم یقد یگوش نیا _
 نمی بب ریرو به کار نگ تو اون زبون واموندت  ینگرانت بود! حاال ه  یلیخ  د،یو پرسصبح زنگ زد حالت 

 !شهیم یتهش چ 

 بود گفتم:  یکه نگاهم به گوش یو درحال   دمیکش یق یعم  نفس

 گفت؟  ی_ آرش چ

 که دستش رو مچم بود باعث شد احساس گرما کنم. هیدستم رو ول کرد، همون چند ثان مچ

سوالم نکردم   ادینگفت. البته ز یز ی به خاطر توعه، چ زنهی اگه زنگم م ست،ین یبا من اوک   ادی_ آرش ز
 زنگ بزن.  هیفقط گفت نگرانته و بهش 

برداشتم.   یاعصاب  یچرا فاز ب  شبیم کنه بگم دخواست وادار یبود، انگار م  یطور خاص هی مانیپ نگاه
 ...ست یواسم مهم ن گهید  ی. حتستمیخودم نگران ن یول  شنیجالبه که همه نگران من م  یلیخ
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گفت مطمئن   یبهم نم  مانمیپ  شناسمشیراحت شد، هرچند م المینگفته خ  یچ یکه آرش ه  نیا از
  بردم،ی لذت م  شهی. از با اعتماد بودنش همگهینم یز یهم تا از من مطمئن نشه چ شیبودم بکش

گذاشته بود رو   زیم یرو مانیکه پ یکر کرده.  گوش  شهیرفاقت من واون گوش عالم و ادم رو هم
 گفتم:  آرومبرداشتم و 

 _ دست دردنکنه...

 .رو روشن کنم  یتا گوش شدیم  نیداد و مانع ا یدرونم جوالن م یترس حس

ممکنه   ی رو بگه، چه واکنش یخود   یب یبهم زنگ بزنه و اون حرفا  ارویاگه دوباره اون  دونستمینم
که   یسفره ا یحت م،یزندگ یکه همه چ ییسوال برد! حرف ها ری که پدرم رو ز یی نشون بدم. حرف ها
 نستمو نتو  دیکش ری ناخودآگاه قلبم ت زایچ نیسوال برد. با فکر کردن به ا ر ی توش بزرگ شدم رو ز

فشار دادم. شانس آوردم خاله مشغول تلفن   نمیس یلب گفتم و دستم رو رو  ری ز یپنهانش کنم. اخ 
 یرو فشار دادم، چشم بستم و سع  نمیس یو کم  دمیکش  یقیمتوجه شد. نفس عم  مانیبود و فقط پ 

 کردم آروم شم. 

اشتباه گرفته،   یا گهیو با کس دد که مطمئنم منبو وونهی آدم د  کیمفت  یها همش حرف ها نی"ا
 !"ستین یواقع

 مثل همون نامه...  درست

   ؟یبخور  ارمی_ قرص ب 

 بود نگاه کردم.  یکه نگران مانیچشم هام به صورت تار پ  یداشتم، از ال  یحس خفگ یآروم شد ول  قلبم

 .هیاونم واسه خستگ زنهیتند م کمیبخورم  ستین  یاز ی_ نه، ن

 ؟ یو نخورد_ چرت و پرت نگو چرا قرص قلبت 

که   نیا قتیحق   یباهام بحث کنه ول یبرگشتم، اعصاب نداشتم کس یرو گاز گرفتم و به حالت عاد لبم
 نگرفتم!  دینکردم و دارو جد  یخوام خاله بفهمه به حرفش توجه   یقرص هام تموم شده و من نم

مسکن واسه قلب من  کیقرص و دارو  دمیه فهموقت یل یندارم...خ یاز یوقته که بهشون ن یل یخ البته
 ...دهی...حداقل کفاف قلب من رو نمستین
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 ندارم.  یاز ی_بهش ن

خندم گرفت    شیکفر افهیق دنیتو دهنم! از د زنهیم شهیکردم االن پام یچپ نگاهم کرد، حس م چپ
 خاله نظرم رو جلب کرد.  یکه صدا

 اونجا که بنده خدا منتظر ماست.   میبر میکن جمع  د یمادرت بود ناهار دعوت کرده. پاش مان،ی_ پ

 خم شدم و گفتم:  مانیسمت پ کمی  یو با لحن خاص دمی به دور لب هام کش یدست  د،یهام باال پر ابرو

 عسلم! یمهمون  یبر  دی_ انگار با

 و جواب داد.  دیخند مانیپ

سفارش کرده  ی. عمه حساب میخونه مادرم، اتفاقا عمم هم هست! امشب اونجا دعوت میری نه، م ی_ بر 
با روبان   ون یپاپ کیو  میقاب کن  دیتورو با مای بر میبخوا  یهر گور  ،ییما تو ی. اصال سرجهاز میتورو ببر
 !نی ماش یجلو متیگردنت، بذار  میقرمز بزن

 کردم.  یاخم

 دم؟ یع ی_مگه من سبز 

 تاسف تکون داد. چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:  یاز رو یخنده و سر   ریز زد

 کارم؟  یمن چ ه،یخانوادگ  ی مهمون ام،ی_نه من نم

که   یصاف و چند قدم جلو اومد و درحال کمی دامنش رو  نییدلخور نگاهم کرد که خاله پا نیریش
 رو من بود گفت:  مینگاهش مستق

.  یدوست ندارم تنها بمون ره،یگیآروم نم  من دلم یایتو ن گذره،یخوش م  ایپسرم؟ ب یای نم ی_ واسه چ
 .میچند ساعت نباش  دیسرجمع شا

 گفت:  یوسط و با لحن شوخ دیپر یفور  مانیپ
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ما فقط بابت خونست،   ی. اصال نگرانیبزن شی خونه رو آت ترسهیکه م نیا زم ی_ منظور مادر زن عز
خواست دختر   یکه چرا اون موقع کور شده بود و م  کنهیسکته م نهیواال عمم تورو بب ای وگرنه جهنم ن

 رو بندازه بهت!  دونشی یکی

کارتم   میرفتم تا س یبلند شدم و همون طور که سمت اتاق م  یصندل یزد.  از رو یبهم چشمک  بعدش
 بندازم لب زدم.  یگوش یکی  نیرو تو ا

 . امی من نم دیخوش باش  دی. برکنمیخونه خرابتون نم  دی_ نترس

 .سمیخاله باعث شد وا یوار رفتن، بدون توجه بهشون خواستم وارد اتاق شم که صدا کردم همه حس

 سرشونم نگاهش کردم، جلو تر اومد و گفت:  از

که  رونی ! بیتجربه کرد یبود کامیعوض شه؟ تو خونه موندن و که امر تی روح   کمی یای _چرا نم
 ...یمهمون  میبر  ای. حداقل بیحوصله کارخونه ام ندار  ی. حتیر ینم

و استخون  شهیکه نه ساله هر روز داره داغون م یآدم کننی چرا همه فکر م یی. خدادمیحرفش خند به
 شه؟یکردن خوب م فیو جک تعر  یشکنه، با دورهم یخاطرات گذشتش م  یادآورد یبدنش با  یها

. سرم رو جلو  ستنیمسکن موقت هم ن کی  یراه درمان، حت شهیهم نای! استنیجواب گو ن  شهیهم نایا
 و آروم گفتم:  مبرد

 ! خواهشن انقدر اصرار نکن.هی منظورم چ یدونیباشم که بهش تعلق ندارم...م یی_دوست ندارم جا

که چرا نتونست تو  شهیناراحت م  دیکه برم تو اتاق دنبالم بود. شا ینگران خاله تا موقع نگاه
 یآدم ها دنید ده،یه من رو آزار م باشم ک  ییتونم جا  ینم نمیخانوادش واسم جا باز کنه. من هم

  نفر کی یحسرت و آرزو نی بزرگتر تونه یاونا م ییدارا نیتر کیکه بدونن کوچ  نیکه بدون ا یخوشبخت
 . کنهی م یباشه، من رو ناراحت و عصب  گهید

اعصابت   ه،یفقط فضول  لشیچرت و پرتشون که دل یتا با سوال ها  یمدام منتظر باش دیکه با یجمع
 رو خراب کنن. 

 پنجره نشستم. کیمبل نزد ی شکستم رو برداشتم و رو یحوصله گوش  یب
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پنجره درحاله سرصدا   کیگنجشک باشن، نزد اومدینگاه کردم، چندتا پرنده که بهشون م  رونیب به
 کردن بودن.

  ریبم بازم ت فرستادم که قل  رونیبه صداشون گوش دادم و چشم هام رو بستم. نفسم رو آه مانند ب کمی
کردم   ی دادم. پاهام رو صاف و سع هیو تک دمیکمرم رو به سمت باال کش کمی کردم و  یاخم د،یکش

 خاطرات و آدما بذارن!  نینداره اگه ا یباشم. قلبم مشکل لکسیر

  رونی کارتم رو ب میور رفتن، آهسته س کمینگاه کردم، با مکث قاب پشتش رو درآوردم و با  یگوش به
 .دمیکش

چرا اصال بهم   ایدونستم از کجاست  یبهم دست داده بود که اصال نم یحس بد  یچرا ول دونمینم
دونستم به  یزل زدم و نم  ی. چند لحظه به گوشدهیآزارم م یل یکردم، خ یدست داده. فقط حس م

کردم آروم نفس بکشم.   یسع قهی. آب گلوم رو قورت دادم شده واسه چند دقانهیحسم اعتماد کنم 
در چشم باز کردم و به جلو   یکردن، با صدا دایآرامش پ یگذشت و من در تقال برا یم یکند زمان به

 شدم.   رهیخ

دستم به  ک یبه سمت جلو خم و همون طور که با  کمی قدم ها مشخص بود خاله است،  یصدا از
مردِد واسه  کمی که مشخص بود  یآوردم بهش نگاه کردم. خاله درحال یفشار م یدسته مبِل چرم

 گفت:  یو با لحن گرفته ا دیکش شی به روسر یفتن، دستر

 ؟ یایباهامون ب شدی_ حاال نم 

 . ختیر می شونیپ یاز موهام رو کم یکه  یشد، جور  لیمتما نییبهش زدم. سرم به پا  یجون  یب  لبخند

واسه کارخونه   یمشتر  هیآرش،  دنید رمیم گهیچندساعت د هی_ برو به سالمت، خوش بگذره منم 
 شده. نگران من نباش.  دایپ

به چشم هام زل بزنه بفهمه دروغ گفتم!  ادیاگه ز دمیترس  یشد. م  رهی شده بهم خ  زیر یچشم ها با
 ادامه دادم. ینگاهم رو به ساعت انداختم و با لحن خونسرد نیواسه هم

 .شهیم رتی_ برو د
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توجم رو    مانی پ یبگم که چند لحظه صدا یا گهید زیلب گفت، خواستم چ ریز ینزد و باشه ا یحرف 
 جلب کرد. 

درحد گاو معرفت ندارن و فقط گند  ایوگرنه بعض ،یکن یم یاتفاقا خوب کار  ه، یچه حرف نیا ای_ نه ب
  قی....آره بزنش صدا خر بده! واال به خدا ملت رفدهیبه روح و روان ادم. حرف مرفم که گوش نم  زننیم

تا االن  کردمیبودم رو خرج کاکتوس م   دهیزحمت کش نی که واسه ا یاگه انقدر  م،یدار قین مام رفدار 
 داد...   یسه بار بهم هلو بار م

 نشست. نیری رد شد و رفت تو هال کنار ش مانیتعجب از جام بلند شدم، خاله از کنار پ با

داد.  انی" پامیزنی عدا حرف م"ب کی رو با  یشدم گوش  کی بهش نزد  یفرو بردم، وقت بمی رو تو ج دستم
 رو گرفته اشاره کردم.   شیو با چشم به دستش که گوش ستادمیو با اخم روبه روش ا نهیدست به س

 ؟یزدی َفک م ی_ با ک 

  یایم یبا اخالق سگ  ای کنم؟یمن سوال م یزنی و اون حرف م نیتو با ا ؟ی_ باعمت! به توچه؟ فضول
 کنم؟   یاعتراض م یر یگیپاچه م

دستش رو به حالت دعا باال آورد و    وفتن،یکرد که راه ب  یاشاره م ن یریهمون طور که به خاله و ش  بعد
 بلند گفت: 

تار مو سر از خونم کم بشه، مو  هیتو شاهد باش...  ستیآدم ن  نی! اسپارمیو به خودت مخونم ای_ خدا
 ! ذارمیرو کلت نم 

برن، برگشتم تو اتاق و دوباره رو مبل   . صبر نکردم کهدیگفتم که خند یلب بهش" بزغاله" ا ریز
 .دمیکش یقیبسته شدن در اومد، چشم هام رو بهم فشردم و نفس عم  یصدا ینشستم. وقت

 شد.  یتاک ساعت شکسته م  کیخونه با ت  سکوت

 شده. ی تو سکوت ها مخف  یخواست، آرامش خاص   یسکوت رو م نیا دلم

  کنه،ی که سکوت م  یبهش هست اما کس یدیداره و ام ید یهنوز ام زنهی که هنوز حرف م یآدم  مطمئنم
 آخراشه... گهید
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 یو من فقط به دلدار  دیکش ادیفر  شدیم لی که بهش تحم یبار قلب زبون بستم از فشار   نیچندم یبرا
 یپشت سرهم عذاب ها یجزو وجودت، وقت شهیدرد م یاکتفا کردم. وقت  نمی س یدادنش اونم از رو

 . یتوجه کن یکیاز اون  شتریب یک یبه  یکن یفرصت نم  گهید کشه،ی خدا واست صف م

تمام بدنت خط   یذاتش رو عوض کرد. رو شهیوقت نم   چیه مونه،یدرده، مثل گربه م شهیهم درد
 بزاره.  ادداشتیحالت ممکن، روت   نیکنه به خوش خط تر یم یو سع کشهی م یادگار ی یها

که داره   یبتیهمه مص نیا نیخواست ب  یدادن به آرش روشن کردم، دلم نم  امی رو به قصد پ یگوش
 نگه دارم. تمی وضع  یرو هم تو خمار   چارهی آرش ب شهیمثل مور و ملخ سرم هوار م

 !هیبه چ یچ  نمیهاش رو نگاه کردم تا بب  نهیگز جیها نداشتم و چند لحظه گ یمدل گوش نیاز ا تاحاال

شد باهاش تماس گرفت قرار   یکه م  یقسمت یدستم رو یصفحش باال اومد، سر انگشت ها یوقت
 اومد.  امکیپ ک یفرصت کنم اصال وارد مخاطب ها بشم برام  نکهیدادم اما، قبل ا

مهارش کردم بهم چنگ زد.  یبا بدبخت  شبیکه د یت یهمون شماره ناشناس، ناخودآگاه عصبان  از
 رو باز کردم.  امی و پ دمیکش یداد. نفس بلند  یشم هام جوالن مچ یجلو  روزیکه از د یشماره ا

  یطور  نیحاال خوبه من هنوز اصل ماجرارو بهت نگفتم که ا ،ی باش یانقدر نازک نارنج  کردمی " فکر نم 
 !"یرم کرد

 ! هیکدوم خر گهید نیا ستیفحشش دادم، کثافط معلوم ن رلبی ز باحرص

  یکه بدجور رو اعصابم خط مواز  یرفت و شماره ناشناس  ن یها از ب  امیصفحه پ م،یزنگ خوردن گوش   با
 بالکش کنم. دیشد. با حرص رد تماس زدم. با انینما دهیکش

کنم که باز زنگ زد. بدون   دایبالک رو پ نهیکردم گز یشدم و سع ستیقلبم شدت گرفت، وارد ل  ضربان
 رد تماس و زنگ مجددش، بالکش کنم! نی داد ماب یکه مجال نم زدی مکث بازم رد کردم، انقدر زنگ م

 برام اومد.  گهید امی پ کیرو پاک که  میشونیپ  یدست آزادم چند قطره عرق رو با



 صدف در طوفان 

129 
 

 "کهی و خرابت نکردم مرتو جواب بده تا خونه صحابت   یب ی" اون گوش

 م شد.  هام دره اخم

  یشدم و اون رو یهمه چ الیخی شد، ب  انیروشن و شماره اش نما یبار هزارم صفحه گوش  یبرا یوقت
 سگم رو باال آوردم.  

 رو به صورتم چسبوندم و داد زد.  یتوجه به قلبم دکمه سبز رنگ رو فشار دادم و با حرص گوش بدون

 یخواره؟ م یتنت م  ؟یخوا  یاز جونم م یچ گهیول کن د  ادیکثافط، خبر مرگت ب زی همه چ ی_ ب
د آخه  ؟یبخور  یدوست دار  یهر گو*ه دینبا یکه بفهم  رمی و برات گل بگدهن واموندت  امیب یخوا
 بازم جواب بدم؟ یتوقع دار  ینشخوار کرد روزیکه د یشعر  زیناموس با اون همه چ  یب کهی مرت

فشار دادم که  یو به دسته صندل و دست مشت شدم ر دمیکش  قینفس عم هیکم آوردم، چند ثان نفس
که داشت   یحال بدم و قلب  ونیم د،ی چی پ یمزاحم پشت گوش  نیا انهی مسخره و موز یخنده ها یصدا

 تازه کردم.  یداد نفس  یبهم آالرم م 

 بود! اهیتخته س  یناخن رو دنیمثل کش دش ینخراش یصدا

 و بذار حداقل خودت نفس بکش!  درت  قهیدو دق ؟یکنی _ آه پسر، چرا رم م 

 لب زدم. یق یرو کنترل کردم و با نفس عم صدام

 و کثافط..._ ببند دهنت 

 . دیچی ادامه بدم، صداش دوباره پ نذاشت

 

 و بزنم بعد شروع کن، عروسکم.بذار حرفم یکشم کنبازم فحش کهن ی_قبل ا

  یاز کدوم گور  ستیاب و روانم. معلوم نتو اعص یگند زد روزی آخه احمق از د ؟ یزنیم _ تو مگه حرفم 
 شده!  داتیپ

 . دیخند  باز
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  یطور  نیمحضه ا قتیکه حق ییحرف ها دنیمثل تو با شن  یکرده ا لیجوون تحص کردمی _ فکر نم
 افسار پاره کنه...

نشدم که   یبمب خنث   کیمثل  تی حجم از عصبان  نیکردم با ا یحرص از جام بلند شدم. احساس م  با
 !شمیم  کیبدتر به شمارش معکوس نزد نمیاگه بش

 کدومش حروم... قه؟یاز چرت و پرتات حق یکیهان؟ کدوم   قتی_ حق

 لب زد. یجد یبار باصدا  نیوسط حرفم، ا دیپر

 ! دمیم حی توض یخفه ش  قهی_ اگه دو دق

حس   نیخوام بدونم!  اما، ا  یخواست قطع کنم بگم ولم کن نم ی. دلم مدمیکش  میشونیبه پ یدست
  یو بشنوم... وقتخواستم حرفاش  یته دلم م یول گهیکرد. مطمئنم دروغ م  یداشت نابودم م یلعنت

 زد. یلبخند  یحس کردم پشت گوش   دیسکوتم رو د

 داره! قتیتو حق شهیحرفام ر ی دونی. خودتم خوب می دیو برصدات  ه؟ی_ چ

 گفتم: زدیم ادی توش فر تی که عصبان  یو با لحن جد دمیکش یق ینفس عم  ستادم،یاتاق ا وسط

. اگه بازم  نمی و ببشمارت  خوامی نم گهی! بعدش گم شو، دیو بزنزرت  یفرصت دار  قهی_ فقط چند دق
 شه.   سیفتا دهنت سرو سی دست پل دمی و مشمارت  یزنگ بزن

که تمسخر رو توش موج   یکرد. با لحن یدونم چرا خنده هاش اعصابم رو خورد م ینم د،یخند  بازم
 جواب داد. زدیم

  لمیچهارتا ف نی بش نی! بب یسوسول یلیخ  یی. خدامیقراره حساب بازکن  یا مارو باش رو ک_ توروخد
  یمشت خارج هی شیشده. پ ی خارج مخت تک بعد  ی. به خدا که رفت نی بزن بزن بب ایکج  یکشت

  یطور  نی آدم ا ی! آخه ادم حساب شهیم نیهم جشینت  ینگاه کرد کی تانیتا  لمیو ف  ینشست وبسی
 خوره؟   یمن برگام فر م یگ ینم کنه؟ی م دیتهد

 . دمیشدم غر دی کل یدندون ها نیب از

 کنم؟  اقطعی یزن ی _زر م
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 از عقل و فهم نبرده! ی. نشانه اوانستید اروی ییخدا  د،یخند بلند

و    زیر یبدجور به جونم رخنه کرد، عرق ها یاحساس ترس و نگران  یدونم چرا ول یشدم، نم ساکت
 .دمیبعد صداش رو شن کمیراه افتاد.  م یشونیپ  یدرشت از رو

 .  اوردمیرو از خودم درن  یچیمن ه  یبهتره بدون   یباور بود ول رقابلی برات غ روزمید یحرف ها دونمی_م

 . دمیزهرخند

 کنه؟  یباور م  وی نکرد یخودتم معرف ی که حت ییمثل تو یکی  یحرف ها یباور کنم؟ ک   دی_ چرا با

درباره اون حرفا مگه   یول ی! خودت رم کردنمتیبی م امیمن که بهت گفتم م لهی_ اگه دردت اسم و فام 
 و گفته؟که من بهت گفتم یینایا ری غ یز یچ دهیتو اون نامه که دستت رس

 به موهام زدم. متاسفانه نه نگفته! یچنگ

به خصوص  ستین  ینفر کار سخت هیجعل کردن دست خط  ؟یو خودت ننوشت _از کجا معلوم اون 
 خوردن.  یمن که همه محل رو اسمش قسم م یخط بابادست

 

 . دیخونسردش به گوشم رس یصدا

سوسول  دیو جعل کنم و واست بفرستم؟ شابابات  یمگه دست خط، امضا و مهر انگشتر  ضمی_ مر
 نوشته شده! شیکه چند ساله پ همهفی م نهیاون نامه رو بب یهر آدم یکرده ا لی تحص ی ول یباش 

 شهیکه کرد و من هم   یخوب  یخواستم باور کنم بابام با اون همه کارها ینم   یبا اون بود ول حق
نسبتا   یپنجره رو باز کردم. هوا  یرو کرده باشه. سمت پنجره رفتم ال یکار  نی شاهدش بودم همچ 

 موفق نبودم.  یل یخ  یآروم کنم ول یقلبم رو کم  قیعم یکردم با نفس ها  یبه صورتم خورد، سع یخنک 

 ه؟ یوسط درد تو چ ن ی. ادهیخر ون یبابام اون زم رمی_ خب حاال گ

 _ من  هنوز اصل ماجرارو نگفتم که به دردم برسم.
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.  بردیانگار از بد بودن حال من لذت م اد،ی گرفت چرا انقدر صداش خندون و شاد به نظر م حرصم
 خودش شروع کرد به صحبت کردن.  دیسکوتم رو د یحروم شه، وقت  میخوام انرژ  یسکوت کردم، نم

قبل   یرو بگم ول قتیخوام بهت حق  یواسم مهمه نه طرز فکر تو، فقط م نیبچه من نه اون زم نی_بب 
 پرسم.  یسوال م  هیکه صحبتم رو شروع کنم ازت  نیا

 پرسه. یم  یچ نمیمشتاق شدم بب کمیمکث کرد، دروغ چرا  کمی

که از خونه   یتو همون شب یچه طور  ای بابات ورشکست شد؟  هوهیچرا  یدی دت پرس_تاحاال از خو
 خونتون گاز نشت کرد؟  یو صاف همون شب تو یتصادف کرد   یرفت رونیب

. دستم رو به امی کنار ب زای چ نیجون کندم با ا یداره؟ من کل ی! چه ربطشهیکردم حالم داره بد م حس
 . دمیلبه پنجره گرفتم و آروم نفس کش 

 میکه انگار همه انرژ زدی باز کردم، قلبم داشت انقدر تند م شتریکردم هوا خفه است، پنجره رو ب  حس
 . رهی گیرو داره م

 که به خاطر قلبم بود گفتم:  یآروم تر  یصدا با

و  رونی ب  یبابات، از خونه بر  که به خاطر دعوا با یهمون شب  یتو تو شهی _ اره فکر کردم. مگه م
  نیقراره  آخر یکه به بابات کرد  ییها یاحترام یتلخ و ب یحرف ها  یبفهم قای و دق یتصادف کن 

 به توچه!؟  ؟ یپرسی اصال چرا م ؟ی کن ی خودت م شیپ یمکالمت باشه چه فکر 

زده بود  شهیدرخت ر کیکرد. مثل  یمکالمه حالم رو داشت از داخل خراب م ن یا د،یکردم خند حس
همون طور که آب گلوم رو   نیهم ی. دوست داشتم تلفن رو قطع کنم. برادیچیپی و درست دور قلبم م

 دادم لب زد.  یقورت م یبه سخت

 ات تموم شد! بزن به چاک... قهی_ دو دق

 . دینکرش به گوشم رس یو قطع کنم که صدار   یآوردم که گوش نییسانت پا  کیرو  دستم

 .دنی _ خانوادت به قتل رس 

 باز موند. مهیدهنم ن یرو هوا موند، چشم هام گردشد و لحظه ا دستم
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 صدام رو باال بردم.  ناخودآگاه

 ؟ ی_ چ

 . زنهی و داره باهام حرف م ستادهیانقدر واضح که انگار کنارم ا دیصداش به گوشم رس  دوباره

 نبود. از قصد خونتون نشت گاز کرد. یعیو کشتن. مرگ اونا طب خانوادت گمیم ؟ی_ مگه کر 

  گه؟یدروغه د گه؟یم یچ  نیا زه،یری درونم داره فرو م یز یکردم چ  یش حس م هر کلمه با

باره  کیخودم ساختم به  یکه با دست ها ییها زیکنترلم رو از دست دادم، حس کردم تمام چ گهید
 . از جام بلند شدم و چنان از ته دل سرش داد زدم که حنجرم سوخت. ختی فرو ر

 *"! دروغه، دروغه!یعوض  کهیمرت  یگی!؟ دروغ میزنی_ چرا زر م

 اون آروم بود.  یتا پاره شدن حنجرم نمونده بود صدا  یز یمن که چ برعکس

که حرف   ی! تو احمق ستین  یتفاقا  یچی نبود ه یمدرک دارم که اونا کشته شدن. اتفاق گم،ی_ دروغ نم
  یرفت یفرار کرد ستادن،یا یکه به جا یکرد ی. انقدر اون روز احساس گناه میرو باور کرد  انتیاطراف

. از  کردن شی ع ینبود و با پول طب یع یکه طب ی. به هرچیبست   یو رو همه چو چشمت  یخارج. کور شد
  یمیکه گفت نشت گاز به خاطر قد یتا اون آتشنشان ری بگ  یقانون یرشوه دادن به بازرس و پزشک

 بودن لوله هاست! 

زد، نفسم گرفت و    رونی ب میشونیگردن و پ  یرو یرگ ها شه،یکردم کمرم داره از وسط نصف م حس
 دهنم خشک شد.

 داد زدم.  باز

و بکشه؟ خانوادم دیبا  یهان!؟ چرا کس یخوا ی م میندگاز ز یمدارکتم دروغه! چ  ،ی گیدروغ م کهی _ مرت
بنال   ؟ی! چرا خفه شدگهی!؟ د بنال دیبهم بگ ویی زایچ نی بهت پول داده همچ ی کار کردن؟ ک یمگه چ

 ... رمی و گل بگمن! بگو خودم سرتاپاش  یتو زندگ یخراب ش یطور  نیبهت گفته ا یک نمی بب

 باال برد و حرف زد. یرو کم   صداش
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خانوادت جون داد و   یکه تو رفت ی! شب یبهت دروغ بگم؟ تو کر و کور شد امیمگه ب ضمیمر ی_روان 
  ی! کسدیخواهرت و نشن هیگر یکس صدا چیمادرت گوش نداد! ه یکس به التماس ها چیمردن، ه

افتاد.  یچه اتفاق پشت اون در  ی دینفهم ی. ولیو در رو بست یپدرت غرورش خورد شد. تو رفت  دیند
که تو اون نامه بهش اشاره   نینفهم چرا از اون همه مال و اموال که بابات داشت فقط همون زم هپسر

  ینم زارویچ یل ی! خیکارخونه توش ساخته شده؟ تو احمق نیکه ا ینیهمون زم د؟یشده بهت رس 
 ... ستین  تی و حال ی... سرتو مثل کبک تو برف فرو کردیدون

و  دی کش ری بهم  دست داد. قلبم بدجور ت جهیسرگ د، یحرف هاش رسما مخم سوت کش   دنیشن از
  یاهی اومد و چشام س ینتونستم ادامه بدم، نتونستم داد بزنم و بگم خفه شو! نفسم در نم

 فرش افتاد و قطع شد. یاز دستم رو ینفس بکشم، گوش تونستمی رفت.نم

 . دیچیگوشم پ یصوت تو یصدا

 آزارم بدن. دروغه! خوانی _نه، دروغ گفت. م

تا سکته کامل فاصله نداشتم،   یز یداد و من چ  یدستم صورتم رو پوشوندم، قلبم داشت اخطار م با
 که به ناحق به بابام زدم...    ییاون شب نحس! تمام حرف ها

 چشمم اومد. یو جلو دیچ یگوشم پ یتو اطمونیبلند در ح یصدا  یالمصب حت دم،یکه کوب یدر 

دستم رو گرفت پسش زدم؟ دستم  یوقت یخواست بس کنم! وا یرم که ازم مخواه هیگر یصدا
 بشکنه، دستم بشکنه! 

 . زدمیممکن دست و پا م   طیشرا  نینمونده. االن تو بدتر یبرام باق  یداغ کرده بود و نفس بدنم

 مرد ناشناس!  نی ا یبود، حرف ها انیطرف جر  کیدرد  قلب

  نیکه منتظر بودم مغزم بترکه. سرفه کردم و به پهلو به زم شدیم دهیبا چکش به مغزم کوب چنان
بار از ته   نی اول یرفت و برا  یاهیچشم هام س مرد،یهمه درد داشت رسما م نیافتادم. قلبم از حجم ا

 ته دلم از خدا مرگ رو خواستم.

من  یها هی ن پنجره واسه ورود هوا به راو دم،ید ی خونه رو کج و تار م ا یتمام اش د،یبه فرش رس سرم
 !کهی کوچ  یلیخ
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 سوراخ سوزن! مثل

 یصدا دونستمیکل وجودم رو گرفت. نم  ییدرد طاقت فرسا دم،یکوب نمیجونم به س  یب  یدست ها با
 . دیکوب  یبه در داشت م یک ی واقعا  ایقلبم بود  یدر، صدا یصدا هیشب  یز ی شدن چ دهیکوب

شونه هام رو داره تکون   یتونستم نفس بکشم که حس کردم کس یم ینفس زدم، به سخت نفس
 .دهیم

 بد شده و توهم زدم. یلی من حالم خ ایتو اتاقه   یدونم کس یاصال نم د، ید یهام تار م چشم

کم کم مطمئن شدم   دمیشنیرو م یگنگ یصداها  یول  هیبه چ ینبودم که بفهمم چ یط یدرشرا اصال
هست که از   یاز زندگ ییجا هیکار کنه.  صمیداد قوه تشخ یهست اما حال بدم اجازه نمتو اتاق  یکی

شکل ممکن جوش   نی تر حی و به فج شکنهیبدنت م یغم و غصه تک به تک استخوان ها  ادی حجم ز
 ...دیادم جد کی سازه،یم  بیو غر  بیعج وال یه کی . اون وقته که درد ها ازت هخور یم

داد  یکه تکونم م یاومد، خطاب به کس یکه از ته چاه در م یگرفته ا یو صدا ی لب با بدبخت  ریز فقط
 گفتم: 

 _ق..قلبم...

 *** 

 "صدف" 

که مطمئنم صفحه اول و آخرش حتما مچاله شده!  یحرص پوشه هارو به خودم فشار دادم، جور  با
 . دمیکش  یم  قیعم یرفتم و وسطش نفس ها یپله هارو تند تند باال م

 _ خدا لعنتت کنه آرش! خدا لعنتت کنه!

افتادم. به طبقه اول  رشیکه من گ هیچه بدبخت نیاخه ا زدم،یلب غر م  ری و ز  زدمینفس م نفس
 . ستادمیآسانسور ا  یو جلو  دمیشرکت رس

بودم کل   دهیو دکمه کنارش رو چندبار فشار دادم. انقدر دو دم یو بلند کش قیدهن باز دوتا نفس عم با
نگران آرش   شتریشده باشه. ب   رید دمیترس یشده بود، نگاهم مدام به ساعت بود و م سی بدنم خ
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رو توش   دمآسانسور خو ستادنیا کشتش! با   یخونه برده حتما م نارویبودم تا خودم، اگه بابا بفهمه ا
 پرت کردم و طبقه سوم رو فشار دادم.

بود، زانوم رو   ادیز لمی شدم. وسا رهی شونم افتاده بود خ یکه به خاطر عجله رو  یبه صورتم و شال  نهیآ از
از دست هام آزاد شه، بعد آروم شالم رو جلو   ی کیدادم تا  هیرو بهش تک لمیباال آوردم و وسا کمی

رو خر گاز   نشییها شدم، از مانتو قشنگمم نگم که پا یجنگل هی! شبختیتمام موهام بهم رکه  دمیکش
 گرفته بس که چروک بود! 

  پمیو ت افهی ق یعنیکوچولو داره.  ز ی ر یروش گل ها یدقت کن کمیکه اگر  یکه شلوار تو خونه ا شلوارم
 فرق نداره... یدهات هیبا 

 ...نهی بیو م من  ی_ جهنم بابا ک

منتظر شدم در باز شه. بازشدن در   لکسیر  یلیآسانسور خ  ستادنیبا ا ستادم،یفکر صاف ا نیهم با
در آسانسور   یکله گنده شرکت همانا! پنج نفر جلو یها  کی همانا چشم تو چشم شدن با چندتا از شر

بودن.  ستادهیکردن، ا یکه باهم صحبت م یدرحال یو کامال رسم  کیش  پیهمه با کت و شلوار و ت 
چشمشون به من افتاد رسما خفه شدن و دهن هاشون باز موند. آب گلوم رو قورت دادم،  یقتو

  یطور  نی ا یآدم از آفتابه آب بخوره ول ی عنی رون،ی واسه خودم خوندم. جرات نکردم برم ب یفاتحه ا
 نشه! عیضا

  شونیکیقدم جلو رفتم که  کیچسبونده بودن رو حرکت دادم،  نیزده پاهام رو که انگار به زم  خجالت
 سمتم خم شد و آروم گفت: 

 _صدف خانم؟

 عوض کردم و گفتم:  کمی صدام رو  نم،یآوردم، انقدر که چونم خورد به س نییسرم رو پا  یفور 

 !دی_ نه اشتباه گرفت 

خودم   یم نگاه همشون رو روکه خودم رو به اتاق آرش برسون یدلم گفتم اره ارواح عمت! تا موقع ا تو
آرش   نی. با توجه به بابا وعمو، همچن کننیجونور ناشناخته نگاه م کیکردم. انگار دارن به  یحس م

 خانواده ندارم.   نیبه ا یو ربط  امگهید  ارهیس  کیانگار من از 
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 زمزمه وار گفتم:   رلبیز  

 اخه! دیزل زد  یبه چ ن،ی به حق حس ادی _ چشمتون درب

تو اتاق آرش و در رو محکم بستم! آرش که  دمیکه در بزنم پر نیو بدون ا دمیعت بخشقدم هام سر به
و   دی. با هول سمتم چرخ دیبا ورود سرزده من ترس  د یپوش  یپشتش بهم بود و داشت کتش رو م

 قلبش گذاشت.  یدستش رو رو

 .  دمیشنیبلندش رو م ینفس ها یصدا

تند سمتم اومد و دستش رو به سمتم   یراحت شده باشه با قدم ها الشیانگار که خ د،یمن رو د یوقت
 دراز کرد. 

  گهید قهیدو دق نی که جانموند! بب یز یچ ؟یو آوردش _ آخ من قربونت برم! آخ من فدا بشم! همه
 خونه شما جا گذاشتم.  نارو یا دیفهم یاگه م زدیجلسه دارم بابام دارم م 

 .دیستم قاپچپ نگاهش کردم، تمام پوشه هارو از د  چپ

کرد   یکه با ذوق نگاهشون م ییپرونده ها  نی لحظه از ب کیخواست فحش بهش بدم که  یم دلم
 دهنش واموند. س،یچشمش افتاد رو سر و وضعم. چشم هاش شد توپ تن 

کفش هارو   نیا یاز نوک کفش هام که مخصوص زمستون بود و فکر نکنم تو آالسکام کس  نگاهش
تا به صورت اخم کردم   شدیاومد دهنش باز تر م یباال تر م ی د و هرچش دهیبپوشه، به سمت باال کش

 . دیرس

 ؟ی دیلباس پوش ی_ تو چرا انقدر شنگول منگول

 رو به کمرم زدم و با حرص گفتم:  دستم

تونستم لباس بپوشم وگرنه داشتم با  یشانس آورد یکه تو زنگ زد ی! اون طور تهیتوعه قزم  ری _ تقص
 اومدم! یتاپ م 

 .  دیاز خنده پوک هوک یبازش کم کم جمع شد و  دهن
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  یها کیافتادم! اون شر یبه خاطرت به چه حال و روز  ن یبب   ؟یخندیم یبه چ شعور ینخند ب ،یر ی _ نم
 یو باز دار   ی فهمیم  نارویکردن. ابرو رفت ا ینگاهم م یچه طور  یدون یآسانسور نم  یبابا جلو هیخرما

 ؟ یخندیم

تونست   یافتاد، نم یکه چشمش به من م نیهم یخواست خودش رو کنترل کنه ول   یتا م  آرش
 تو سرش!   دمیو با تمام زور کوب دمیاز پوشه هارو از دستش کش یکی نخنده. آخر با حرص 

کرد، به   یکتش رو درست م قهیخنده هاش پوشه رو ازم گرفت، همون طور که   ونیکه زدمش م کمی
 خواست کنترل کنه لب زد.  یم رسرشی که خ ییسمت در رفت و با صدا

و   رتتیگشت ارشاد بگ رونی ب یترسم بر  یشرکت رفت! م  یکه آبرو نتتینب  یجا باش کس  نی_ تو هم
 نیخودتم شده هم تی رهرحال به خاطر امند رک،یبردنت س دمیکنن! شا تیبستر  ییجا  یمارستانیت

 گردم. ی جا بمون من االن برم

  یهام رو بهم فشردم، قصد کردم مثل قوم تاتار بهش حمله کنم که از تو چشم هام انگار خوند. فور  لب
 . رونی در اتاق رو باز کرد و رفت ب

شده بود خودم رو    دهیآرش چ یقهوه ا  زِ یم یجلو یا رهی رنگ که به صورت دا اهی س یِ چرم یصندل یرو
 پرت کردم. 

به   کمیتر و همزمان   قینفس عم کیبه مشامم خورد.  یتلخ  یکاکائو یکه بو دمیکش یق یعم  نفس
 جلو خم شدم. 

 _ بو از کجاست!؟

  نیاز ا یبزرگ بود که حت وانیل کی  زشی م یآرش افتاد. رو زیاطراف رو نگاه کردم که چشمم به م جیگ
 شدم. رهی خ وانش یوسط رو دور زدم و به ل زیاومد. از جام بلند شدم، م ی فاصلم بخار ازش درم

 شل شد.  شمیکم ن کم

 جونم چاکلت براش درست کردن!  ی_ ا
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 یمعدمم از گشنگ ستی قرار ن گهیکردم و د دایواسه خوردن پ یز یچ کیکه   نیاز ا یو راض  خرسند
داغ که بود که بسوزم نه سرد! با   یل یزدم و ازش خوردم. اندازه بود نه خ  وانیصدا کنه، لب هام رو به ل

 پام انداختم و با لذت تمام مشغول خوردن شدم.  یخوش نشستم رو مبل، پا رو الیخ

 یخوردم به اطراف اتاق نگاه  یرو م زمی عز  یدنیواسه خودم باز بود و همون طور که نوش شمین
 انداختم. 

 یا شهیش  زیم  یرو رو وانمیل یتو گلوم، فور   دیق  و ورود  بابا و آرش چاکلت پراتا  یباز شدن ناگهان با
 . ستادمیتا گلوم صاف شه و ا دمیکوب نمیو به س دمیکش قیجلوم گذاشتم و چندتا نفس عم

رفت پشت   دمیشکه شده بود در رو آروم بست نگاه نگرانم رو به آرش انداختم که د دنمیکه از د  بابا
 شم ابرو برام اومد. و چ ستادیبابا ا

 ؟ یکن یکار م یجا چ  نی_ صدف، ا

پرپشتش نشست و انگشت اشارش رو   یابروها نیب  ی به سرتاپام انداخت، اخم کمرنگ ینگاه بعد
 سمتم گرفت و ادامه داد.

 سرو وضع! نی_اونم با ا

! کنهی داره بلغور م یچ دمیفهمی اما، من نم زدی به آرش بود که پشت بابا مثل جوجه کالغ پرپر م نگاهم
 یکه رسما اون پشت داشت خودش رو م یلبخند ژکوند زدم و نگاهم رو از آرش  کی نیواسه هم

 کشت گرفتم. 

 برم. بعد   نمیشمارو بب  امیگفتم ب گهیشرکتم، د کینزد دمید هوهی ی رو ادهی _ رفته بودم پ

به من انداخت و برگشت سمت آرش،   یز ی. بابا نگاه ت شی شونیتو پ دیکوب یکیداد و   هیبه در تک  آرش
 .ستادیکنه صاف ا یبابا نگاهش م دیاونم تا د

 پول کم آورده! دیصدف رفته خر  ی_ تو که گفت

دروغ مسخرشه. آرش هول شد   نیواسه ا  زدیکه داشت م یاون پر پر  دمیهام گرد شد، تازه فهم چشم
 و تو موهاش فرو برد و لب زد. بگه مردد دستش یز یخواست چ یو نشون داد. انگار مو با دست من 
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 آورد واسه من...  نی کنه...ماش  زی! رفت که چگهیآره د یعنی_ نه..

 !؟هیچ  نی! ماشیرو اده یهام وق زد، نکبت االن من گفتم پ چشم

 وسط و گفتم:  دمیپر شه،یداره اوضاع خراب م دمید

  دیخر کمم ی رفتم تا اونجا  ادهی بعد پ  رگاه،یخراب شد بردمش تعم روز ید نمیبابا، ماش  گهی_ راست م
 . ومدمیوقته شرکت ن   یلی. آخه خ نمیو گرفتم، گفتم سر راه شمارو بب   نیکردم. بعد ماش

قطعا   یزده شده ول یگند کیکه مطئنم حدس زد  میدراورد یباز  عیمشکوک نگاهم کردانقدر ضا بابا
 یبه جلو گذاشت و همون طور که کاغذ  ی! بابا قدممیمسائل دار نیتو ا ی. سابقه قشنگمیجمعش کرد

 داشت گفت:  یبر م زی م یرو از رو

. آرش باهاش برو  ستیمثل شرکت ن یی_ درهرحال برگرد خونه، سرووضعت اصال مناسب جا
 . میایو ب  میسر تا کرج بر هی دی مادرت. من و بابات احتماال با شی برسونتش خونه و خودتم برگرد پ

 و گفت:  ستادیزد، کنارم ا یبخش نانیکم کم لبخند اطم  آرش

 .میری_ چشم االن م

براش  رو   بهم انداخت که زبونم  یافتاد، نگاه ترسناک وانش یرو کرد سمت من که چشمش به ل بعد
 رفتم گفتم:  یم رونیدرآورد و همون طور که ب

 _فعال بابا. خدافظ. 

تو شرکت ذوق کنه.   دنمیازش توقع نداشتم که از د می مثل هفت سالگ گهیفقط سرتکون داد، د بابا
وقت   چی ه ی. ولنمی رفتم تا بتونم بابا رو بب یم ادهیپ ن یبود از مدرسه تا کارخونه پدر آرت  یزمان  کی

 نشد. بمی خواست نص یکه دلم م  یاون استقبال

" ی"آخ یبلند  یاز پهلوم گرفت که با صدا یشگونین ستادیکنارم ا یکردم تا آرش بهم برسه، وقت صبر
 لب گفتم. ریز

 چته!  ،ی_ وحش

 گذاشت و به مکالمش ادامه داد.  شین یب یرو سیرو به حالت ه  دستش
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. زنمیحتما سر م  یاوضاع خوب نبود ول ادیز  نورمیواال ا یت _ باشه داداش حتما، دستت دردنکنه که گف
 ...نه قربانت...خدافظ. یممنون خبر داد

 رو زد.   نگیکه آرش دکمه پارک میرو قطع کرد که همزمانم در آسانسور بازشد. داخل رفت یگوش

پاش که دادش رفت   یلگد زدم رو کیاز پهلوم گرفت، چنان حرصم گرفت که  ی ا گهید شگونین  آرش
 هوا! 

 پام شکست.  وانهی_ دختره د

 جلو رفتم و گفتم:  کمی خم شد و پاش رو لمس کرد منم پهلوم رو فشار دادم و با حرص  یطور  همون

اون   دیفهمی امروز نجاتت دادم بابات م رسرتی!؟ چته؟ خیر ی گیم شگونمین یواسه چ  ییتو ونهی_ د
 کرد؟  ی کارت م یچ  یدون یم یپرونده رو تو خونه گم و گور کرد

 به موهاش زد.  یچنگ ستاد،یا صاف

چقدر حساسم؟   وانمیمن رو ل یدونینم  ؟یکش یخجالت نم   ؟یو خوردچاکلت من  نمی! بب ی_ حاال هرچ 
 حانهیبعد وق خورم،ی خودمم نم یدهن  ییوقتا هیمن  یدون ی. تو که میآشغال  ندازمیمن م ووانیاون ل

 ؟یکرد یدست دراز  نمینازن  وانی به ل یرفت

 بدنم درهم قالب کردم و کمرم روتاب دادم.  یدستم رو جلو لکسیر

 الزم بودم!  یانرژ  دم،یهمه راه دو  نی_ خب ا

سمت   می و صاف رفت میرفت رونی باهم ب  ستاد،ی. همزمان آسانسور ادمیچپ نگاهم کرد که خند چپ
 نه!  ایاز هولم قفلش کردم  ستین  ادمی یه حت ک نمیماش

به   ی. نگاهستادیا نی ماش یکرد، جلو  یو همون طور که کرواتش رو شل م دیکش یپوف کالفه ا آرش
! یبره عروس  خوادیانگار م پوشهیهروقت کت و شلوار م ییچهارشونه و بزگش انداختم، خدا کلیه

 نه! میگفتیما م گفتیبنده خدا مادرش م

 .ییبرم جا  دیرو بده تورو برسونم خونه با چی_سوئ

 رو براش پرت کردم، رو هوا ازم گرفت.  چیبهش انداختم و سو ینگاه مین



 صدف در طوفان 

142 
 

 تو برو. رمیم یمن با تاکس  شهیاگه راهت دور م   ؟یبر  یخوا ی_ کجا م 

 رو زد.  ن یمبل عقب پرت کرد و استارت ماش  یحرص کتش رو رو با

االن  نیهم دیسر راهمونه، شا ؟ی بر  یتم بذارم با تاکسمن هس یوقت شهی_ حرف مفت نزن، مگه م
 رفتم و اومدم. 

 نگاهش کردم.   کنجکاو

بود  ستادهی در ا یواسه نگهباِن مسن، که جلو  یرد کرد و تک بوق یورود یجلو  یِ بی رو از سراش  نیماش
 زد.

 کلک؟ نکنه دختر مختره؟ یک دنی_ د

 داشت لب زد.  یرو بر م  شیو همون طور که گوش دیخند

کردم. سه تام ازش پچه داشتم.  یاگه دختر بود خودم تاحاال صدبار عقدش م  یول  ستی_ دختر ن 
 بدم.  ت ی جنس ری دوست دارم برم تغ نمایبی عکساشو م ییوقتا هیالمصب 

 داد و آروم گفت:  نییپا کمیرو    نیماش شهی. شدیبهم کرد و خند ینگاه می که ن دیباال پر ابروهام 

  دونهیو نم   ستیخوب ن  ادیاونم گفت حالش ز مان،ی نشد زنگ زدم پ  نیآرت  نیاز ا یخبر  روزی_از د
نگران بودن و فکر کردن   مانیپلشت نرفته، خالش و پ  نیا یچشه. االنم با خانوادش رفتن مهمون 

 نگفتم...  یز ی. منم چمیما دعوا کرد دیشا

جنبم دوست داشت   یدل ب  دمیرو از زبونش شن  نیاسم آرت یدادم. وقت هیتک  یشدم و به صندل  ساکت
 بخوابم، بس که نگران بودم. قهینتونستم دو دق ی حت شبید دونهیبزنه. خدا م رونی ب نمیاز س

 رونیحال تمام زورم رو زدم و در صندوقچه قلبم رو محکم بستم تا احساساتم مثل گذشته ب نیبا ا یول
 . زهینر

 ندارم...  ی چ ادین  ادمیدوباره  تا

 دوباره حسرت هام چاقو به حالم نزن... تا
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 دوباره بغض نداشته ها و نشدن ها، نکنم... تا

 کردم لب زد. یم یدستم باز  یبه خودم گرفتم و همون طور که با انگشت ها یخونسرد چهره

 نگفت؟ یا گهید ز ی چ ؟یچ گهی_ خب، د

 انداخت و گفت:  مونیپشت سر  نیبه ماش  یبغل نگاه نهیاز آ آرش

 من اجازه گرفتم برم.   یعن ی نمش،ی گفت برم بب مانی_ واال پ

 .کردی رو خاموش نم شی وگرنه گوش نتت،یبب خوادینم  دی_شا

 کرد، سرش رو سمتم چرخوند و گفت:  یاخم آرش

هست. تا   ش یزیچ هی مهی من حال  میعمر باهم بزرگ شد هی! مگه دست خودشه؟ کهی _ غلط کرده مرت
 ی. اون زمان نموند واسش برادر ستم یو خراب کرده ول کن نباز حالش  ینکنم و نفهمم کدهنش رو باز  

گذاشت. به   نمیکمرش شکست نشد...نذاشت..ول کرد و داغ تو س   یخانوادش رفت، وقت یکنم، وقت
 !نمتیخوام ناراحت بب   یو نم ی ز ی دوستش دارم، همون طور که تو واسم عز  شتریکه از جونم ب  اخد

خواستم به احساساتم اجازه   یصاحابم بودم. نم ینگفتم، درحال جنگ با دل ب یز یچکردم و  سکوت
دعوت آرش رو واسه   صانهیانقدر حر  یاون روز، وقت یجوالن دادن تو افکار و حال روزم رو بدم ول 

 قبول کردم... دنشید

 یطور  نیخواستم ا یناخواسته به قلبم، احساسم وا دادم. نم دمش،یو د  میرستوران رفت یول
  یکه چ ارمیب  ادمیخواست باز به گذشته فکر کنم و  یخواست نگرانش بشم...دلم نم یبشه...دلم نم

اد! یخواد در صندوقچه قلبم بازشه، دوست دارم ته چاه بمونه، بمونه صداش در ن   یکار کردم....دلم نم
که " منم ببر" نگم! چشم   نیبر ا یمبن  یز ی! زبونم رو گاز گرفتم تا چ شهینم ه،شیکنم نم  یم یهرکار  یول

 . دمیبه پام کوب یبستم و دست مشت شدم رو چند بار 

 ؟ یای_ توام باهام م

 نگاه کردم، انگار منتظر بود که جوابش رو بدم.   بهش
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 سکی ترس از ررفتن و نرفتن و   نیخواستم زبون المصبم رو بچرخونم مرز ب  یم یدل بودم، ه دو
کوتاه عادت کنه،   یها دارید نی اگر قلبم به هم  نمش،ی اورد. اگر بازم بب یبهم فشار م دنشیدوباره د

 اگر بازم صداش من رو مجذوب خودش کنه...

حالش بهم سنجاق شده، مثل دو سر طناب   ام؟یبا خودم کنار ب یخوام چه طور   یبرگرده م  نیآرت اگر
طناب رو با چنگ و  کهی ت کیقلب من اون  بیعج  یکه هر لحظه ممکنه پاره شه ول  یم یکهنه و قد

 دندون نگه داشته.  

و  گفت خودم جوابش  یز یچ میگردونم خونه. اگه کس ینگران نباش. زود برت م  کشهیطول نم  ادی_ ز
 !  امیدوباره ب بشه تورو ببرم بعد  رید ترسمی. مدمیم

 گفتم:  قینفس عم کیرو به دندون گرفتم و آخر سر با  لبم

 . مونمیمنتظرت م  نیتو ماش  امیکنم زشته ب  ی... حس م یعنی. امی_ باشه، فقط من داخل نم

 نگاهم کرد.   یرچشمیز

 بره خونه پسر مردم، اونم تنها!  خوادیزشته انگار م گهیم ن ی_ همچ

تو و خبرش بهش    امیاگه ب ومدمین نیری که من تاحاال خونه ش نیبه خاطر ا  ک،یزشته  گمی_ اگه م
با تو    نیرفتم خونش! دومن آرت ستیخونه ن  یو وقت ومدمین دنشیناراحت بشه که چرا د دیبرسه شا

 من روش نشه! سومن... ی بهت بگه جلو یز یبخواد چ دیراحت تره، شا

 . با انگشت به مانتوم اشاره کردم و ادامه دادم.رمیبه خودم بگ یکردم لحن شوخ  یسع

نه به اون روز که تو رستوران   گهیخودش م  شی ! حتما پنتم یبب رهی ! آبروم منی و ببمن  پیت  یل ی_ خداوک
 اومده!  یکرده نه به االن که با شلوار گلگل تانیپ  تانیانقدر چ

 کردم.  یز ی که اخم ر د،یخند  آرش

که قانع شدن نبود.   یینایا هیشب  افشیچون ق ست،یکردم خنده اش به خاطر صحبت من ن یم حس
 که واسم تعجب داشت گفت:  یبرعکس ظاهرش آروم و با لحن خاص  یول

 . رمیممن   نیبش نی ماش یتو تو ار، ین  لی_ باشه انقدر دل



 صدف در طوفان 

145 
 

خواد نشون  یم اره،یخودش نم ی به رو یخبر داره ول یکنم آرش از همه چ  یحس م ییوقت ها کی
سرت   هی! مثل بقزنمیمثل بابات تو دهنت نم  یخواد بگه از احساست خبر دارم ول   یبده هوام رو داره م

 ...کشمی هوار نم

دادم و به رو به روم و جاده چشم   هیتک میلبم نقش بست، به صندل یرو یلبخند اد،یبا دلم راه م انگار
 دوختم.

شده به ساختمون نگاه کرد. منم  زی ر یبا چشم ها ن،ی و از داخل ماش دیکش  نییپا شتریرو ب شهیش
 سر کج کردم و آروم گفتم:  کمی آرش جلوم بود،  نکهیسمتش خم شدم و با وجود ا کمی

 م؟یجاست؟ درست اومد نی_ ا

 . نهی_آره، هم

رو باز   نیرو به دستم داد. همون طور که در ماش  چیرو خاموش و سو  نیماش  جوابش، نیدنبال ا به
 کرد خطاب به من گفت:  یم

 بزن.  یدور  هیاگه حوصلت سر رفت برو  یطول نکشه ول ادیز کنمی م ی_ سع

 شد. سمت پنجره اومد و با خنده صدام کرد.  ادهیپ  نیلب گفتم، از ماش ریز ی"باشه" ا

 نگاه کردم که گفت:   بهش

 محل نره! نینشو! آبرومون تو ا  ادهیپ  نیقط از ماش _ ف

و سمت خونه رفت. تا خواست زنگ   دیبهش دادم که خند یلب  ری همراه با دوتا فحش ز یغره ا چشم
اومد و همون طور که با   رونی هم عجله داشت از خونه ب یلیکه خ  یدرحال  یی آقا  کیخونه رو بزنه 

 از کنار آرش رد شد.  زد،ی حرف م  شیگوش

وارد خونه شد و در رو   یک یکه در بسته شه، آرش با دست در رو نگه داشت و با هول کوچ نیا قبل
 باز گذاشت.  مهین



 صدف در طوفان 

146 
 

  شیلحظه پ کیبود که  یفازم چ قایدونم دق یو به در نگاه کردم. نم دمیبه سمت پنجره چرخ کمی
چشم هام گرد شد، سرم   یز یچ نی صور همچخودم حس کردم آرش اون درو واسه من باز گذاشته! از ت

 شدم.  رهیرو چرخوندم و به جلوم که کوچه بن بست بود خ

درو باز بذاره؟ من عمرا برم باال خونه   دیبا یصدف! زده به سرت! واسه چ یگ ی_ چرا چرت و پرت م
 ! اروی

رفتم سراغ    یو فور  دمیکش رونی ب بمی ج یرو از تو میافکار مسخره دور شم گوش  نیکه از ا نیا یبرا
که االن  وبمیذهن مع  اتیفکر کردن به چرند یهام و خودم رو سرگرم کردم. بهتره به جا یاز باز  یکی

 شدم!   اور میاستارت خورد گ یکنم! تا باز  یرو به احساساتم نسبت بده، باز  یز یخواد هرچ  یدلش م

  ر یز یجا نبود، ه نی حواسم ابازم باختم، اصال دینکش هیبه چندثان یکردم ول یحرص دوباره پل  با
 یدوست داشتم به اون در نگاه کنم. من بعد نه سال به قلب شکستم وا داده بودم و االن م یچشم

 برام داشته باشه. یبدتر از مشغله فکر   ییزهایوا دادن، چ  نیا دمیترس

رو ساکت کنم، درمان   مارمیقلب ب دیطول کش یلیتا احساساتم رو سرکوب کنم...خ دیطول کش یلیخ
 نه ها، ساکت!

هست که   یاحساسات ک ی ست،یدرست بشو ن  یز یچ چی هست که با ه یتو زندگ ییشکستن ها کی
 ... یجمعش کن یتون  ینم گهید یکن یپا لهش م  ری ز یوقت

 فیظر یصدا   ِف ی!  آخر حرنیشکستم، از جمله قلب خودم... نگران بودم. نگران آرت زارویچ یل یخ من
رو برداشتم. در    نیماش چیکنم نشدم! با حرص سو یحرکت کیته ته وجودم التماس کرد که  قلبم که از

 رو هول دادم و آروم داخل رفتم. 

 با خودم گفتم:   رلبیز

 !میگردیبرم یک  نمیمامانم زنگ زد اومدم بب  گمی! به آرشم مامیکنم م یسالم م  هی رمی_ م

  یکفش ها دنیکه متوجه در خونه شدم که چهارطاق بازه! چشم هام گرد شد با د دمیطبقه اول رس به
باز گذاشتن؟ جلوتر   یطور  نیبهم دست داد، چرا درو ا  یدر بود ناخودآگاه حس بد یآرش که جلو

 گرفتم. واریرفتم و دستم رو به د
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 اطراف خونه رو از نظر گذروندم آروم آرش رو صدا زدم.  کمی رو داخل بردم و  سرم

من رو   یاگه کس  رهیباشم؟ آبروم م ومدهیانداختم، اشتباه ن یمردد به کفش ها نگاه ومد،ین  یجواب
 ! یا افهی و ق پی ت  نی! اونم باهمچ نهی بب

که   یال از اتاق خواب ها با شدت باز شد و قامت آرش، درح یک یکه  در  شدمیم مونیکم داشتم پش کم
 یباز بود، رنگش به قرمز  یکه چشم هاش با بدبخت ین یشد. آرت   انیرو گرفته بود نما  نیبغل آرت ریز
و من   دی! وحشت کردم، ذره ذره حس ترس به درونم دوسهیتونست وا یو اصال رو پاهاش نم زدیم

  یرفت و من فقط مات صورت ب  نی دونستم از ب یخودم بهونه م شی تا االن پ ییزهای ماتم برد. تمام چ
 شدم.  نیحال و دردناک آرت

شده به  نی مز کلشیشونه هام افتاد. کل ه یکه وزنش رو یرو گرفتم، جور  نی آرت  یجلو و بازو رفتم
و با   یکه به سخت یق یعم یداد و نفس ها یم ادشیو درشت عرق بود و نشون از درد ز زیر یدونه ها

 س  بلند گفتم: . با ترشدیهاش خارج م هیزحمت از ر

 شده؟ یچشه!؟ چ نی_ ا

به سمت در خونه   وفته،ی ن نیرو متعادل نگه داره تا زم ن یکرد وزن آرت یم یهمون طور که سع آرش
حس   یداغ و ب  یمردونش که حاال حساب  یبغلش جا کردم.  دست ها  ریقدم برداشت. منم خودم رو ز

 شده بود رو دور گردنم انداختم.

 . کمک کن!مارستانیب  مشیببر  دیقلبشه! با دونمیفقط م شده،یچ دونمی_ نم

کرد فقط حرف آرش مثل ضبط   دیکار با یچ دونستمیلب گفتم. اون لحظه اصال نم  ری ز ییخدا ای
کردم   یع حلقه و س  نی! دست چپم رو دور کمر آرتمارستانی ببرمش ب دیشد با یصوت تو گوشم پل 

آرش   میستادیدر که ا ی. جلومی اومد رونی از خونه ب ی! با هزارتا بدبخت وفتهیسفت نگهش دارم که ن 
 مکث کرد.   یلحظه ا

  نیماش چیانقدر وحشت کرده بودم که سو ن،یسمت ماش دم یرو ول کردم و دو  نیآرت یزده، بازو هول
 درآوردم.  بمی لرزون از ج یرو با دست ها

حرکت آرش دستش رو برد   کیآرش تا کمکش کنم که تو  شیعقب رو باز کردم و برگشتم پ یصندل  در
بغلش   دیخودم اون لحظه خداروشکر کردم که آرش زورش رس   شیو بلندش کرد. پ   نیپا و کمر آرت ریز
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  نیعقب خوابوند. پاهاش رو داخل ماش یرو صندل نیآرت  اطیکنه! از سر راهش کنار رفتم. آرش با احت
 رو محکم بست.   نیو در ماش گذاشت

 ... می_ بر

  ی رفت. حت رونی از پشت پنجرِه بهش انداختم، تا سوار شدم آرش گاز داد و از کوچه ب یکوتاه نگاه
 رو ببندم!  نیفرصت نکردم درست در ماش 

که قلبم داشت تو   یمن در کنار دلتنگ یکرد ترس و نگران ینگاه م نیگشت به آرت یمدام بر م  آرش
 ببرم.   یباعث شد به عمق فاجعه احساسم پ زد،ی م ادیفر نمیس

درشت    ینکرده بود و دونه ها یر یکه  تغ  نیرو چرخوندم و با بغض به صورت قرمز شده آرت سرم
شدم. آب گلوم رو قورت دادم و زمزمه وار با    رهیچند لحظه خ دهیدرخش یهاش م قهیشق  یعرق رو

 خودم گفتم: 

 نداشت!  ی که مشکل قلب نی _آرت

 *** 

 ساعت بعد" می"ن

سرم مرتب    یرو عقب فرستادم و شالم رو رو  ختمیبهم ر  یآب به صورتم زدم، تمام موها گهیبار د چند
 کردم. 

  یا گهی شد. نفس د  یم مغزم بدجور اکو یکرد تو یم  چیرو پ یکیخانم که مدام اسم  نیا یصدا
کم کم داشت حالم رو بد   سیبد سرو یصافش کردم. بو کمی مانتوم زدم و  نییبه پا  یو دست دمیکش

اومدم. سالن به  رونی ب سی آروم از سرو یانداختم و با قدم ها میبه ساعت گوش ی کرد. نگاه یم
 کنه.  یبا تلفن صحبت م دمیبود، با نگاهم دنبال آرش گشتم که د خلوتنسبت 

کمتر خسته  دمیدیباشگاه تا شب م  رفتمیسوزوندم که اگه م یساعت فکر کنم انقدر کالر  مین نیا تو
 .شدمیم

رو آروم کنن تا از آمپول  کیبچه کوچ کیداشتن  یکه سع یچندتا خانم  نی تازه کردم و از ب نفس
 نترسه، رد شدم. 
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 . ستادیسرجاش ا  دیمن رو د یوقت  آرش

 گفت:  یاه کرد و به طرِف پشت گوش نگ بهم

 !...آره، نگران نباش...چشم. فعال خدافظ.امیم گهیچندساعت د هی_ چشم، حواسم هست...

 بود؟  ی_ ک

 . دیکش یق یذاشت نفس عم  یم بشیرو همون طور که تو ج یگوش

 نگران نباشه. ی من شی. گفتم پی_ مامانت نگران شده. انگار جواب تلفنش رو نداد

و   نیزنگ زده و من انقدر حواسم پرِت آرت  یانداختم، حق با اون بود چندبار  میبه گوش  ینگاه جیگ
 ! دمیحالش بود نفهم 

 ومد؟ یدکترش ن نمی . ببزنمی _ بهش زنگ م

که روش نوشته بود   ییجا م،یسالن رفت یدستش رو پشت کمرم گذاشت و باهم سمت انتها آرش
 !یبخش اوژانس 

 . رنیبردن نوار قلب بگ  ون ینزد. آرت یحرف خاص  ادیز  دم،یدکترش رو د سی سرو ی_ چرا، تا تو رفت

 گفتم:  میرفت یسالن م یو همون طور که به سمت انتها دمیهام رو سرعت بخش قدم

 !شدیچ ییهوهی قلبش مشکل داره؟ آخه  ی_ تو خبر نداشت

 .دمیرخ اخم کردن آرش رو د مین از

بهش وارد شده. شانس آورده سکته    یحمم خبر نداشت! دکترش گفت شک عصبرو  ی_ باور کن حت
چه  ای  دی!؟ خبر بد بهش دادد یچرا بهش استرس وارد کرد گهیم دهینکرده! بعد دکترش بهم توپ

 شده؟ انگار من بدبخت خبر داشتم اصال!   شیطور یکس ایفوت کرده  یکس دونمیم

 تو فکر فرو رفتم و آروم گفتم:  کمیرو گفت که متوجه نشدم.   یز یلب چ ریز بعد

 که تو پارک بهش شد داشته باشه؟  یبه اون تلفن   یربط  یکنی_ فکر م
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  مونهیگاو م نیتو سرمون شده. ع یچه خاک میکه بفهم  زنهیصدف! خبر مرگش زر نم دونمی_ واقعا نم
شده، فقط مثل بز   یچ نمی کن ببصاحابات رو باز  یحرف بزن اون دهن ب  گمیم یتوله سگ! هرچ

 ! کنهینگاهم م

که گفتن بردنش   میبگم. از پرستار سوال کرد یز یچ کردم یجرات نم  زدی ارش با حرص حرف م انقدر
باالش نصب شده  ییتابلو به رنگ طال  کیکه  یاتاق نسبتا بزرگ یهمراه آرش جلو قات،ی بخش تزر

 .میستادیبود، ا

  کینزد دمیکه د دمیکش یسرم رو داخل بردم و سرک کمی  نیداخل نبود، واسه هم یکس  خوشبختانه
 رو کنارش گذاشتن.  ژنی و دستگاه اکس دهیتخت به پنجره خواب نیتر

 و آروم گفتم:  دمیگز لب

 ؟ ی_ به خالش نگفت 

 انداخت.   نیو پر حرص آرش به گوشم طن یعصب  ینفس ها یصدا

  ادیکه از ته چاه درم ییباز و صدا  مهیواسه نوار با چشم ن بردنشی_ پسره، کره خر الدنگ، داشتن م
بره اتاق   میمستق زدمشینگم! خداشاهده حالش بد بود وگرنه انقدر م یز یکس چ چیقسمم داد به ه

و با بغض بگه " داداش توروخدا بعد من مراقب  رهیانگار کم مونده دستم رو بگ  یهند لمیعمل... ف
   !"نمیبیعمم باش من دارم نور م

 و چپ چپ نگاهش کردم.  برگشتم

 باشه.  یمشکلش جد  دیشا ؟یگفت تو چرا گوش کرد  یز یچ هی_ حاال اون 

 گشت لب زد. یم  یباال انداخت و همون طور که با چشم انگار داشت دنبال کس  شونه

 کنم. دا یو پتونم دکترش  یم  نمیباش بب  نجایا قهی! دو دقرهیم ی_ نترس نم

 کنم. دا یو پتونم دکترش  یم  نمیباش بب  نجایا قهی! دو دقرهیم ی_ نترس نم

  ستادهیتعداد دکتر و پرستار ا کیرفت که  ییمحکم سمت جا یرو گفت و با قدم ها نیا 
موندم.   رهیشد و به دستش که ُسرم زده بودن خ  دهینگاهم باال تر کش   ن،یسمت آرت دمیبودن.چرخ
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  ستادمیآروم داخل رفتم. درست کنار تختش ا یقدم هادادم و دست آخر با  هیبه چهارچوب در تک کمی
زحمت   یبرهنش چشم دوختم که مشخص بود بعد نوار قلب کس نهیباز لباسش و س یها کمهو به د 

از خودم و قلبم  دمیو چقدر ترس دمشیکنم، تو اون حال د یفکر م نیبه ا ی. وقتدهیبستنش رو نکش
 !شمیمتنفر م 

 که برگشته مدام درحال جنگ با خودم و قلبم هستم.  یکننده است من از موقع کالفه

  یاون چاه رو پوشوندم. از حس و حال ها یرو  یو من با بدبخت زنهیم ادیکه از ته چاه درونم، فر یقلب
 خسته شدم! دهیکه بهم دست م یمختلف

 " مانمی جا م  نجا یو من ا ی رویزدم و تو دلم گفتم " باز تو م   یتلخ  لبخند

چرت و پرت   الیخی انداختم و ب نیی پلک هاش و باز کردن چشمش خجالت زده نگاهم رو پا دنیلرز با
 صاحابم شدم.  یذهنم و دل ب یها

داد و از   یکه واقعا به وجودم گرما م یکردم. نگاه گرم یخودم حس م  یرو رو   رشی نگاه خ یول
خشک شدم رو تر   یشد، با زبون لب ها یسکوت طوالن  یتاب سر بلند کردن نداشتم.  وقت  شینیسنگ

 کردم و آروم گفتم: 

 ...یترسوند یل ی_ مارو خ

کنه.  یبازش هنوز نگاهم م مهین  یبا اون چشم ها دمیو د دمیکرد، سرم رو باالتر کش یکوتاه سرفه
 گفتم:  یبا نگران رم،یزبون واموندم رو بگ ینتونستم جلو

 ! ینداشت ی!؟ تو که قبال مشکلیشد ی طور  نیا هوهی_ چرا 

  یرحم  ی! چرا انقدر بزهیغم انگ زیچ  کیزد که باعث شد حس کنم خنده   ینگاهم کرد و لبخند تلخ کمی
 ..ارهیتا دلم کم ب  یکنینگاهم م یطور  نینگاه قشنگت رو فراموش کنم؟ چرا ا نیا یاخه؟ من چه طور 

 اومد لب زد. یکه از ته چاه درم ییتکون داد و باصدا یهاش رو کم  لب

همه داشته هام که از  یقلب درد رو جا نیاالن اونا رو ندارم. عوضش ا یداشتم، ول زایچ  یلی_ قبال خ 
 گرفتم!    هیدست دادم، هد
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دونم   ی. نمنمیپشت سرم اشاره کرد و خواست که بش  یبهش انداختم که با دست به صندل  ینگاه مین
 نشستم.  یچرا ول

 داشتم، انگشت هام رو در هم قالب کردم و آروم گفتم:  استرس

افتاده بهم بگو   یبهت وارد شده. اگه اتفاق  یشده؟ دکترت گفت شک عصب  یز یمن نگرانتم! چ  نی_ آرت 
 برات کنم. یبتونم کار  دیشا

حس بهم   نیو من اشد   نییگلوش باال پا بیکه س یسقف زل زد، آب گلوش رو قورت داد جور  به
 بغضش رو قورت داد... دیدست داد که شا

 نشده... یز ی_ چ

! چرا با سکوتت نمک به  رهیاخالقت انقدر رو اعصاب و روانم رژه م نیشدم، چرا ا ی کردم و عصب اخم
 ... یو رفت ی...اون موقع ام الل شدیزن یصاحابم م یدل ب

 صورتش گفتم:  کیدستم رو لبه تخت گذاشتم و نزد کی

از اون درد  نیآرت ذرهیذره، فقط  هی! چرا بارهیغم م لویک  لوی! از تو چشمات داره کیگیدروغ م  ی_ دار 
امروز به من و آرش   یفهمیم چی! هیچرا انقدر اخه خودخواه ؟یشینم  میسه یتو دلت رو با کس  یها
 سرمون اومد؟   ییما چه بال یرفت  یاون جور  یتو پارک وقت یدونیم  چیگذشت؟ ه یچ

من چند بار دق کردم؟،   یدونیکردم. وگرنه دوست داشتم بهش بگم" م یقصد از کلمه ما استفاده م از
 بعد از تو به سرم اومد؟" ییچه بال یدون  یچند بار جون به لب شدم؟ م یدون یم

ندونه!  دلخور نگاهش کردم و با   شهینگفت، مگه م یچ ی الل شدم و گفتم ما... ساکت شد و ه اما،
 دادم گفتم:  یم  هیتک میهمون طور که به صندل یلحن ناراحت

 . میذره ام ما واست ارزش ندار هی یحت  یعنی_ 

به حال و روز    ی. پوزخنددمیسکوتش رو د یچرا انقدر ناراحت شدم وقت دونمیساکت شد، نم بازم
 ابه...سر زی! همه چید یقلب شکستم زدم. د

 ... هیقلب کاه کی 
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 ...هیحس تو خال کی

 خواست قلبم رو سرزنش کنم و بگم خفه شو! یم دلم

 ...یو خودت رو بساز  ینیبش  نجایا دیو باز تو با رهی م نیبزنم بگم آرت  داد

 بهم!  شیو بچسبون  یبدنت رو جمع کن یها هیتک

!  از جام  ستیطور ن نیا یتو غلبه احساساتم موفقم ول کردمی فکر م شکنه،یکردم بغضم داره م حس
  یو به دستش که جلو م ستادم،یا هیبرم که نگاه هامون باهم گره خورد. چند ثان  رونیبلند شدم تا ب 

 شدم.    رهیاومد خ

مردونش به   یکه از برخورد انگشت ها ییتر شد تا جا ک یدستش بهم نزد  گذشتیکه م هیثان هر
 ردم، داغ کردم! ک خی و  فیظر یدست ها

 برد...  ماتم

من رو سمت خودش   ینبود ول  ادی . زورش زدیدستم رو آروم و نرم گرفت و سمت خودش کش مچ
  زیبرام انگار همه چ هیچند ثان ه،یرفتارش چ  لیدل دونستمی. نم دیکه تخت به بدنم چسب یکشوند. جور 

 گنگ شده بود و مجهول...

.تازه به خودم اومدم و خواستم  نهیکرد بش   یاشت و سعدستش که  سرم بود رو لبه تخت گذ یکی اون
 .رمیجلوش رو بگ

 . شهی! بخواب حالت بد میکنی کار م ی_ چ

دستش که ازاد بود رو جلو   یکی اومد، بدون کمک من نشست، اون  یاونقدرهام بد به نظر نم  یول
  یخوند. دست ها یرو م  یو ناراحت  یمن دلخور  یو گرمش که انگار از تو چشم ها نیاورد. نگاه غمگ

تونستم   ینم ی فشرد. حت نشیبزرگ و مردونش پشت کمرم رفت و من رو تو آغوش گرمش و س
  یاعتماد کنم، همش م شدمیکه داخلش داشتم غرق م  یتونستم به آغوش گرم ینفس بکشم. نم 

 توهم باشه، خواب باشه!   دمیترس

گرمش که کمر و شونم رو به خودش   یو لمس دست ها  دمیشنیقلبش رو م یرفت و فقط صدا  فسمن
 شونش قرار گرفت. یفشرد و سرم رو
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عطرش   ی. بودیرس ینامرتبش به گوشم م ینفس ها یگلوم رو قورت دادم چشم بستم، صدا آب
 !کنم رشی خودم ذخ  یخواستم برا یرو از ته دل استشمام کردم، انگار م  مشیمال

خش دار بود رو   یبم و مردونش که کم یکه واسه من قدر ساعت ها گذشت صدا هیچند صدم ثان بعد
 . دمیشن

من   خوره،یحالم از خودم بهم م ییوقتا  هیآرش..روم، نشد بغلت کنم.  ی_ اون..روز تو رستورا..ن جلو
. از بس  هینفر چه طور کی یفراموش کردم طعم نگران  دیکردم. شا یادی واقعا تو گذشته اشتباهات ز

 ی!  مشهی م ری از حرف هام، د یسر  هیواسه زدن  شهیرو از دست دادم وهم زانمیکه زخم خوردم و عز
. بابت امروز  رزنیبره بهت بگم چقدر دلم واست تنگ شده بود خاله پ  ادمی و  رمی بم وفتمیترسم ب

 ... یمتاسفم ول

که دوست داشتم تا ابد دور   ییجا  برد،ی فرو م ینیری کرد من رو تو خلع ش یکه صحبت م یلحظه ا هر
باشم،   ریلحظه دلچسب اس  نیحس و ا نیبکشم و با ا  نیچ  یبه بزرگ یوار یخودم و احساس االنم د

دستش، مچم رو   یک یام بود و اون شونه یکه هنوزم دستش رو یمن رو از خودش فاصله داد، درحال
نکن   یطور   نی. با من ادمیخودش کرده. به چشم هاش نگاه کردم، برق اشک رو تو نگاهش د ریاس
 یتا مرگ خاموش فاصله نداره! لعنت یز ی تا اعترافاتش فاصله نداره، چ یز ی! دل زخم خوردم چنیآرت

 سرپا بشم؟  یمن بعد رفتنت دوباره چه طور 

 ادامه داد. آروم

  فهممی ! میو چالش کن  یقبر بخر  هیکه واسش  خورهی م نیاومده که فقط بدرد ا شی پ ی_ مسائل 
  ستین  یقیکه حق  دیچرت و پرت بش یسر  هی ریخوام درگ  یو نم  ادی از دستتون برنم یکار  یول  دینگران

 و دروغه. 

.  هیدونستم منظورش چ یبودم و نم جیبه خاطر آغوشش بود که هنوز گ دینگاهش کردم، شا  جیگ
شد انداختم، آب گلوم رو قورت دادم و صاف    یم نییبرهنش که بدجور باال پا نهینگاهم رو به قفسه س

 مچ دستم رو ول نکرد. ی. دستش از دور شونم رها شد ول ستادمیا

 و آرامشم رو حفظ کنم.  رمیکردم افساِر قلِب رم کردم رو به دست بگ  یسع
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رو گذروندم. خونسرد نگاهش کردم البته    جانی نفجار هحرکتش مرز ا  نیکه از ا  اوردمیخودم ن یرو به
 نه... ای  رسمی شک داشتم که واقعا خونسرد به نظر م

ما تحت فشارت   یمن دوست ندارم فکر کن یول ی کنیکه خودت احساس م  هیزی چ نیا دی_ شا
و  م یکه حالت همه جوره برا   یدونیخودتم م میفراتر از آشنا یز ی. من فقط نگرانتم! ما چمیذاریم

 کس و کارم...  یآرش مهمه! پس لطف کن و نگو ب 

  دمیترس ی رفته. پاهام سست شده بود. م لی تحل میکردم تمام انرژ  یبهم زد، حس م  یجون  یب  لبخند
 دمید یکه کامال تو  یولو شدم، طور   یصندل  ی! رویجنبه گفتم زک  یبفهمه من به ب نیغش کنم و ا

 لباسش رو بست.  یآروم دکمه ها  یل یداد و خ هیتک  واریبود. به د

هم  یعنیبدون من هستم!   ،یحرف بزن یبا کس  یدوست داشت ای ،یخواست  یدرهرحال اگه کمک ی_ول
 ! میو دارهم یهوا یهنوزم مثل بچگ  ی ول میبزرگ شده باش  دیمن و هم آرش. شا

 ریز یقشنگش! "ممنون" آهسته ا یکرد و من زل زده بودم به مردمک چشم ها یبهم نگاه م میمستق
رو به  دمید یشدن پردِه سبز رنگ که جلو دهیلب گفت که فقط سرتکون دادم. همزمان با کنار کش 

  دشی سف یسن باال که از لباس ها یآقا کیاطراف گرفته بود، سرم رو چرخوندم که با آرش و 
 دکتره، مواجه شدم.  بودمشخص 

ثابت شد. اخم کرد و با   نی آرت یدست آخر رو یکرد ول  نی من و آرت  نیب  ینگاهش گردش کوتاه آرش
 حرص لب زد. 

 بازه!  ششیچه ن  نیرو بب کهی _ مرت

 اشاره کرد و ادامه داد.  نیبرگشت سمت دکتر و با دست به آرت  بعد

فلج شه! هرچند   میبزن دیدارو ندار ای م؟یسه روز بخوابه ما راحت ش دیبهش بزن شهینم یز یچ هی_ 
 !یِ عال  یل یاگه رسما فلج بشه نتونه بلند شه خ یداره ول یهن ذ تیاالن معلول

تکون داد و همون طور که  یسر  دی رس  یبه نظر م  یکردم نخندم. دکتر که آدم شوخ یو سع  دمیگز لب
 خواست دراز بکشه، گفت:   یم نی از آرت

 شدن!  یکه انقدر ازت شاک یکار کرد یچ نی_ بب 
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 دادم. هیتک  واریو به د  دمیکنار کش کمینزد، منم خودم رو  یسکوت کرد و حرف نیآرت

  یسکوت طوالن یبزنه. وقت یبودم و منتظر بودم حرف   رهینوار قلبش رو چک کرد. به لب هاش خ جواب
 جلو رفت و گفت:  کمی شده  یکه انگار کفر  یشد آرش با حالت 

و   یرن، خونه ام بگم نوار مشک بگم بچه ها مرغ و حلوا بار بزا مونهیاگه نم مونه؟ی_ دکتر زنده م
 درشتا اماده کنن..  نیاز ا هیچهارتام اعالم 

به   یشده بود، لبخند لیمتما نییُسر خورده و به پا  کمی  شیاستخون  ینی ب یکه رو نکشیع  ریاز ز دکتر
 کرد. یکه ساکت فقط نگاه م نیسمت آرت دیآرش زد و چرخ

به   یشده بود، لبخند لیمتما نییُسر خورده و به پا  کمی  شیاستخون  ینی ب یکه رو نکشیع  ریاز ز دکتر
 کرد. یکه ساکت فقط نگاه م نیسمت آرت دیآرش زد و چرخ

رگ، سکته  یکه مرتبط به قلبت باشه،  مثل گرفتگ یمار ی سابقه ب ؟ینداشت ی_ پسر جون مشکل قلب 
 ... یناقص، ناراحت 

 گفت:  یجد یلیوسط حرفش و خ  دیپر

دارم که دکترم بهم گفت اگه مراعات کنم و از فشار و    یقلب یندارم. فقط ناراحت یخاص  یضی_  مر
 نخواهم داشت.  یکنم مشکل یدور  جانی استرس و ه

 لب زد.  دمیکه منم شن  یلب جور  ری کنار من بود ز آرش

حساب   تی چی کردم فقط مارو به ه ی. فکر م یخدا بزنه هالک ش ی_ چقدرم که مراعات کرده، نفهم، ا
 ... ینگو دکتر مملکتم به سخره گرفت ،یکنینم

 تکون داد.  دیتاک یبه معن یخودم رو جمع کردم. دکتر سر  یگرفت ول  یداشت خندم م باز

 به پروندت بکنم.  ینگاه هیبهتر باشه قبل از دارو دادن  دی بود؟ شا ی_ دکترت ک 

 خونسرد جواب داد. یل یخ  نیآرت

 . کامیمن ساکن آمر ست،ین  یرانی_ ا
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  ا ینباشه   نجایاهل ا خورهینم نی چون به آرت دیو با تعجب نگاهش کرد. شا دی دکتره باال پر یابروها
که   یصاحابام تو بغل  ی. آخه ذهن برسهیتعجب کرد من االن به ذهنم نم یا گهی د زیبه خاطر چ دمیشا

 زده! یمن رو کرد، قفل 

کرد من اصال متوجه صحبت هاشون نشدم. نگاه من   یسوال م نیمدت که دکتر با دقت از آرت تمام
که فقط   ییناشنوا هیداد. شب یخورد و جواب م  یدکتر تکون م یلب هاش بود که با سوال ها خیم

 . دمید یاطرافش منع شده، فقط چهره اون رو م یصداها دنیرو داره و از شن   ریتصاو

مانع سوال  یذره ا  نیآرت یحال  یب م،یاومد رونیب مارستانیبود که از ب  دیشغروب خور  یها کینزد
داد. و   یاز من نشون م شتری ب  یاندازه من نبود ول  د یآرش شا یآرش نشد. نگران یکردن ها چیپ

  تو ناراح  ری که مثل غروب روز جمعه دلگ نِ یآرت زیسکوت غم انگ زدیکه بهمون زخم م یز یچ  نیبدتر
  نیبه خونه انداختم که  همچنان تمام چراغ هاش خاموش بود. آرت   ینگاه ن،یکنندست. با توقف ماش 

 لب زد. یگرفته ا  یخم شد و با صدا کمیسمت پنجره 

 _ چقدر شانس آوردم که هنوز برنگشتن! 

که دست به    یدون ینزدم! م شتیروت و آت  ختمینر نی که من بنز یچقدر شانس آورد ی_ نه بهتر بگ
اقدس نه  ی بش یصاف شد یکه وقت کنمی روت م  رویز یجور  هی ارمیب  رتیتنها گ   ه،یت کردن من عالخف 
 ! نیآرت

 کیافتاده،  یاتفاق  کیکرد،  یم  یافتاد بدجور بهم دهن کج  نییکه پا یو سر  نیآرت نیغمگ  لبخند
مکث   ی . با کم دید ن یماتم زده آرت یتو چشم ها شهی که تمام عالئمش رو م یز یچ کیشوم!  زیچ

دستش  یعصا شهیکرد. داداشش بود، مگه م یدست  شیکه آرش پ  ادیب نیی پا  نیخواست از ماش
 هواش رو نداشته باشه؟  شهینباشه؟ مگه م

 بهش انداخت و لب زد.  ینگاه بامزه ا  نیآرت

 . یکن یم یجور  نینکردم که ا مانی_ زا

 اونم دوقلو...   ،یکنی م مانمیزا فتهی پاش ب  نمیبی که من از تو م ین ی_ ببند بابا نفله، واال ا

که نگاهم به  یسمت پنجره خم شدم و درحال  یالبته اگه واقعا بشه بهش خنده گفت! کم د،یخند
 از چشم هاش لب زدم. ریصورتش بود غ   یهرجا
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 خونه. گردمیبرم  تونمیمن تنها م ستیمهم ن ادیبمونه، ز شت یپ  تونهیآرش م ستی_ اگه حالت خوب ن 

 شونه آرش بود با خنده گفت:  یو همون طور که دستش رو تادسیصاف ا  نیآرت

خوب   انی م هیو بق نیریش گهیخونه چند ساعت د ادی_ نگران نباش حالم خوبه، بعدشم زشته آرش ب
 دختر آوردم! نیبب   ستین

 برگشت و بلند گفت:   نیبهش رفت و دستش رو ول کرد، با حرص سمت ماش ی دندون قروچه ا آرش

 من راحت شم! تو حالت از منم بهتره. ری اصال برو بم_ زهرمار کثافط، 

غم  کیکرد   یم یکه سع یبه صورت جفتمون انداخت و درحال  یخم شد، نگاه  نیسمت ماش نیآرت
 تر کرد و آروم گفت:  کمیرو پشت لبخندش پنهان کنه، لب هاش رو  میعظ

 بشه. واقعا ممنون.  یممکن بود چ  دونمینم دیومدی _ ممنونم، امروز اگه شما نم

 شد لب زد. یوسط و همون طور که سوار م دیبه روش زدم. آرش پر یلبخند

 ؟ یر یبم  یبر  یبزغاله کار ندار  ی. هودینکن شی _ خب، بسه هند

 نه تکون داد. یکمر صاف کرد و سرش رو به معن د،یخند  نیآرت

  رونی ورد و از کوچه اشون برو به حرکت درآ   نیکه زد، ماش یزدم که آرش با بوق کوتاه  یلبخند بهش
 .میاومد

 .دم یکش یدادم و پوف کالفه ا هیتک  یصندل  به

 بود!  یامروز، عجب روز  گمی_ م

 لب زد. یپر حرص یدرهم، با صدا یهمون طور که نگاهش به جاده بود و اخم هاش حساب آرش

بپوشه  ونی ا یفکر کنم تو قطب کس  ؟یدیخر یکفش هارو ک  نیا نمی_ آره، به خصوص لباس تو! بب 
 خفه شه!

 به بازوش و گفتم:  دمیهام گرد شد، کوب  چشم
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 یز یچ هی! نگفتم نمی من؟ من االن نگران آرت یبه لباس و کفش ها یدیهمه اتفاق تو چسب نیا نی_ ب
 شده؟

  یل یخ ای ست یبه ما مربوط ن ای ی عنی گهینم  یز یچ یکه وقت ینی بی م یشده، ول  یز یچ هی_ صددرصد 
 .گمیبهت م  دمیفهم یز ی خره. درهرحال نگرانش نباش من خودم حواسم بهش هست. اگه چ

و آشوبم بابت حال و   ی. نگراندیرسی به ذهنم نم یز یدوختم. چ رونی نگاهم رو به مردم و ب ساکت
طرف از همه بدتر آغوش   کی کرد  یم  اهیطرف، غم چشم هاش که داشت روزگارم رو س کیروزش 

  ی. با انگشت اشارم خط دیکش  یرو اعصاب و روانم خط م  زدیم یگرمش که وسط تمام فکرم  بندر 
 . ارهیرو از پا درب  یتونه هر آدم یکه م ستیخنجر و شکنجه ا  نیزمان گذشته بدتر دم،یشک شهیش یرو

  دنیواسه رس یشتر یب یادوستت نداره، اگر داشت هر لحظه قدم ه نیبب گمی با خودم م  ییوقتا کی
فقط   ستی رفتار ها سخت ن حی توج رهی گینداره که فاصله م اد،یداشت. دوست نداره که نم  یبه تو بر م 

  برهزار برا  دیو شا قی. چندتا نفس عم کنهی منطق باورش رو واسه آدم سخت م  یب  یها یدلبستگ نیا
 فرستم.  یهام م هیبه درون ر ژنیاکس   ینفس معمول کی

کردم   یکنم ندارم. سع یکه سال هاست احساس م  یکنم، آرامش یکه ندارم رو از هوا طلب م یآرامش
 .ارهیرو به خاطر ب   نیآرت  یکرد عطر نفس ها یم  یسع دیکه شد یتوجه به حسم نکنم. حس

 نفس مثل اثر انگشت ميمونه! بوي

 ه! كه هفت ميليارد بوي مختلف توي جهان وجود داشته باشه؛ ولي وجود دار عجيبه

 نفس يه بوي معمولي نيست.  بوي

 نفس انتقال دهنده حس خوب ناشي از نزديك ترين حضور يار توي آغوشته! بوي

رفتم بهشت زهرا،   ی واشکیخبر بذاره و بره   یب نکهیشب قبل ا کی ادمهیبه خودم زدم،  ی تلخ  پوزخند
  یبراش نداشت! هروقت که حس دلتنگ یتیاونجا بود. شب، روز، صبح اصال زمان اهم شهیهم

بود و   دیغروب خورش یها کی. اون شب نزدنشستیرفت و ساعت ها اونجا م یم  شدیم رشیدامنگ
دونست اون   یم  یسرد نشستم. بهم نگاه نکرد ول یسنگ ها یداد.  کنارش رو  یبارون م نم یهوا بو

 جام. 
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حق با خالش باشه،   دیکردم شا یداد، اون زمان فکر م  ینم  یکرد، جواب  یهام نم یدار به دل یتوجه 
 ... زدی افسرده شده! حرف نم نیکه آرت نیا

بهش بگم" شايد    دارآخریخواستم بغلش کنم و به عنوان د  یکرد، اون شب م  یفقط نگاه م ساکت
 اسه بوي نفست تنگ ميمونه..." بتونم شبيه حس نگاهتو توي چشماي كسي پيدا كنم اما دلم تا ابد و

بدون    کردمی خواهد بود. فکر نم  دارمونید نی اون آخر دمیکه فرداش فهم فی...ح فیح اما،
  یشکست، حت یدلم م ییوقت ها  کیتلفن ول کنه و بره...   کی یحت  ایخبر  کی ... بدون یخداحافظ 

 خوبم و قشنگمون رو با خودش برد. یمن رو آدم حساب نکرد فقط رفت... رفت و خاطرات و روز ها

کرد رو با خودش برد...رفت و   یبهارنارنج رو که مادرش باهاش برامون شربت درست م  یو  بو  رفت
و با خودش برد...برد و چالش کرد... دلم  کیچمدون کوچ کیکودکانمون رو گذاشت تو  یخنده ها

از همه دلم از خودم گرفت...   شتری ب  دیو شا  شیکس یاز رفتنش، از سکوتش، از ب ش،ی مهر یگرفت از ب
 لب آروم نجوا کردم و گفتم:  ریز

 موندنت فقط غذاِب... نجای! ای_ خداکنه هرچه زودتر برگرد

 *** 

 کیارم هم فشار دادم. دوساعته د  یتخت گذاشتم و چشم هام رو رو یرو کنارم رو میحوصله گوش  یب
  ینم  یوقت دم ی. من موندم اصال چرا گوش ماوردمی کلمه هم ازش سردرن کی یحت کنمی م یآهنگ رو پل 

 فهمم!

شده! آرش   یعاد ی. همه چگذرهی م یدو روز  بای و اون اتفاق ها گذشت تقر دمی رو د ن یکه آرت یروز  از
خواست خطتش   یعوض کرده، م  هیک میدیشمارش رو به خاطر اون مزاحم که آخرم نفهم نی گفت آرت

 رو بهم بده که نگرفتم. 

احساسات درونم   یمسخره همراه با چاشن  یکردم مغزم داغ کرده، انواع و اقسام فکر ها یم حس
 داد. یجوالن م

بودم برام   رش یدب  شیپ که چند سال یاز طرف آموزشگاه  یامی برداشتم، پ یحوصلگ یرو با ب  میگوش
 ارسال شده.
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بچه ها داره    دی. خواستم بهت خبر بدم ترم جدستین یوقته ازت خبر   یلیخ ؟یچه طور  زمی" سالم عز
و ثبت نام کالست  ای سر ب هیفردا  یخوای. گفت اگه مگردهیم ری دنبال دب یخانم محمد شه،یشروع م
 ." میشروع کن

حتما  گهیکه من کردم احتماال ثبت نام شنبه ام شروع بشه، تا هفته د یفکر کردم، با حساب کتاب کمی 
خوب   یلیافکار مسخره دست از سر کچلم برداره. اگه برم خ  نیکنن. بلکه ا یکالس هارو برگزار م

به   دیبا .مدماو رونی شوت کردم و از اتاق ب یا گهیپتوم رو طرف د کنم،یرو مشغول مباز خودم  شه،یم
 مامان بگم.

از عکس   یادی و سراغ اتاق مامان و بابا رفتم. مامان مهربونم درحال ور رفتن با تعداد ز دمیکش  ینفس
  یجمع م ی م یقد یکارت پستال و تمبر ها نیاز ا یادیز یبود، سال ها شیمیقد یو کارت پستال ها

خواد خودش رو مشغول کنه. وگرنه چهارتا کاغذ  یکردم م  یحس م شهیهم  یدونم ول یکرد. نم
رو نداشت. مردد بودم،قبال هم شده   یداد ارزش انقدر نگهدار  یچسب و خاک م  یکهنه که بو یمیقد

نداشتم. کنار مامان رو تخت   یچرا حس خوب  دونمیبار نم نیا یبابا از کارم حرف بزنم ول  یبود جلو
 نشستم و به رسم ادب آروم گفتم: 

 ! رمیازتون اجازه بگ  یز یچ هیخواستم راجب  ی_ م

 هم دسته کرد. یو کاغذ هارو رو  دیکوتاهش کش یبه موها یبا خنده نگاهم کرد، دست مامان

راه   یاطالع رسان یخوا یکه قبلش م یکن ییچه خراب کار یخوا ی! بگو می_به به، چه دختر با ادب 
 .یبنداز 

و با   دمیپتو کش  یرو  یو نامرئ ک یندتا خط کوچمکث کردم، با انگشت اشارم چ کمی شل شد  شمین
 گفتم:  یآروم  یصدا

خواستم بگم  ی. مشهی. ثبت نام بچه داره شروع مرنیبگ  ری آموزشگاه دب یقراره برا تشی_ واقع
 من برم آموزشگاه؟  ستین  یمشکل

کردن برداشت. نگاه پرابهتش به صورتم  پی بابا دست از تا دمیکمر صاف کرد، از گوشه چشم د مامان
 یبگه صدا یز یکه مامان چ نیشد. قبل ا لی متما نییدوخته شد. لبم رو به دندون گرفتم و سرم به پا

 . دیچی بابا تو اتاق پ
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 ؟ یدار  ازی_ مگه پول ن

بدم تا   دهیکردم جواب سنج  یانداختم. سع یگره خوردش نگاه کوتاه یرو باال آوردم و به اخم ها سرم
 بد برداشت نکنه.  ایوقت از دستم ناراحت نشه  کی

. منم زنمی سرو کله م کیکوچ ی. آموزشگاه با بچه ها رهی حوصلم سر م  ست،ی_ نه بابا به خاطر پول ن 
 دوست دارم. وگرنه... یلیبچه خ 

 کرد!  یمکث کردم، ناخودآگاه صحبت کردن با پدرم من رو معذب م کمی

 ...ی_ شما که واسه من کم نذاشت

 داد. یاز نگاه کردن نشون نم ریغ  ی واکنش چی. مامان که هدهیم یجواب چ نمیسکوت کردم تا بب  گهید

باالخره   هیبابا باعث شدم رو باال ببرم و بهش توجه کنم، بعد گذشت چند ثان  قی عم ینفس ها یصدا
 .د یصداش به گوشم رس

 . یبر   خوادی_ نم

 لب زد.  یو با لحن متعجب  دی. مامان که جا خورده بود سمت بابا چرخ دیباال پر ابروهام 

 بره سرکار؟  شهیم یمگه چ  ؟یرعلی_ چرا ام

بود تا مامان با   توریصفحه مان یکه نگاهش رو  یکردن شد و درحال  پیخونسرد مشغول تا یل یخ  بابا
 لب زد. یجد  یلیلحن خ 

ندارم دخترم بره   یل یدل یول  زم،ی بگو واست بر یکه بره. پول خواست نمیبی نه! البد صالح نم یعنی_ نه، 
و   شی واسه آسا یکه انقدر بدبخت دیخواستم شماها کار کن  یمن اگه م گن؟یم یکار کنه. مردم چ

 .دمی کشی شماها نم  یراحت

  یکاش م یاز من انداختم. ا ر ی کرد غ  یدلخور و ناراحتم رو به صورتش که به همه جا توجه م نگاه
  یبهش بفهمونم من وقت شدیکاش م  ی! استیتو پول ن یو خوشبخت  یتونستم بهش بفهمونم زندگ

 ! یرفتار کن گهید یو مثل همه پدر ها  یبغلم کن یایخونه ب  یایم  یخوشحالم که تو وقت
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اسم تو شناسنامه فقط  کیتورو به عنوان  یکار وقت یخوام چ  یبزنم بگم پول مداد  شدیکاش م یا
 داد بزنم و بگم...  شدیکاش م یدارم. ا

 لب زد.  یکه انگار از حرفش ناراحت شده بود اخم کرد و با لحن دلخور  مامان

 نیاالن بعد ا ،ینگفت  یز یکه رفت سرکار حرف مردم واست مهم نبود و چ شی _ چه طور تا دوسال پ
 نه؟ یگیم هوهیهمه مدت 

ها و   یداد، از کالفگ یاز خودش نشون نم  یبود بابا رفتار عاد یکالفه لب تاپش رو بست، چند وقت  بابا
  یه حتک یز یداد. چ یواکنش نشون م زی تند و ت یادیهم رفته ز یرو میمشکوکش بگذر یتلفن ها

 لب زد. یجد یل یبه جفتمون انداخت و خ یکرد. نگاه یمامانم متعجب م

 حرف منو اول گوش کنه...  دینه! به عنوان بزرگترش با گمیدارم که م یلیدل هی_ البد 

 کنم. یبودنم رو مخف یبار قفل زبونم رو چرخوندم و نتونستم ناراض نیا

که  رونم ی. ب میمن و سارا باشگاهم نر یگفت  ییهوی  یطور   نیرو بگو! شما هم  لتیبار دل هی_ خب 
تو پارکم که واسه من مناسب   دنیو دو ی! دوچرخه سوار میندار  یچون دوست درست حساب میرینم
 نرو! خب پس چرا... یگی ! سرکارم که مینیب ینم

 بابا حرف تو دهنم موند و مجبور شدم ساکت شم.  یجد یصدا با

 گمیو اگه م  میینجایکنم من و مادرت به عنوان بزرگترت ا  یادآور ی بهت  ونیم صدف، بهتره ا_ من پدرت
نرفته چند   ادمیکشش نده،  گهی! دیر ی نم  یعنی یر ی گفتم سرکار نم ارینه! حرف رو حرف من ن یعنینه 

سرت   ری. خیخواد بازم گند بزن  یو جمع کردم. دلم نم ! من اون افتضاحت یزد یچه گند شیسال پ
. هرچند دی تو و سارا واسم آبرو نذاشت یالماس  انیسر جر  ،یبچگانه دار  یو هنوزم رفتار ها یبزرگ شد

 توعه... یها یاز نافرمان  کنهیم  یکه سارا عقلش کامل نشده اگرم کار 

.  دیقطره اشک از چشمم چک کیکه   یتو گلوم نشست، از لحن حرف زدنش ناراحت شدم. جور  بغض
  لیساله که ندارم. اوا دنیاز طرف مامان رو اصال نداشتم. چند یمامان نگران نگاهم کرد توقع واکنش

وقتا فقط سکوت و نگاه   یل یخ  یچرا دوست داشتم مادرم در برابر بابا ازم دفاع جانانه کنه، ول
فرار   رونی داشتم تا زودتر به ب یبلند برم  یاز جام بلند شدم و قدم ها عی. سرشد یم بمی راحتش نصنا

 کنم.
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  دم،یخورد شدنش رو شن یبار هزارم دلم شکست، آره شکست مطمئنم! صدا یکردم برا یم حس
تند به   ی دهنم گرفتم و با قدم ها ی. دستم رو جلودمی بغض تو گلوم رو هم شن  دنیترک یصدا یحت

نکردم.   یکارتون و پفکش شده بود، توجه  الی خینگران سارا که ب یبه صدا  یسمت اتاق رفتم. حت
 ...ه یگر ریتخت پرت کردم و زدم ز یوخودم رو ر

که به خاطر حسم،  نیا یادآور یگذشتس!  یادآور ی از همه دلم رو سوزوند  شتریکه ب  یز یچ دیشا
اگه  گنیدروغه؟ مگه نم زننیکه راجب دوست داشتن م  ییکار کردم! چرا حرف ها یعالقم، قلبم چ

چرا    دم؟ی ! مگه من نکردم؟ مگه به خاطرش نجنگیتالش کن ،یواسش بجنگ دیبا یخوایرو م  یز یچ
  دیشما بگ یکه هرچ یکیدختر الل باشم؟  کی دی! ازم توقع دارزنهی گذشته رو تو سرم م راحتانقدر 

 بگه چشم؟ 

 بگه اشکال نداره؟  دیتو سرش زد یهرچ

 و اون بگه باشه! دیری دوست داشت، ازش بگ یهرچ

 ه؟ یشکل  نیا یزندگ

 خوام!   یکنه، حالم بده بالشم رو م  یباهام همدرد یخواست کس یرو به بالشم فشار دادم، دلم نم سرم

 ... نهزیتو سرم نم  کنه،ی کنم متلک بارم نم هیکه اگه تا صبح هم گر یبالش

 حالم  هیکردم. حالم بده و اگه نخوابم گر شهیکه هم یبخوابم، کار  دیفقط خواب! با نه،یکار هم ن یبهتر
 .دمینمناکم کش یبه چشم ها ی...دستکنهی بدترم م کنه،ی رو خوب که نم

 .شهیم  یطور  نیکه ا  ستین ی دفعه اول ست،ین مهم

  ن،ییبه خودم فشار دادم، انقدر آب گلوم رو قورت دادم تا بغضم بره پا شتریبستمو پتوم رو ب  چشم
 نکنم... هیکنم گر یسع دیبا

 " نی"آرت

حرص بخورم،    ریکردم کمتر به خاطر اشتباه رفتن مس  یم  یرو عوض کردم و همون طور که سع دنده
  دایهمه اشتباه تو پ نیبه ساعت انداختم، با وجود ا ی پدال گاز فشار دادم. نگاه  یپام رو رو شتریب
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شوم   لفناز اون ت یساعت فرصت داشتم البته اگر خبر مرگم باز گم نشم. چند روز  کیهنوز ریکردن مس
 دونم چه مرگمه. ینم  دم،یچند شب اصال نخواب نیو من ا گذرهیو اون اتفاقات مسخره م

با دوتا قرص   یوقت  یکه حت یترسناک  یها زیدرونم رو آشفته کرده، چ یز یدارم، چ یحال بد حس
 .شمیتونه حروم کنه، غرق م یرو م   دنیکه نفس کش  یرعب آور  یتو کابوس ها بره،یخوابم م یقو

گذشتم،  م،یاز خودم، زندگ م،یگفت من فرار ی! راست میکه گفت از خودت فرار کرد  یفقط بخش  اونم
 احساساتم! 

خفه که چند  یهوا نیبشه. بلکه ا  نیوارد اتاقک ماش  یشتر یب ژنیتر دادم تا اکس  نییرو پا شهیش
. با زنگ خوردن  ستیو ول کن ن دهیکه مثل کنه بهم چسب  فیح  یبره، ول   نیکنه ازب یروزه داره خفم م

 رو برداشتم.  میگوش رمینگاهم رو از جاده بگ  نکهیبدون ا م،یگوش

 ؟ یتو راه یمگه نگفت شی تو دوساعت پ  ؟ ییکجا ادی_نفله خبر مرگت ب

 انداختم. یشده بود نگاه  کیبهم نزد یلیکه خ  یرنگ  یبنز مشک ن ی به ماش  یکنار  نهیآ از

 برسم. گهید قهیتو راهم فکر کنم تا چند دق  یگم شدم، ول  ومدمیآرش، تو راهم. داشتم م امی_ دارم م

خنده هاش به   یباز کردم. صدا یپشت سر  نیرو سمت راست چرخوندم و راه رو واسه ماش فرمون
تونم پرتو    یبه پشت سرم توجه کنم م  کمیشد و من اگه   یم کیداشت تار با یهوا تقر د،یگوشم رس

کردنش واسه آسمون و  یکه زمان دلبر  یگرم و سوزان  دی. خورشنمیرو بب دیرنگ نور خورش   ینارنج یها
 . دهیرس  نیزم ردمم

 ابونیخ  کیکه  ستین کایآمر نجایا مزیدنبالت تو سختته! عز امی_خب نکبت، من که گفتم بذار ب
و   یدگ یمتر بر کیمتر به  کیهر   زم،ی است عز رانیا نجایداشته باشه تا تهش اسمش عوض نشه. ا

 که شجره نامه است! ستی سوراخ هست. بعد اسم روشون ن

  یازم سبقت نم یراه رو واسش باز کردم ول نکهیکه با وجود ا هیبنز مشک نیبه ا نیماش  یجلو نهیآ از
 تفاوت گفتم: یانداختم و ب یگرفت نگاه دوباره ا

 !گهید امیکپک. االنم انقدر ور نزن دارم م ی_ تو آدرس سر راست نداد

 رو قطع کردم.  یگفتم و گوش یحرف هاش رو نداشتم، "خداحافظ"   دنیحوصله شن گهید
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. به خالم  گردمی کنم  برم  یو گم منده تموم شه تا آخر هفته گورم کارخونه وامو نیاگه امروز کار ا یعنی
خودش   یدونم متوجه شده و به رو یهرچند که م اد،ی خوام همراهم ب یپروندم که نم شیکه کم و ب

  یزدم. حت مبه خود  یکنه. پوزخند ی وضع حمل م گهی ماه د ایماه  نیا یآخرا گهید نیری . شارهینم
همه  زنمی دست و پا م شتریب یکنم هر چ  یشرکت کنم، حس م یکس یتو شاد گهیدوست ندارم د

واقعا نه  یکردم ول  یم تی شکا  ارویرفتم از  یبهتر بود م  کمیاگه حالم  دی. شاشهیخراب تر م زیچ
رو کم   تممورد نظر سرع ابونیخ  ینام آشنا دنیرو! با د زشیرو دارم و نه انگ  یکار  نیحوصله همچ

 که نوشته بود  یک ی ساختمون بزرگ و ش  یکردم و درست جلو

  یانداختم، جلو قیاوردم و به ساختمون نگاه دق رونیاز پنجره ب کمی " نگه داشتم. سرم رو گسترن ی"پرو
آوردم و   رونی رو ب میبود. گوش دای کم پ یل یکاشته شده، خ یدرخت ها ادیبا حجم ز  شیدر بزرگ و آهن 

 آرش زنگ زدم.  به

 ؟یپروفسور باز گم شد هی_ چ

 تعداد طبقات ساختمان رو شمردم.   یکنجکاو یرو باال آوردم و از رو سرم

 گه؟یگستر بود د ن ی_پرو

بگم بچه ها فرش قرمز واست پهن کنن   ساینه وا ایواست؟  ارم ی خدا بخواد؟ گوسفند ب  یدی_آره. رس
 . نتتیکه بب  زنهیداره م یچه له له  اروی نیا یدونیباال نم ای! زود ب زمیعز

  یق یرفتم نفس عم یشرکت م  یآروم سمت ورود  یجدول رد شدم و همون طور که با قدم ها یرو از
  هیآخر تابستون هد یغنچه هاشون رو مهربانانه به روز ها نیکه آخر یرز  یگل ها  یکه بو دمیکش

 . دیداده بودن، به مشامم رس

 ام؟_ چرا؟ تحفه 

آب   یجور   هی نیبب دش،یو دادم همون روز رفت دآدرس کارخونت  یکارخونت چرا! وقت  ی_ تو نه ول
 نیا ییکه دهنم صاف شد خدا   نتتیبب عی دهنش راه افتاده بود حد نداشت. انقدر اصرار کرد که سر

  ارویباشه.  یگفت نگ یباال مثل بز هرچ یاومد نی . ببیبخر  ین یریواسم ش دی با یکارخونه رو فروخت
 عمرا از دست بده.  یچونه بزنه ول  دی شا  یبگ یگرگِه گرگ، تو هر مبلغ  ستهیتال یکاپ

 و آروم گفتم:  ستادم یکانکس ا یجلو
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مهم   شیو بخره و از شرش راحت شم. بقالمصب نی. فقط استیپول واسم مهم ن ادیکه ز ی دون ی_ م
 ام.  یهم بده من راض نیی پا متی. ق ستین

  ر یو بگگفتم طرِف من  یمفت بخره. اصال تو الل شو من هرچ ذارمیخر، من نم کهی مرت ی_غلط کرد
 کنم پشمک!  یو کبودت م   اهیوگرنه س

 ... دی_ آقا ببخش

به خاطر   د،یرس  یبه گوشم م ابونیاز از داخل خ  یی. صدادمیبه دست چرخ  یصدا، گوش نیا دنیشن  با
جدول رد شدم. به    ینداشتم، به دنبال منبع صدا از رو یکاف دیجدول د یپرپشت جلو یدرخت ها

انداختم.  یداد، نگاه یسمت راننده برام دست تکون م شهینفر از ش کیبنز رو به روم که   نیماش
 که تو جاده پشتم بود. هیهمون بنز دمیدقت فهم کمی. با دیباال پر ابروهام 

 بهت. زنمی _آرش زنگ م

 

  رهی خ  رهیکه خ یبه پسر نسبتا جون یرو قطع کردم با شک نگاه ی منتظر جواب باشم گوش نکهیا بدون
 بهم زل زده بود انداختم.

 د؟ یی_ بفرما

  یابروش وقت کیحس سرما درونم رسوب کرد. زخم کوچ  یلحظه ا شیو خاکستر ینگاه جد دنید از
 شهِ یاز ش کمیبهم دست نداد.  یدونم چرا حس خوب   یاومد. نم یکرد بدجور به چشم م یز یاخم ر

 کنه.  یکه حس کردم داره براندازم م یازسرتاپا بهم انداخت جور  یپنجره فاصله گرفتم، نگاه

 ؟ یشناس   یجا رو م نی_ من گم شدم. ا

تو آشفته بازار   یهرچ  یشناسم ول یباعث شد به فکر فرو برم، حس کردم صداش رو م  شیِجد یصدا
 کیکردن  دایکه دارم پ  یحال و روز  نیبا ا یعنی دم،ی نرس یمطلوب جهیذهنم تجسوس کردم به نت

  وکه توش بودم نگاه کردم  یبه اطراف و کوچه خلوت کمی  یز ی ! با اخم رادیمحال به نظر م یجواب امر 
 گفتم: 

 جا گم شدم. نیخودم چندبار تا امن  ریبگ یا گهی. آدرس از کس دستمی ورا ن نی_ نه داداش من مال ا
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کردم    یحس م  د،یداد که حس کردم پوزخنده. ناخودآگاه ابروهام باال پر ل یتحو یلبخند کج بهم
 آشناست کاغذ تو دستش رو به سمتم گرفت و مصرانه بهش اشاره کرد.

 . یبشناس دی نگاه بکن، شا هی_حاال 

  شیمشک یبه آدرس و نوشته ها دهیباال پر یقدم جلو رفتم با ابرو ها کیاصرار کنه؟ مردد  دیبا چرا
 بود،  نگاه کردم.  اهی مثل روزگارم س ییجورا کیکه 

آدرس   نیا شهیخانوادم توش فوت کردن. مگه م ی! همون خونه امیخونمون بود. خونه پدر آدرس
. چشم زننیض م هام دارن نب قهیرو نشناسم؟  دست هام مشت شد کم کم حس کردم شق یکوفت

 .دمیکش قی نفس عم کیبستم و 

 انه؟ی  یشناسیشد؟ م ی_ چ

 . دمیکردم غر یشدم، همون طور که کاغذ رو مچاله م دی کل یدندون ها نیب از

 ؟ یهست ی_ تو ک

 چیشم! با حرص تمام در سمت راننده رو باز کردم، بدن ه  یخندش باعث شد کفر  ی. صدادیخند
روش   یکنترل گهیداغ کردم که د  یداد. دست ها لیفقط نگاهم کرد و بهم لبخند گنده تحو یمقاومت

  یصندل  یو با تمام حرص و زورم از رو دیچ یلباسش پ  قهی دور  د،یلرز یکم کم م  ادینداشتم و از خشم ز
اش رو گرفتم دوباره  قهیکه من  یجور  نیا یاز دست داد ول تعادلش رو  کمی . رونی ب دمشیکش

 چسبوندمش و تو صورتش داد زدم. نیتعادلش رو حفظ کرد. از پشت به ماش

 ؟یو از کجا اوردادرس   نیا ؟یهست  یپدر، تو ک  ی_ ب

  شیوحش یدرونم در حال جوالن بود به چشم ها یبهم زد، خشم کنترل نشده ا ییدندون نما لبخند
ببر بود  کیدرست مثل  شیصورتم فوت کرد نگاه وحش یسمتم خم شد نفسش رو تو  کمی ردم. نگاه ک

  ازذره ذره صورتم رو براند  راشیفراتر از اضطراب بهم دست داد. نگاه گ یگرده، حس یکه دنبال شکار م 
به   کشیبار ی! لب هانهیبب کیمشتاق بود که انگار سال هاست منتظره من رو از نزد یکرد و جور  یم

 گردن کج کرد و گفت:  کمی یکش اومد. با لحن آروم تر  یلبخند

 !نی آقا آرت  میکارا باهم دار  یلی. خ لِ ی_ اسمم سه
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از پشت کمرم رو محکم   یکه تو گردنم حس کردم، کس  یبی جملش همزمان شد با سوزش عج انیپا
چرا چشم هام  دمینفهم یزود  تمام بدنم سر شد و حت  یل یگرفت و اجازه نداد تکون اضافه بخورم، خ

از   یو من حس کردم کس دیدینم گهیاش ول شد. چشم هام د قهیجفت دست هام از  رهی م یاهیس
 رو گرفت.   نمپشت، گرد

 .د یبدنم رس یبه همه جا تی م و کمرم و درنهاکم فشار به شونه ها کم

 سست شد و افتادم... پاهام

 "چند ساعت بعد"

رو در برگرفته بود. سرم رو   یکه همه چ یمطلق بودم و سکوت عذاب آور  یک ی تو تار دم،یکش  نفس
شنوم. با   یرو م یگنگ و نامفهم  ی صداها کی تکون دادم که گردنم درد گرفت. کم کم حس کردم  کمی
االن   نیکه هم ین یبودم، ماش  نیباز کردم. تو ماش کمی  یچشم هام رو به سخت یال یبدبخت  کی
 نیمن چرا ا  ن؟یک  نایاصال ا دونستمیو منگ بودم و نم جی بود و دو نفرم جلو نشسته بودن. گ ستادهیا

 آب گلوم رو قورت دادم.  یسوخت، به سخت یجام؟ گلوم م 

که  دمیکش  قیخواستم تکون بدم اما، نا نداشتم. چندتا نفس عم  یرو مکرخت شده و دردناکم  بدنم
  یباز کردم و سع شتریچشم هام رو ب  یصورتم خم شد، به سخت یرو یک یحس کردم در سمتم باز شد. 

 آخه! هیک نمی بدم بب صیکردم تشخ 

   ؟یکه به هوش اومده. عباس مگه چقدر بهش زد نیبابا ا ی_ ا

 . دمیرو شن یا گهیمرد د ی!صداستیمطمئنم اسمم عباس ن ادین ادمی یچی ه زد؟ی من حرف نم با

 هیموتور قلبش خرابه، نگران بود  ارویگفت کم بزن، حوصله شر نداشت. انگار  لی نزدم، سه ادی_ ز
 وقت نفله شه. 

کنه و   یصحبت م  یا گهیکرد، متوجه شدم داره با کس د دایپ یواضح تر   دیکم چشم هام د کم
اول فکر کردم وسط   د،یرس یو ترسناک به نظر م کیتار  نیماش  رونی ب یپشتشون به من بود. فضا

چراغ   چ یشدم که ه ییالیچرخوندم متوجه چندتا خونه و کمیگردن دردناکم رو  یوقت  یول ابونمیب
 گردنم گذاشتم.  ی.دستم رو باال آوردم و رواشتنند یروشن 
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پوستم رو حس کردم هم احساس استخون درد  یگردنم هم احساس سوزش رو یلمس دستم رو با
 !دیشد

 _ آخ...

 چیسمت خودش، بدون ه دیجلو اومد و بازوم رو گرفت و کش شونیکی دن،ی سمتم چرخ جفتشون
من رو   یطور  نیکه ا ادهیزورش ز اروی نیا ایبکم س یل یمن خ  ای افتادم.  ارویتو بغل  بایتقر یمقاومت

 م؟ شده بود. من کجا   کیبه صورتم خورد، به اطراف نگاه کردم هوا کامال تار ی. باد خنک دیکش رونیب

  یک دونمی که اصال نم ییاروی نیا یرو کلمی کل ه بایپاهام تقر  یحس  یاومد، به خاطر ب یدر نم  نفسم
  یفرفر  یکلفت! و موها  یو ابرو ها  بلیقدش کوتاه بود با س کمی نگاهش کردم  یبود افتاد. به سخت

خاک برسر! چندتا نفس   ونهِ یراننده کام هیاومد، شب  یبه چشم م میک ی نیکه تو تن ا یو کت شلوار ست
 سمتم اومد. اروی یکیکه اون   دمیبا دهن کش قیعم

قد خر وزن داره بعد تو مشنگ دوزار بهش   ارویونم نگهش دارم! ت  ینم نهیکمک کن، سنگ ری _ عباس بگ
   ؟یدارو زد

کلش به    یبه اسم مو رو یز یو گنده بود و چ یکل یه یل یآدم خ  کیرو کج کردم و به نفر دوم که  سرم
 و گفتم:   دمیانداختم. زبونم رو به لبم کش ی جیخورد نگاه گ یچشم نم

 د؟ی ..هستی_شم..شما، ک 

باشن، رو پاهام بند نبودم و درست   دهیاومد، اصال شک داشتم صدام رو شن   یاز ته چاه در م  صدام
که  یرو گرفت، جور  گمیسمت د می کیبغلم برد و اون  ریکردم.عباس با اخم دستش رو ز یحسشون نم

 خودش باشه. یمقدار وزنم رو کی

 ؟یزدی م شتریب  یگیبعد تو م  ادیدوزارو بهش زدم داره جونش درم نیجون نداره، هم نی_ بابا ا

 صاف کردم و دوباره گفتم:   کمیرو  صدام

 ن؟ یخوا ی...از..م میچ د؟ی..هستی_ ک

بهم نداد. مجبورم کردن قدم  یبهم زد و جواب  ینگاهم کرد، پوزخند کمی هیک دونستمیکه نم  یکی نیا
 ! رمی دارم راه م یدونستم چه طور  یو اصال نم شدیم لیمتما نیی بزنم. سرم مدام به پا
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  گهیکه دو مرد د  یکی ش یِ و به در آهن دمینگاهم رو باال کش یمکافات  کیباز شدن در، با  یصدا با
ننشون   یاالن از عروس  ن یدست بود و انگار هم کیو  ک یموندم. لباس هاشون ش  رهی بازش کردن خ

که   ییکایآمر  لمیف نیا هیشب  شتری ن؟ ب راه انداخت  یمخف  نیدورب  ه؟یکدوم جهنم گهیجا د نیاومدن! ا
 ! ارویتو خونه  برن ی و م دزنیرو م  اروی

حال و روزم درست نبود و چشم هام تار    ادیبه اطراف نگاه کردم. ز یگلوم رو قورت دادم، به سخت آب
پله ها نگهم داشتن حس کردم حالم بهتر شده، چند لحظه بدون توجه به گردن دردم به  ی. جلودیدیم

کرد   یم  صحبتم داشته بود بلند شد.انقدر بلند که نگه  ییاروی نینکره ا یاطراف نگاه کردم که صدا
 ! زنهیگفت داره عربده م شدیکه م

 مش؟ یکجا ببر ون ی! به آقا بگو ادی_ ام

  نییپله ها پا یتر، از باال لیدوتا هم جوون تر بود هم خوش استا نیا که به نسبت گهیمرد د کی
به سرو وضعم انداخت و با سر به داخل   یکارن؟ نگاه  یخونه چ نیهمه آدم تو ا نیاومد، المصب ا

 خونه اشاره کرد. 

 _ ببرش تو. 

 د؟یهست ییکدوم خرا گهیشما د گمیم د؟ی_ مگه کر

بود   میکه رو گردن نفر بغل یو کالفه بودم که دست یشدم، انقدر عصب یکفر  گهی نزد. د  یحرف یکس  باز
با  گهیکه د  رهی ازش فاصله گرفتم، اخم کرد خواست دستم رو بگ عیحرکت سر ک ی رو مشت کردم. تو 

شد.   ندبل ادش یفر یو صدا نیبا مغز افتاد زم  ارویبه صورتش زدم که  یهمه زوِر نداشتم چنان مشت
که بهم زدن هوش و حواسم رو مختل کرده. چند  یز یم خوب درک کنم، هرچ تونست  یرو نم  تمیموقع

 قدم تلو تلو خوردم. 

هو  کیکه نفسم   دمیکه خودم رو عقب کش رهیخواست جلوم رو بگ یبه خودش اومد، م یفور  عباس
رو زدم؟   نیا یبا کدوم حال و انرژ  یل یمکث کردم  من خداوک  کمیقلبم گذاشتم و  یگرفت، دستم رو رو

زدم!  یچه طور  دمیواقعا جون نداشتم همون مشتم نفهم  یبرداشت، خواستم بزنمش ول  زیتم خسم
که از درد  چوندیلب بهم گفت، دست راستم رو گرفت و چنان برد پشتم و پ  ریز  یطور که فحش ونهم

 کردم. چند لحظه چشم هام رو بستم.  یناله ا
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 ن؟یخوای از جونم م یاخه، چ دیهست ی_کثافط ولم کن! حروم زاده ها ک

 قهیکه از  فتمیبود ب  کی. از درد خم شدم و نزددیپاش رو آورد باال و با سر زانوش به شکمم کوب  یعصب
 لباسم گرفت. 

 گندش محکم گرفت و چسبوند به خودش... یجفت دست هام رو با دست ها   گردوند،برم 

  ی چیه نی زور خر دربرابر ا یراه انداختم بلکه ولم کنه. ول دادیقال کردم و داد و ب ت زدم، ینفس م نفس
 شکست.  ینبود، انقدر محکم نگهم داشت که دستم داشت م

  کمی حواله مِن بدبخت کرد، باالخره اومد جلو تا نزد یکرد و پوزخند یکه تا االن فقط نگاهمون م دیام
از   یکی! شناختمیمارک رو م نی. ادیه بود به مشامم رسقهو  یبو هیشب شتریعطر تلخش که ب یشد بو

به   تاکردم.  دست برد پشت کمرش و  غش یتو مزونم تبل شی چهارماه پ نیبود که هم  ییمارک ها
که رو   یرنگ  اهیساکت و متعجب به اسلحه س میشونیپ  یسرد رو زیچ کیبا حس کردن  امی خودم ب

که خودم  یعطر  کنه،ی م دیکه االن من رو با اسلحه تهد ینی! اشهیشدم. باورم نم  رهی بود خ میشونیپ
  یوقت فکرش رو نم  چیاون لحظه واسم جالب بود! ه یمخم رد داده ول دیواردش کردم رو زده! شا

 کنه... دمیکرده با اسلحه تهد دیمن خر تیکه از سا یکس  یروز   کیکردم 

 بگم بچه ها خفت کنن؟  ای  یش  ی_ خفه م

  اطیح ینور چراغ ها  ری داشت که ز یو روشن یعسل ی و اخم کردش زل زدم. چشما  یچهره جد به
از  یتازه کردم. مقدار  ی. چند لحظه ساکت شدم و دست از تقال برداشتم، نفسدیدرخش یبدجور م 

 کرد.  یم تمیبود و داشت اذ ختهیر  میشونیپ  یموهام رو

بهش  ینگاه  میآه و ناله از جاش بلند شد، ن یمش باالخره بعد از کلکه با مشت زده بود یاون
 کرد.   یها نگاهم م  یبد نزدمش! مثل وحش   نیداد همچ ینشون م شی انداختم، دماغ و دهن خون

گرفته  یشانسم رو امتحان کردم و با صدا  گهیبار د کیشدم.   رهی خ دیگلوم رو قورت دادم و به ام آب
 لب زدم. یا

 ...من..دی! ولم...کننیخوا یازم، م  ی_چ
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 نیطرف هم ا کی شد، از  لیسرم به عقب متما کمیکه  یبهم چسبوند، جور  شتر یش رو ب اسلحه سر
 کردم قصدش ترکوندن استخون هامه!  یداد که حس م یعباس دستم رو انقدر بد داشت فشار م 

ستون   نیهم رم نکن و جفتک ننداز، که اگه کت بسته به هم وونیو ببند و خفه شو، مثل ح _ دهنت 
. وگرنه کار من  میو کنکه گفته مراعاتت   لِ یبه خاطر حرف سه  زنمت،ینم  یو مثل چ بندمتیدر نم  یجلو

 مثل توعه! یرم کرده ا یوونایح یاستخون ها کوندنی فقط کشتن و ش

 . دیغر تی صورتم با عصبان  کیاومد، نزد جلوتر

 کنم؟ تی الح ای تهی_ حال 

  نم،ی رو نب  گنیکه م یلیسه نینگفتم انگار تا ا یز ی. چزدمی صورت از درد جمع شده، نفس نفس م با
واسم مهم  دشیتهد یدونم چرا حس ترس و استرس نداشتم! حت ینم  ی. ولده یبهم نم یجواب  یکس

کنم!  یوحشت نم  میشونیپ یاسلحه رو  کیندارم که از  یواسه زندگ یدیام گهیچون د دینبود. شا
 دیسکوتم رو د یبهش زل زدم. وقت یانداختم و جد شیعسل  یاینگاه جسورانه و پروام رو به در

 برداشت و کنار رفت.  میشونیپ  یاسلحه اش رو از رو

 در آورد دستاش و ببند.  میباز  ی_ ببرش تو، وحش

 نکبت...  وفتیچشمم. راه ب ی_اون که به رو

 یبشم، سع یکی  نیکف زم یبود با سنگ ها کیولم داد که نزدبا حرص چنان به سمت جلو ه عباس
  یاز یخواست من رو بکشه اصال ن ی چا چه خبره، اگر م  نی ا دونمیکردم آرامشم رو حفظ کنم. من که نم

تا   ،افتادم یکردم تو بد دردسر  ی در باال بردتم. حس م یجلو یبکشه! از پله ها ینبود انقدر بدبخت 
کنم هر   یفکر نم  ستین کایجا مثل آمر نیرو رد کرده! ا یر یگروگان گ  نایکارا اد یم ادمی که من  ییجا

 بتونه اسلحه حمل کنه! یکس

  زیچ کیمال و اموال دارم؟ همش  یلیسراغ من؟ خ  ادیم یآخه کدوم خر  یول  هیآدم روبا کارشون
!  شهیمربوط م یسرش به اون تلفن کوفت کیکه هست   یاومد و من مطمئنم هرچ  یچشمم م یجلو
بزرگ کنار ستون هاش   مرغیبود و دوتا مجسمه س ییکه چوبش به رنگ طال یا  شهیدر مدل ش یجلو

داخل خونه مشخص بود،   یاز فضا یدر هم مقدار  یجلو   نینگهم داشت. از هم ورد،خ یبه چشم م
 !شهقه یدق کیواسه  هیکه هست خرما یهرک  اروی
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 !شهقه یدق کیواسه  هیکه هست خرما یهرک  اروی

 به داخل هول داد. ا ی زندان  نیرو باز کردن و عباس من رو مثل ا در

رد و وارد بخش    یکی به اطراف نگاه کنم، از سالن کوچ ارانهی کردم هوش یم یکه سع یدر حال  یسخت به
 یو الکچر  متیگرون ق یها یبزرگ با انواع اقسام دکور  ی لیسالن خ کیخونه که متشکل از  یاصل
 . میشد

 شده بودن... دهیچ یبه شکل خاص  یبا پارچه زرشک   یها سلطنت یمبل و صندل  تمام

انداختم. با دوزار معادله  یخورد نگاه  یعدد نه تکون م  یکه رو واریبه ساعت بزرگ کنار د نامحسوس
. عباس  م یکردن قطعا تو اطراف تهران هست هوشمیکه ب یساعت زمان کیحدس زد تو  شهیساده م

 مسخرش گفت:  یگوشم با اون صدا کیداشت و نزد  وسط سالن من رو نگه

 ! برمیازت سر نزنه وگرنه، گوشت و م  یکن کار اشتباه  ی_سع

 نیغول تو ا هیخر شب   کهیانداختم. مرت ی نگاه شیگردنم رو کج کردم و با حرص به صورت جد کمی
  یم نییطبقه باال به سمت پا ینفر که از پله ها کی یقدم ها ی! با صدامونهیم  یوتر یکامپ یها یباز 

 . ستازم آدرس خوا نیکه تو ماش ی دقت متوجه شدم همون کمی . با دمیاومد، نگاه خستم رو باال کش

  هیهمون کهی مرت  نی. ادیرسی واسم آشنا به نظر نم  یکنم مطمئنم صداش تصادف  یفکر م شتریکه ب حاال
 که بهم زنگ زد. 

دردم گرفت و آخم در   گهیدستم رو فشار داد، د شتریتقال کردم که عباس ب کمی هام مشت شد  دست
 اومد.

من و صورتم که از درد  تیوضع  دنیبست، با د  یرو م  نشیسر آست یهمون طور که دکمه ها لیسه
که خودش چند   یصندل  یبه عباس کرد. جلو یپرپشتش درهم گره خورد. اشاره ا یجمع شده ابروها

 زاده ها نشسته بود، نگه ام داشت   بینج ن یتصاحبش کرده و درست مثل ا  شیپ هیثان

انگار   یول  بندهیو م. اول فکر کردم دست هام نمیکه به سرشونه هام آورد، مجبورم کرد بش یفشار  با
 کرد.  یحساب نم دیبازم رو تهد یاز خودش و ادم هاش مطمئن بود که دست ها اروی نیا
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  یوقت تشی واقع  یعنی! یمشت بزن یبلد باش  ادی. بهت نمیگرد و خاک به پا کرد نیی_ بدجور اون پا 
 شهیروت م یهارو چه طور  لیاخه اون مدل عکس واستا ،یکردم دختر  یفکرم  دم یمزونت رو د تیسا
 ؟ یر یبگ

توجه  نداشت، بدون توجه بهش سرم رو چرخوندم و به اطراف نگاه کردم. م تیهاش واسم اهم  متلک
 .ستادنیپنجره ا کیو نزد وارید کیبا حفظ فاصله نزد  یتو خونه هستن ول گمیشدم چند نفر د

 اد؟ی_ از خونم خوشت م

 انداختم. دیرس یترسناک به نظر م  کم یکه  شی تفاوتم رو به صورت جد یب نگاه

 زد؟ یکه بهم زنگ م یست ین ی_ تو همون مزاحم عوض

 هاش رو تو هم قالب کرد و به مبل لم داد.  دست

مهندس منم همونم. اسمم  یناموسا کف کردم! بله آقا  دهیبع  یهوش نیاز تو همچ ،ی_ چه باهوش
 . لِ یسه

درونم فوران  یادیبهم زد خشم ز یکه پشت گوش  ییحرف ها  یادآور یچپ نگاهش کردم، با  چپ
 گفتم: تیعصبان کرد. دست مشت شدم رو به دسته مبل فشار دادم و با 

 لمیو شرو ور تحو  یزنی اصال چرا زنگ م نجا؟یا یو آوردمن یواسه چ ؟یخوا یاز جونم م ی_ کثافط چ 
   ؟ید حرف بزن چرا خفه خون گرفت ؟یخوا یپول م ؟یر یباج گ ؟ی! دزدیدیم

به   شتریشونم نشست و اجازه نداد ب  یبزرگ عباس از پشت رو یدست ها یشدم که فور  زیخ  مین کمی
گردوند سر   یخوردم برم م یرو داره! تا تکون م یمنیحکم کمربند ا ییجورا کی سمت جلو خم بشم. 

 نگاهم کرد. یز ی دهنش بود، با اخم ر یدستش رو ک یکه  یدرحال  لیکه نشوندتم! سه ی نقطه اول

 ال پولم؟بنداز به نظرت من دنب  یکه هست یینگاه به جا هیکدوم.  چی_ه

 کنترلم رو از دست دادم و داد زدم.  گهید

مردن هنوز   شینه سال پ ؟ یبا خانوادم داشت یکثافط؟ چه پدر کشتگ ید ی_ پس چرا عذابم م
بهت   ی اصال چ ؟ی برس یبه چ یخوا یم  ؟یگیبهم م  زشعری چ یایو بسازم بعد تو منتونستم خودم 
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  رونی بذارم ب نجایو از ابه خدا پام   ،یاومد یسراغ بد کس   نیبب ؟یبر یاز شکنجه دادن لذت م رسه؟یم
 کنم! یم  سیسرو ودهنت 

عذاب آور    د،یخند یم  یوقت یکردم پشت گوش ی. خندش واقعا آزار دهنست فکر م دیحرفم خند به
  میشلوارش گوش بیبدتره! غضب آلود نگاهش کردم، دست برد پشت کمرش و از ج تی بود تو واقع

 کرد خونسرد لب زد. یکه قفل صفحم رو باز م   یند درحالرو در آورد. با لبخ

!  یخندون یو ممن پسر تو واقعا من  ی. آخ خدادمی خبر م  سیبه پل  رمیم نکه یا دشی_ ته ته تهد
 . رمی بگ یترسم شب ادرار   ینکن م دیتهد یطور  نیتوروخدا من و ا

رو تو   میکردم مثل ببر نپرم سمت گلوش و خفش نکنم، گوش  یحرص دستم رو مشت کردم و سع با
  یسرک میرفت تو مخاطب هام و بعدش تو گالر دمیاورد که د نییصفحه رو پا  کمی دستش چرخوند، 

 یخودم به خاطر حرف ها یبودم. گوش  ختهی داخلش نر یز یواسم مهم نبود چون چ ادی. زدیکش
 مفتش شکسته.

 کنم؟  دایتونم پ  یض کردن شمارت من نمبا عو  یخودت فکر کرد شی _واقعا پ

 خوند لب زد.  یهام رو م امی و همون طور که دونه دونه پ دیبلند خند بعد

 !یکمر رو شکست لعنت  تی تیامن ری _تداب

که گذشت از ور   کمیفرستادم و چشم هام رو بهم فشردم. چقدر رو اعصابه!  رونی رو با حرص ب نفسم
  یب  افهیبه ق یخاموش کرد و در کمال تعجب سمتم گرفت. نگاه رو  میخسته شد. گوش میرفتن با گوش

! به هکردم بهم پسش بد یرو ازش گرفتم. فکر نم یتفاوتش انداختم و مردد دستم رو جلو بردم و گوش
 .نمی زل زدم و تونستم چهره آشفته و خستم رو بب  اهشیصفحه س

 گر؟ یج میکرد یصحبت م ی_خب پشت تلفن راجب چ

بود   نی گرون و سنگ یلیکه بهم زد برام خ   ییحرص سرم رو باال آوردم داغ دلم تازه شد. حرف ها با
که  یبلند ی با صدا  رهی نمونده بود جونمم بگ یز یچ یخواب و خراکم رو گرفت! ارامشم رو گرفت حت

 روش نداشتم گفتم:   یکنترل



 صدف در طوفان 

177 
 

تو خانواده   ؟یکارم کرد یمفتت چ یبا اون حرف ها یفهم ی م یسانسور  کهی! مرتزشعراتی _راجب چ
 میوگرنه من ادم یبهتره همونجا برگرد یدراومد یاز هر گور  شه؟یسرت م  زیتو مرگ عز شه؟یسرت م 

  اشهب وونمی. د اخه نامرد، ح یکار کرد یو چ یبود  یبره ک  ادتیکه  شمیم یکه بزنه به سرم انقدر وحش
   ؟یفرستادتت که ازارم بد یشد؟ ک داتیپ هوک ی ! اصال از کجا زنهیتو سکته ناقص م  یبا اون حرف ها

شونم نبود، تاحاال   یاگه عباس دستش رو دی. شادیچیپی که صدام تو کل خونه م زدمیداد م چنان
 . زدمشی م یو مثل چ  شدمیصدبار سمتش حمله ور م

عرق    سیخ  میشون یو پ  دیکوب یم  نمیبه س ای داد کردم که نفسم گرفت، قلبم مثل وحش یداد و ب انقدر
کنارم برداشت و   زی رو از م یآب وانیگفت. ل یبهم نم   یچی کرد و ه یکه تمام مدت نگاهم م لیبود.سه

 دستش رو پس زدم.  یتفاوت و با نفس بلند یسمتم گرفت. ب 

 کدوم از حرفام دروغ نبود.  چی ه  ینباشه ول میو من حال  یراست بگ  دی_ شا

 خواستم بازم داد بزنم که سمت صورتم خم شد و ادامه داد.  یخشم نگاهش کردم، م با

  دونمی. نمیو از دست دادکه خانوادت یست یکنم. فقط تو ن ی درک م شی _ من احساستت رو کم و ب
  یادت کشته شدن چه واکنشگفت خانو یو م زدیمثل خودم بهم زنگ م یک یتو بودم و  یاگه جا

 . هیتونم ثابت کنم که حرف هام واقع یم یساکت ش  قهیاگه چند دق یداد. ول ینشون م

فوق العاده  یآروم تر ول  یو با صدا  دمیکش نمیرو س یکرد. دست یدرد م کمیقلبم باال بود و  تپش
 لب زدم.  یعصبان 

 !؟  یهست یشه. اصال تو کبا  یمدارکت ساختگ  دیباور کنم؟ ازکجا معلوم، شا  دی_ چرا با

 نگاهم کرد.   یخنث

!  نجایا ارمتی دادم ب یهمه به خودم زحمت نم  نیتو َچنتم نداشتم که اصال ا یز ی_ اول که اگه چ
. رهی گیکس جلوت رو نم چیه یو گوش کن قانع نشد حرفام ارم،ی سرت ب ییخوام بال  یدومن من نم

 . یبر   یتون یم

شک  ای دیاز ترد یتوش اثر   شدمیم رهیخ  شیوحش  یبه چشم ها ینگاهش کردم، وقت مردد
انقدر مصمم جلوم حرف بزنه! لب   یبدون داشتن مدرک درست و حساب  تونهینفر نم کی. دمیدینم
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تونم   یبهم گفت اگه خواستم م  ی. وقتدیکش یم ری رو با زبونم تر کردم، گردنم بدجور ت میابونیب یها
 یخواست زودتر همه چ یبد بود. دلم م یل یحالم خ یاعتماد کنم ول  دینبا دیشدم، شا  رومآ کمی برم 

 ایآسوده که حرف هاش نتونسته قانع کننده باشه و دروغ گفته  الی خواست با خ یتموم شه. دلم م
 و با حرص گفتم:  دمیبه گردنم کش  یبرم..دست  نجایسوتفاهم بود، از ا

 ؟ یزد بهم ی_ چه کوفت

اطرافش حداقل از نظر   ینه به اندازه آدما یداشت ول یو ُپر  دهیورز  کلیه د،یبه لب هاش کش یدست
 تر بود! فیمن نرمال تر و رد

 ی. چاره اشه یاثرش خوب م گهیکنه تا چند ساعت د یم  تتیدونم گردنت اذ ی نبود. م یخاص  زی_ چ
 !ارمتیب یدونستم چه طور  ی! نمیهست  یکلمه وحش  یواقع ینداشتم تو به معن

 . بهش نگاه کردم که ادامه داد. دیمکث کرد و دوباره خند کمی

  یسوسول ی لی ! خختیشد برگام ر یاون روز بهت تلفن زدم حال و روزت اون طور  یوقت  یل ی_ خداوک
االن  ترسمی...مدیکش مارستانیافتاده نگفتم کارت به ب ی از گذشته و اتفاقات  یچ یناموسا. من هنوز ه 

 !  یسکته کامل کن یرو بشنو  تیاقعو

هوا از   یب ؟ی فهمی م یاخه؟ تو از درد من چ یچ یعنیخانواده   یفهمیحرص نگاهش کردم، تو چه م با
 گفتم:  تی جام بلند شدم و با عصبان

 !مونمیجا نم نیمن ا یکه بزن  یندار  ی_ اگه زر 

 نگاهم کرد و گفت:   خونسرد

  شهی. دور و زمونه عوض شده االن با پول همه کار میدون ینم  زارویچ یل ی. تو خنینشو بش  ی_ شاک
 ؟یدی که واست فرستادم رو د یکرد. تو اون نامه ا

 نشستم و بهش نگاه کردم.  کالفه

 به مرگ خانوادم داره. یچه ربط   فهممی نم یول دمی_ د
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  درآورد و گوشه لبش گذاشت. نگاهم به فندکش که مثل یگار یتکون داد. س ی زد و سر   یتلخ  لبخند
 کردن موند.  یحروف خاص رو روش حکاک کیبود و   ییست خونش طال

 رو روشن کنه با نگاهم حرکاتش رو دنبال کردم.  گارشیکه س یزمان  تا

زمانو از عقب   کمی. یخبر ندار  یچ ی متاسفانه تو از ه یهمش رو برات بگم ول گرهی_  واقعا حوصلم نم 
سال خورده    زدهیس با یاون نامه! تقر انیاول جر. یدیفهم  یز ی شد و توام چ یفرج دیشا گمیتر برات م 

و با ارزش    گروناز نظر امالک  یل یخ ون یزم  کهیت هی یپول  یاز رو ب  یر یبه اسم قد  ییبابا هی شیپ یا
تو   کردی نم ی نداشت اصال تهران زندگ یبود رو واسه فروش گذاشت. اون بدبخت سواد درست و حساب 

که فقط گاو و   نمیا رهی گیاز بچه هاش سرطان م یکی زنهیزن و دوتا بچه، م کی از شهرستانا با  یکی
 اد؟ یم  یبفروشه. درست ک ونش یتهران تا زم  ادیگوسفند داشت م 

 زد و ادامه داد.  گارش یبه س یق یچشم هام زل زد، پک عم به

واسه   یمیعظ  هیگشتن. سرما یم  یخال   نیدنبال زم گشید کیکه پدر تو و دوتا تا شر ی_ درست وقت
  ارو ی دید  یکارخونه  کنه. وقت یرو رو  نهیخواست اصل هز  یساخت کارخونه جمع شده بود و پدرت م 

  ادزد تو سرمال اون ننه مردم که سو ی .حسابدیاز اون بدبخت خر ون یاون زم متی ق ریپول الزمه ز
 رو داد به بابات.  نی نداشت مفت اون زم

واسم سخت بود که بدونم بابام   نشمیدونستم، هم یم یجارو تا حد  نیتا ا حرص بهش نگاه کردم، با
به مامانم گفت   ادمهی. ادمهی دیرو خر  نیسرش کاله گذاشته، اون موقع که زم  ایرو خورده!   ارویپول 

 آورده.   ریگ نییپا  متی شانس آورده ق

 خودش ادامه داد.  دیچونم گذاشتم. نگاه منتظرم رو که د ری و دستم رو ز  دمیکش یکالفه ا پوف

و چهارساله ساخت و  که بابات اون کار خونه یِ ماجرا از روز  یبود، بخش اصل یقسمت فرع نای_ ا
  کی...اون کارخونه فقط واسه بابات نبود اونا چهارتا شرشینه سال پ شهیم  یعنیتمومش کرد. که 

پروژه  هین یو صادرات و واردات انجام بدن. درواقع ا ییمواد غذا دیجدا از تول  یبودن که قرار بود کار 
 شده بود. یز یبرنامه ر

 نگاهش کردم و گفتم:  جیلحظه گ کی

 دم؟ یو نفهم منظورت  د؟یتول ریغ یا گهیکار د  یچ یعنیمتوجه نشدم!  نمی_ صبر کن بب 
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 بهم زد و آروم ادامه داد.   یپوزخند

  تی فیبفرستن، چون ک گهید یواسه کشور ها زای جور چ  نیآماده مثل کنسرو و ا ی_ قرار بود غذا ها
خالف. مثال قرص   یها هیتو ما ز یچ هیپسر!  گسید زیچ هی گهیمنظورم از کار د یباال بود ول  داتیتول
وارد   یچ دونمیمخدر فکر نکن چون نم گمیکه م نیزا! از اون طرفم واردات مواد مخدر. ا یانرژ  یها
 مخدر... گمیفقط چون تنوع جنسشون باال بود م دونمیکردن، نه داداش م  یم

رو توش    گارشیرو برداشت و س  شی گاریکنارش جاس زیاز م د،یهنگ شدم رو که د افهیکردم.  ق هنگ
 انداخت. 

 ! ام...امکان، ن...نداره!یگیدروغ م  ی_ دار 

 کرد جواب داد. ینگاه م یا گهید یکه به جا ی آره تکون داد و درحال یبه معن یسر 

 یپوشوندن کثافط کار  یپرده برا  کیدرست مثل  یی. اون مواد غذادونستی_ ناراحت نشو، پدرت نم
 . دیرسی وقت تصورشم به ذهنش نم  چیکه بابات ه یز یکرد. چ یعمل م  هیبق یها

دستم مشت  شه،یکردم داره درونم منفجر م یکه تا االن کنترلش م  یتیکم حس کردم تمام عصبان  کم
 کردم باال نره گفتم:  یم یکه سع ییو با صدا دمیکش  قینفس عم کیشد و 

 دونست؟  ینم وی من چ یکن. بابا فی_ درست تعر

 . با آرامش ادامه داد. دیرو د  تمیعصبان دینگاهم کرد شا کمیهاش توهم رفت،   اخم

از هرچه رسد از   گنیم یدیکمتر از ارزشش بود.شن متیبا ق نیاون زم  دی_ تنها کار اشتباه پدر تو خر
که بابات به اونا داشت به    یپدرت دوست دوران خدمتش بودن، اعتماد یها کیدوست رسد؟ شر

عالم رو تو سر خودش و خانوادش  یاز حد بدبخت ش ی اعتماد ب نینداشت! هم یبشر   یبن چیه
وارد کشور کردن و بابات   ،یواردات یکنسرو ها ینوع مواد مخدرو قاط  نی دوماه تمام بهتر اونا. ختیر
قرص رو   یتو کنسرو ها بسته ها ونیدرم یکینبود،  دهیچی کار کردنشونم پ قهی خبر بود. طر یب

  اریبه اسم خشا  یکی رفت. تو گمرک  یم فرستادنیکردن و م یکردن و بعد پلمپش م  یم  یجاساز 
 نبرد.   یی کس بو  چیکارو کردن که ه نیرو داشت. انقدر خوشگل ا  واشونه ییرضا
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که  ییها  زیتونستم چ ینم دیکش یف یخف   ریت یلحظه ا ی. برازنهیم  یکردم قلبم داره با بدبخت حس
 زد و بدون مالحظه ادامه داد.  یشدم که پوزخند تلخ   رهیرو باور کنم بهت زده بهش خ  دمیشن یم

  یدندونشون رفت که فور  ری بود انقدر پول ز  یبزنن کاف بی به ج  هیما یکه کل نی_ همون دوماه واسه ا
 یز یچ هی معموال  یتوپ شد ول  یشرکت واسه خودشون زدن. اوضاع همشون حساب هیدوتاشون، 

 بزنه به کاسه کوزه ادم.هست که گند 

از  ستاد،یپنجره ا یکردم سکته نکنم! جلو یم یگفت و از جاش بلند شد، ماتم برده بود فقط سع نارویا
 .  نمشی بیتار م  یشدم، حس کردم کم  رهی پشت بهش خ

عالقه به نون حروم نداره! سراغ   یهاشون نرفت، هرکس یبار کثافط کار  ریاز کارگرا ز  یکی روز  هی_ 
 افتاد... یبعدش چه اتفاقات یحدس بزن   یبهش گفت. فکر کنم بتون زوی پدرت رفت و همه چ

  یو حس سقوط داشت من رو م شمیپرت م یکردم دارم از بلند یطاقتم تموم شد، حس م گهید
که من  یتیم و عصبان کردم، با تمام خش یکه اصال پاهام رو حس نم نیکشت. از جام بلند شدم، با ا

به   یبهم نشون نداد، خنث یواکنش چیلباسش رو گرفتم. ه قهیرو تا حد آتشفشان داغ کرده بود، 
 و داد زدم.  دمشیشد، با حرص سمت خودم کش  رهیخ امچشم ه

اونا   دیو کشتن؟ کشتن چون فهممن  یبابا یبگ یخوا ی ! دروغه امکان نداره. میگ یدروغ م  ی_ دار 
 ریجنس قاچاق کنن؟ اون کارخونه االن ز شهیمگه م ؟یرو از کجات درآورد ناین؟ تو اکرد یم یچه غلط

  یبلغور م ی چ یدار  یفهم ی باشه تو اصال م یتونه واقع ی نم  ست،یممکن ن یز ی چ  نیدست منه! همچ
   ؟یکن

  چوندیحرکت مچ دستم رو گرفت و چنان پ  کیحوصلش رو سر برد، تو  گهیداد من د یداد و ب دیشا
که دستم رو ول کنه، خودش رو پشتم رسوند.  نیبدون ا ن،یکه از درد ضعف کردم با زانو افتادم زم 

 جواب داد. ت یگوشم آورد و با عصبان  کی صورتش رو نزد

 یها  کی که با اون شر ییتو  سر احساساتش و مدارا  ی.باباکهیکنم مرت  یبلغور م  یچ فهممی_ م
و به  شیداد تا زندگ  نیشخورش کرد به اون حال و روز افتاد. خودش با دست خودش بهشون بنزال
 بکشن!  شیات
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  کمیکردم  یگذاشتم و سع نی زم  یبدنم رو  یدرد صورتم جمع شد اون دستم که آزاد بود رو جلو از
 رو ول کنه. االغ دستم نیحداقل ا ایروش خم شم، بلکه از درد کتفم کم شه 

 !یعوضو ول...ک..کن _ دست..دستم

 دستم رو فشار داد و با حرص گفت:  شتریب ایوحش  نیگرفتم نکرد، مثل ا یبه صدا یتوجه 

کار کردن از ترس آبروش جرات   یاونا چ  دیفهم یاحمقت وقت ی! بابایکن یاشتباه م ی_ حاال توام دار 
  گذرهیم شتری ب  یکرد. هرچ دیو فقط تهدهاش  کیه جاش شربگه. ب ویو همه چ  سیپل  شینکرد بره پ 

سهمشون   الی خیکه بابات کرد، اونام ب  یدی. با تهددیپدر و پسر لنگه هم هست برم ی م یپ  نیبه ا شتریب
 کارخونه رو به پدرت دادن.  یشدن و دو دست

با   بای د، تقرلحظه ولم کر کیاومد به سمت جلو خم شدم که تو  ی که از درد اشکم داشت در م یدرحال 
که جلوم    دمیتار د دهی. با ددیکش  یم ری ت یه یو به پهلو افتادم. پشتم به طرز فج  نیصورت خوردم زم

 زانو زد. 

 کرد و من نا نداشتم پاشم بزنم تو دهنش بگم خفه شو!  یاز درد ذوق ذوق م کلمیه کل

 .  دیاومد. به حالم خند یتونستم، نفسم در نم ینم اما

. کلش به نام خودش شد. به اون آشغاال فرصت داد که  رهی_ بابات تونست کارخونه رو ازشون بگ 
کرد    افتی رو در  یمختلف یها  دیهاش تهد کیبعد از طرف شر کمیخودشون رو بکشن کنار اما، 

تو   رهیم  شیخوب پ  زیکرد همه چ یکه فکر م یکرد مدارا کنه. اما، درست وقت یدرهرحال بازم سع
وجود   ندهیدر آ  ینگران چیه گهیبود، با مرگش د انی جر نی کشته شد. پدرت تنها شاهد ا دشخونه خو
 نداشت. 

 زدم. داد

 ! ی...ثابتش کنی..تونی... نم یگی...دروغ...م..می_ خفه...شو! دار 

از  کمیکه  یجور   دشیکرده بهم نگاه کرد. با حرص دست برد سمت موهام، محکم گرفت و کش اخم
 . دیصورتم نفسش رو فوت کرد و غر یفاصله گرفتم.تو  نیزم
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مثل تورو   یشاسگول امیمن انقدر االفم که ب یکن یاسکول؟ فکر م  دونمیاز کجا م نارویا یکن  ی_ فکر م
  یبچه خرخون بود هی! اون زمان تو یدون یهزارمش نم   کیو دونم ت یکه من م یسرکار بزارم؟ انقدر 

 ی...تو حتیو رفت یاون بال سر خانوادت اومد طاقت نداشت یوقت ،یکه تو ناز و نعمت بزرگ شد
احمق! اون   یلی خ یمرگشون شد...تو احمق  ی باعث و بان ی ک  یدون یبود! نم یبابات ک کیشر یدون ینم

تو مرگ خانوادت  ینقش چیمن بود. اما، اشتباه نکن، اون ه  یکه به بابات گفت، بابا یسرکارگر 
 کرد. یمهره سوخته رو باز  هینداشت. اون فقط نقش 

حرفا داشت   نیا دنیموهام رو ول کرد سرم از حجم شن د، یکه زد حس کردم گوشم سوت کش یداد با
و از خودش و    دیکه ترس یآدم کی بچه احمق؟  کی!؟ میمن ک گهیشد! اون راست م  یمنفجر م

 گاه بدنم قرار دادم و بلند شدم.  هیفرار کرد؟ دستم رو تک تیواقع

و قصدش فقط خفه   دهیچ یطناب دار دور گردنم پ کی کنه، مثل   یکردم بغض داره خفم م یم حس
  یول ده،یکنه! عذاب م یولم م  رمیبم  ،ی نفس یخوام از ب یکه م یدرست لحظه ا یکردن منه! ول

 ... کشهینم

آشپزخونه    کینزد یِ ناهار خور  زی. سمت مدیآب رو سر کش وانیبه خون نشسته ل یبا چشم ها لیسه
 خم شد.  یرفت و دوتا دستش رو روش گذاشت و کم

 _ االن بابات کجاست؟ 

  زیم یرو  یرو جور  وانیکنه. ل یم  کیشل  ریو بهم نگاه کرد، از اون نگاه ها که انگار بهت ت  برگشت
ترسناک به   شی و چهره جد شدی م نییبه شدت باال پا  نش یکه حس کردم ترک خورد! قفسه س دیکوب

 اومد. ینظر م

  نیشاهد از ب نیپدرت به عنوان بزرگتر ی! باالخره وقت شدیخورد م  یکی کاسه کوزه هارو تو سر  دی_  با
زود    یلیخ  یول  میکن میخودمون رو قا میخواست گهیشهر د کیمن موند. اولش با رفتن به  یرفت، بابا

صد   ی االب  بای شرکت رو برداشته تقر یاومد و بابام رو گرفت. بهش تهمت زدن که پول ها سیپل
من،  یتو کارخونه با چاقو کشته شد که افتاد گردن بابا  یک یشد و همون شب  بیپول غ ونیلیم
بزنه.   قت یاز حق  یخانوادم بابام خفه شد و نتونست حرف  دیداغ ماجرا و تهد ازیکردن پ  ادیز  کمیبا

نداد  ازهاج یاعدامش کردن و دولت حت  شیسه ماه پ نی هم دن،یانداختنش زندان و براش اعدام بر
 . رمی واسش بگ  یمراسم درست و حساب هی
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ت  وق یل یکه خ ادمهیرو  نیبشم تمام زورم رو جمع کردم. ا  یکی  نیبا زم نکهیخم شد و قبل ا زانوم
 نبود.   ادمی رو   اتشی جزئ ادیجمعش کرد و ز لمونیوک ادمهی یتو کارخونه کشته شد ول یکی  شیپ

 و ثابت کنه؟  که حرفات  یز ی چ ؟ی_ مدرک دار 

آروم و لرزون بود. سکوت کرده نگاهم کرد. دست مشت شدم رو به   شیپ قهی برخالف چند دق صدام
 گفتم:  دمیلرز  ی م کمیکه  یو درحال  دمیکوب  یدسته صندل

باعث مرگ   یکه بتونم باور کنم! ک یز یچ هیبهم بده.  یز ی چ هی ؟یمدرک دار  ی_ حرف بزن، مگه نگفت 
نبود،   یاگه بابات کاره ا کشتشون؟ یک یتا بهم بگ  یدو نزد همه مدت سگ  نیخانوادم شد؟ مگه ا

 بود؟   یپس ک

  کهی رفت که با چندتا ت یناهار خور  زی محکم به سمت م  یسکوت نگاهم کرد، دست آخر با قدم ها تو
 پام انداخت.  یبگم. کاغذ هارو رو یز ینا نداشتم چ یکاغذ برگشت. حت

کرد و ازشون مهر   میمتن و تنظ  نی گفت قرار داد، ا شهیکه بابات بست. البته نم هی_ اون کاغذا قرارداد
اعتبار   ادی ز یتعهد نامه ول  یها ه یتو ما  زیچ هیکار کردن.   یو امضا گرفت که مشخص بشه که اونا چ

پدرت از مهر   دونمیکه من م  ییرو ثابت کنه، تا جا ی تونه همه چ یپدرت م  یم ینداره! اما مهر قد
 کرد! یوقت استفاده نم   چیه تونیخانوادگ

مچاله و پاره   کممینوشته شده بود و   یسیدست نو یکه با خودکار آب ییلرزون کاغذ ها یدست ها با
که   یتونستم بخونم. مهرش درست بود، مهر   یم یول دید  یرو برداشتم. چشمم تار م  دیرس یبه نظر م 

از   نارفت. او ی. هر کلمش مثل زهر به قلبم فرو م کنهی غرق م ینقش و نگارشم من رو تو عالم بچگ
کردم بابام   ی تا همش رو بخونم حس م  ارمی من سواستفاده کردن! حس کردم طاقت نم یاعتماد بابا
 کار ممکن رو کرده. نیاحمقانه تر

 دنیدرج شده بود چشم دوختم. اما، با د نشییکه پا یی آوردم و به امضا و اسم ها نییرو پا  نگاهم
. آب دهنم رو نتونستم قورت بدم و دهنم خشک شد. هنگ دیبرق از همه جام پر  ییآشنا لیفاماسم و 

چرا بابام   که اون لحظه تازه تونستم درک کنم  دیخوندمش. شا گهیکرده کاغذ رو باال آوردم و چند بار د
 و مدارا کرد!  سینرفت سراغ پل
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بودن رو به کام مرگ بفرسته؟ تار  باهم  یکه از بچگ ییدوست ها نیتونست بهتر یچه طور م اون
 اسم... نیا یول دمیدیم

 درسته. لی_ هنگ نکن، اسم و فام

 ه؟ ی..کنیا یدونیگرفته؟ تو...تو م تیشوخ  ا؟ینیعل  یرعل ی_ ام

 آره تکون داد. یبه معن یداد و سر  هیمبل تک به

دوتا   نیدوتا داداش، ا نیبودن. ا  اینی عل رمحمدیو ام  یعل ریبودن ام کی _ بهت گفتم دو تا شر
باال، اونا بودن که باعث مرگ خانوادت   دنیکش ویهمه چ نایو انداختن زندان. امن  یبابا نایالشخور، ا

 شدن.

که  یز یبه اندازه چ لیهمه حرف از دهن سه نیا دنیمتر باز موند، کاغذ از دستم افتاد. شن مین دهنم
کنه نه کمرم!   یکردم نه قلبم درد م یحس م گهید من رو شکه نکرد! از جام بلند شدم، دمیاالن شن
رو   لنبار طول سا کی! ختیریدرونم داشت فرو م یز ی... چ شدیدرونم داشت شعله ور م یز یفقط چ

ذهنم به  کمی . ستادمیشد ا یباز م  رونیو محوطه ب  اطی باز که رو به ح  مهیپنجرِه ن یکردم و جلو یط
گاه   یکه گاه ب ییرابطمون با اون خانواده خراب شد. به دعواها ییهو کیکه   ییعقب رفت، به روزا

گرمابه و  قیاونا مگه باهم دوست و رف  ی! لعنتادی جور درم زیکرد... همه چ یم  یرعلیپدرم با ام
ممکنه، به   ی ز یچ  نیکرد؟ چه طور اصال همچ یکه بابام ازش م   یفیگلستون نبودن؟ کو اون همه تعر

 ! ادیسرشون ب ییخواست بال یخواسته لو بده! اون که نم  یبابام رو بکشن! اون که نم دیبا یخاطر چ

 من... یخدا ی_ وا

 تونستم هضمش کنم.  ی نم  شه،یکردم سرم داره منفجر م  یرو به سرم گرفتم، حس م دستم

که انگار  یل یسمت سه دمیاثر نداره، چرخ ی...دوتا...سه تا....چهارتا ول یکی.  دمیکش یق یعم  نفس
 به سمتش برداشتم.  یمحکم یبار قدم ها ن یغرق شده بود، ا یا گهید یای خودشم تو دن

 یرو به صورتم انداخت، رو شی و نظرش رو جلب کرد. نگاه وحش  دیچی سالن پ یقدم هام تو یصدا
 خم شد.  زیم
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فقط   ؟یبالرو سر خانوادم آورد؟ سر چ نیا زیهمه چ ی*"...اون کثافط ب یاون عوض ؟یچ گهی_ د
 کردن؟  یدونست چه غلط یچون شاهد بود؟ چون م ن؟یهم

 افتاده بود اشاره کردم و داد زدم. زیم یدست به اون کاغذ مچاله که رو با

نبود!   یرحم   یب نیا قیام نداره؟ بابام ال یارزش قانون  ی ارزش که حت یکاغذ ب  کهی ت هی_به خاطر اون 
  قیبند بود؟ اونا رف  ییتونست بکنه!؟ مگه دستش به جا یکار م یمرگ نبود! مگه با اون کاغذ چ قیال

 واقعا چرا؟ پول؟ درد فقط پول بود؟  ؟یزبان زد بود! چه طور   لیتو کل فام شونیم یبودن! رابطه صم

 _ آره...

چروک شده   قهِ ی یاز گوشه چشمم سر خورد و رو یقطره اشک لجوجو  دیبغضم ترک  د،یلرز یم صدام
 قدم عقب رفتم، دستم رو به سرم گرفتم.  کیلباسم افتاد. 

 بود؟   یبود... گناه اونا چ یمادرم...گناه اونا چ ؟ی_ چرا؟ خواهرم چ

  سقوط نیزم  ی. پاهام سست شد و رودیلرز یضجه شده، م هیدردناکم که شب یتنم عالوه بر صدا کل
 کردم. 

کار   یمِن خر من چ د؟یکس ککش نگز چیبه خاطر پول خانوادم رو کشتن و ه  ؟یراحت نی_به هم
 سراغم! یاومد یم دیبا شیکردم! همون نه سال پ  یشک م دیرفتم، با  یم دیکردم؟من...نبا

  اینیخانواده عل یاز طرف  رمیخارج. من نتونستم باهات تماس بگ  یزود رفت  یلیتو خ   ی_اومدم ول
تنها راهم الل شدنه، همون جا، تو همون روز خودم رو کشتم.  دمید یحواسشون بهم بود. وقت

  یا گهی د ری بابام، اسم و شناسنامه ام رو عوض کردم و پا تو مس دنیبرم زندان د یحت  تونستمینم
 . اشتمگذ

م اونم داشته! اونم زجر  که من االن دار یحس لعنت نی صورتم و چشم هام گذاشتم. ا یرو رو دستم
 ...دهیکش

  یعصبان   یشم. از ک  میقا ایخوام از دن یانگار با گرفتن صورتم م  اد،ی و وحشناک به نظر م رهیت  امیدن
. دلم به  رمیتونستم بگ  یاشک هام رو نم یدادم، جلو هیتک واریکنم؟  سرم رو به د تی شکا یباشم؟ از ک 
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بود. چشم    کباببه حال خانوادم، خواهر مظلوم و ساکتم و مادر مهربونم  یسوخت ول یحال خودم م 
 .  دمیکوب  واریهام رو بستم و چندبار سرم رو جلو بردم و از پشت به د

 . ینشده، بهتره آروم باش  ری_ هنوز د

 شدم.  رهینشسته بود خ  یصندل یکه هنوز رو  یلیرو باز کردم و به سه سمی سرخ و خ یها چشم

 ه؟ هان؟نشد رید ی_ چ

بود که بدون کنترل رو رفتارم   اد یدرونم ز تی عصبان یو حت  یغم و ناراحت یجام بلند شدم، به قدر  از
  لیشد. سه  کهیهاش دو ت  هیاز پا یکی و  نیافتاد زم یبد  یکنار مبل زدم. با صدا یعسل  زیبه م یلگ
 و داد زدم.  دمیکوب  نمینشون نداد.جلو رفتم به س یواکنش چیه

 یچ شهیآروم باشم؟ االن م یخوا یکشتن! م وزانم یعز  دمینشده؟ هان؟ بعد نه سال فهم رید ی_ چ
و با   کایکه من خر نشسته بودم تو آمر ی...بعد نه سال! نه سالیکار کرد؟ تو...ت..و...بعد نه سال اومد

ثافط،  من ک ال،بره خانوادم مردن! نه سال من آشغ ادمی واسه خودم سرگرم بودم تا  یاون مزون کوفت
 مِن احمق...

 .دمیکوب نمیرو باال تر بردم و به س صدام

عطر و کراوات   غی کردم! تبل  یو کشتن بعد من نشستم لباس مردونه طراح_ مِن خاک برسر! خانوادم
 کردم! 

بود رو برداشتم   واریکه کنار د یسوخت...عقب عقب رفتم، گلدون یدو رگه شده بود و حنجرم م صدام
که اگه بهم  کهی شدم.... هزار ت کهی شد، مثل من، االن منم هزار ت کهی ...هزار تواریدبه   دمیو محکم کوب

و نفس   ستکه زنده ا  یموجود کی  هی.. شبشنینم نیآرت هی! شبشنیآدم نم کی هیشب  گهیبچسبن د
 ... شنینم کشهیم

درد فقط از   نی کردم بدتر یفکر م شی جون کنار بدنم افتاد، کمرم شکست... تا چند روز پ یب دستم
 نگاه کردم.  شی و وحش یهمچنان جد یجلوم زانو زد. به چشم ها  لی...سهزانمهیدست دادن عز

 و بکش... ندارم! من  یواسه زندگ  یلیدل گهی...درمی خوام بم  یو بکش...م_ من
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چونم آورد و سرم رو باال نگه  ری خورد، دستش رو ز  یه صورتم مکه نفسش ب یاومد، جور  جلوتر
 داشت. 

سر بابام آوردن؟ باز تو   ییچه بال دمیفهم  یداشتم وقت یمن چه حس یدی_ درد داره نه؟ حاال فهم
 مجرمم...  هیاوضاعت بهتر ازمنه. من تا آخر عمر پسر 

 داد. لمیتحو یکه چونم رو ول کنه، لبخند کج  نی...بدون ادیاز چشم چک  یاشک  قطر

بزدل نباش.   هیمثل  یول  ستیمهم ن یدیفهم رینشده. د ری. بهت گفتم دستی _ مرگ االن وقتش ن 
 تقاص پس بدن...همشون!  دیکه خانوادت رو کشتن با ییاونا

 هام رو بهم فشار دادم، چونم رو ول کرد و از جاش بلند شد.  چشم

 یادی. منم بدبخت شدم. منم مکافات ز نمیمثل توام. منم مثل تو پر از ک منم  ن،ی _ گوش کن آرت
  یما تاوان کثافط کار  ی. خانواده هاکننیم  یکه واقعا گو*ه زدن راحت دارن زندگ یی . کسادمیکش

خوام   ی. مرمی خوام انتقام بگ یخوام! م یازت کمک م نکه یبه خاطر ا نجایاونارو دادن. اگه آوردمت ا
  یکنم روز  یخوام کار  یرو براشون کنم جهنم...م  یخوام زندگ یبنشونم....م اهی س و به خاکهمشون

راحت   ال ینتونن تو خونشون با خ  یکه حت  ارمیسرشون ب یی...بالرنیکاش بم  یهزار بار دعا کنن ا
 بخوابن... 

 کرد.   یدادم. حرف هاش داشت قلبم رو به تپش وادار م هی تک واریبه د یسخت به

 یکه لحظه ا یفرو برد و با نفرت بش ی دستش رو داخل ج کیجلو تر اومد، از باال بهم نگاه کرد.   لیسه
 من رو ترسوند لب زد.

  دی...اونا بایخوام توام کمکم کن  یگره بزنم... م اشونیو به دنخوام جهنم  یخوام بکشمشون! م ی_ م
 ن بدن...تاوا

 ! ستمی_من...آدم، کش ن 

رو   لویک لویبهم انداخت. از اون نگاه ها که هزار تا فحش و تمسخر رو ک یز یو نگاه تمسخر آم برگشت
 کنه.  یم یآدم خال  کلیه
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به خاک   وت ی زندگ ینفر چه طور  کیکه  وفتادهیشده، جان یکه چ وفتادهی_  انگار هنوز واست جان
 به خر بودن؟  ی و زدخودت   ای ؟یفهم ی نم ،یشد میت یبدبخت و  ینشونده. چه طور 

از   یز یچ گهیدونستم چشم هام االن انقدر قرمز شده که د یسوخت، م یمثل گلوم م نمیس قفسه
شدم! از حجم   یبتی و مص نیبود که دچار چه نفر می. اتفاقا االن کامال حالستین  دایتوش پ یدیسف

خواست به   یدلم واقعا م  زندیحرف از کشتن م   لیسه  یخواستم منفجر شم، وقت  یفرت مهمه ن نیا
دونستم   ی. فقط م رنی تا بم رمشونیمشت و لگد بگ ریگلوله همشون رو بکشم. انقدر ز  چهارتاضرب 

 ... ستیگفت کار من ن لیکه سه یز یچ نیا

به  یرو بکشم!؟ فکر کرد  ارویبرم  رمیتفنگ دستم بگ ی توقع دار  یول ستمی! خر نفهممی م فهمم،ی_ م
االن  دونهینباشه، خدا م کهی خواد سر به تن اون مرت یخدا االن خبر داره چقدر دلم م  ه؟یراحت  نیهم

 پارش کنم!  کهی خواد جلوم بود تا ت یدلم م

! چرا  گهیبسه دفشار دادم.  نمیقفسه س یکه نتونستم ادامه بدم. دستم رو رو دی کش ری قلبم ت یا لحظه
مگه دکتر نگفت استرس برات سمه؟ مگه نگفت حرص و   ؟یتپی م یچرا دار  ؟یست ینمیاز تپش وا

 ممنوع!؟ یجوش و ناراحت

 بدترم هست؟   نیباالتر؟ از ا نیاز ا  یغم و بدبخت یلعنت دِ 

رو جلوم حس کرد، سرم   لی حضور سه یاصال تو حال خودم نبودم. وقت  زدم،یلب با خودم حرف م ریز
 دادم.  هیتک  واریرو عقب بردم و به د

 و لب زد. یز ی با اخم ر لیسه

 ؟ یفروخت یم یو به کت کارخونه  یامروز داشت یدونی_ تو اصال م

 بهم زد و به حالت تمسخر ادامه داد.  یانداخت، پوزخند یمتعجب نگاه  افهیق به

کفتار   ر ی به دل اون پ یچنان ترس رانیا یاومد ی! االغ جون، از وقتیسعادت یآقا یبدبخت یل ی_ خ
چند روزه   یدونی. اصال مترسنی ازت م  یاونا مثل چ یکه شب و روز نداره. خودت خبر ندار  یانداخت

و ی بکن  یخوا یم یمو به مو هر غلط  یرعل ی ام یدون یگردن؟ م یم یکه هست یدارن دنبال خونه ا
   ره؟ی گیآمار م
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 تونستمیبود، انقدر تو شک بودم که نم رممکنیبه حرف هاش گوش کردم. هضمش برام غ جیگ
 به حرفش نشون بودم.  یواکنش

  یآرش تو یواسه واکنش نشون دادن نداشتم. ناخودآگاه حرف ها  یینا گهیبود و د میحال   دمیشا ای
و    انیجر  دنیمرو مرور کردم با فه  ،یکه پشت گوش  ییخودم حرف ها شیچند بار پ د،یچ یگوشم پ

 خشک شده ام به  پوزخند نشست.  یلب ها  ک،یدوتا حدس کوچ

دونم اونا    ینم  ی... من واقعا بدبختم! بدبختم که حتلِ ی کم با درک موضوع حس کردم حق با سه  کم
 خبر بودم...   یو من ب دنیواسه زودتر برگردوندن من نقشه کش

 به سقف زل زدم.  دمیخند یطور که مبلند شد و سرم رو عقب بردم و همون  میخنده عصب یصدا 

 !نهی و ببخواست من  ی و م زدیله له م اروی نی_ پس بگو چرا ا

 انداختم. لی آوردم نگاهم رو به صورت سه نییرفت و با خشم سرم رو پا نی از ب میعصب  خنده

جهنم درست کنه   نایاگه موندن من قراره واسه ا   ؟یبا ک  ؟یبا چ یشم... ول  یخوام خال  یم یجور  کی
که   ینه از راه خالف...نه از راه یکنم تاوان بدن، ول  ی! اگه قرار باشه تاوان بدن، مجبورشون ممونمیم

 خواد...  یم لیسه

 !ننیکابوس بب   یواقع کنمیم  یکار   کی نن،یب یبا اومدن من کابوس م اگه

که از جام بتونم بلند شم. خطاب به   یانقدر  یول  ادیکردم، نه ز دایپ  یحس کردم جون میتصم  نیا با
و   زیکار گذاشته تا تمام حرکات ر  نیکرد و انگار تو چشم هاش ذره ب  یکه موشکافانه نگاهم م یلیسه

 قرار بده لب زدم.  یدرشت من رو مورد برس

 یاحمق که وقت هی بچه درس خون که تو ناز و نعمت بزرگ شده. هیمن سوسولم،  دی_ به قول تو شا
بدبخت!  هی. ادی جرات نداشت سال به سال سرخاک خانوادش ب  یخانوادش مرد فرار کرد و رفت. حت

  ینم یچ یجور کردن تا کارخونم زودتر به فروش بره...من ه یخبر نداشتم اونا مشتر  یمن حت
 حقمه...من از بدبخت هم بدبخت ترم! یبهم بگ  ی! پس هرچمدونست

کرد   ی. به تکت تک صحبت هام گوش مستادیا نمیبه س  نهیکرد جلوم، س  بشیدستش رو تو ج  لیسه
 رسم.  یته حرفم به کجا م نهیو انگار منتظر بود بب 
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 یکه هست یاصال هر کوفت یی قاچاقچ ،یخالف کار  ه،یکار  یچ دونمی. من نمستمی_ اما، من مثل تو ن 
  وهیکنم، به ش یخودم درمانش م وه یبه ش یزخم خوردم! ول  ،ینکن. زخم خورد سهیو با خودت مقامن

  وادمکه در حق خودم و خان یکنم بابت گناه یکنم تاوان بدن. مجبورشون م ی خودم اونارو مجبور م
 کردن زجر بکشن... 

 یکه لحظه ا یدر حال  یجد  یلیشد و خ لی متما نییبه پا کمی . سرش دیدور دهنش کش یدست لیسه
 لب زد. دیابروهاش باال پر

  یخوا یحتما م  دمیکه ازت فهم یی زای. با چ دونمیرو خوب م یز یچ هی ی_ خالف کارم، آدمم کشتم ول
تونن از اونا تاوان   یتو گوشت فرو کن دولت و قانون نم ونیا ،ی کش تیو شکا سی سراغ پل یبر 
 . رنیبگ

برم لب    یکندم تا به سمت در خروج یکه جون م  یکنارش زدم و درحال دم،یکوب  نشیرو به س دستم
 زدم.

 مملکت قانون داره... نیپس بدن. ا وتشون یکنم تاوان جنا  یو کشتن. مجبورشون م_ اونا خانوادم 

من رو به عقب   کمیشد.   ریبزرگش اس یدر برسه، بازوم توسط پنجه ها رهیکه دستم به دستگ نیا قبل
 . دیشدش غر دیلک یدندون ها نیخواستم پسش بزنم که از ب  د،یکش

من   یبابا  انیجر نیتنها شاهد ا ؟ یشاهد دار  ؟یمدرک دار  ؟یثابت کن یخوا  یم ی_احمق چه طور 
 بود که کشتنش!

 هوا داد زدم. یو کالفه بودم که ب یعصب  انقدر

 . یر ی وبگجلوم   یتونیکنم، توام نم  یکنم! باالخره ثابت م ی_ ثابت م

تاحاال   یمشت شدش کنار بدنش افتاد. فکر کنم کس یبهم انداخت و دست ها  یبا حرص نگاه  لیسه
لحظه   کیکنه. تو  یمشت تو صورتم خال  کیخوندم، دوست داره   یسرش داد نزده چون تو چهرش م

 ... هیعصبان  یلیخ  دیشد فهم یکه از قدم هاش هم م یدرحال   د،یسمت مخالفم چرخ

  نیزم ید و اون دوتا کثافط امضا زده بودن رو از رو که بابام با دست خط خودش نوشته بو یکاغذ
 برداشت. 
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 . دیکوب نمیرو باال آورد و به س  برگه

 خوامش.   یمال تو من نم ایب  ؟یکن  تی شکا ی خوا یمگه نم  ر،ی_ بگ

. نه معلوم دیرس یبه نظرم  یعاد ری برام کاراش غ کمیدستم رو باال آوردم و برگه رو ازش گرفتم،  مردد
که صداش به   رونی نگفتم خواستم برم ب یچی! ههیخواد کمک کنه، نه معلوم بود هدفش چ یبود م

 . دیگوشم رس

 .  یمی _ شاپور کر

  یآهنش به وجودم نفوذ م  یدر بود و سرما رهیدستگ یکه دستم رو  یسرشونم نگاهش کردم درحال  از
 کرد.

 هست؟  ی_ ک

 لب زد.  دهیباال پر یو با ابروهاداد  هیتک  واریقدم جلو اومد، به د کی

  ییزایچ هی  دیسر به خونتون زد که مطمئنم با هیبه عنوان لوله کش گاز  شیمعتاد که نه سال پ هی_ 
 یخوا  یکنم. تو که م یم امکی و واست پگرفت آدرسش  یادیپول ز  یرعلی باشه. از ام ادتیازش 
 !یاز صفر شروع کن  ی. سخته بخوارمی گیجلو پس برو. من جلوت رو نم یبر   یقانون

 . دمی. دندون هام رو بهم فشار دادم و غرشهیکردم خشِم درونم داره از کنترل خارج م  حس

 ؟ یکن یکمک م  ی_ چرا دار 

 گفت:  لکسیر  یلیبه سمتم خم شد و خ  کمی د،یخند

من   رارویمس  نیکنم. ا یخودم هموار تر م   شیواسه برگشتن پ ورت ی فقط دارم مس ستیکمک ن  نای_ ا
  یو ازم کمک م ینی شیخونه! جلوم م  نیتو هم یگردیو برم   یرسی . توام نمدمی نرس یچ یرفتم و به ه

 ... یخوا

آروم پشت بهم کرد و برگشت تو سالن و فقط با   ینگفتم، با قدم ها یز ینگاهش کردم و چ فقط
 خطاب به من گفت:  یبلند یصدا

 ... برتتیم  یدر منتظره هرجا بخوا ی. آژانس جلوی_ شب خوش جناب سعادت
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به اون برگه انداختم. حالم انقدر خراب    یحال یگلوم رو قورت دادم، دستم رو باال آوردم و نگاه ب آب
 کنم. کار یچ دیدونستم با  یبود که نم

هام خارج   هیاز ر یکه با سخت  یزخم ها فکر نکنم درمان داشته باشه. با سر افتاده و نفس  نیا البته
  یرو یز یچ  کی کردم  یبا زور بردنم، عبور کردم. حس م  ش یچند ساعت پ  نیکه هم یر یاز مس شدیم

 !ییلویوزن هزارک  هیشونمه، 

 قلبم و گلوم باشه! یرو  دونمی دمیشا

 در منتظرم بود شدم.  یکه جلو ینی اومدم و سوار ماش رونی ب  یچه طور  دمینفهم

"   دیبار سوم به سوال راننده که پرس یدادم و برا هیتک  یصندل   یراه افتاد سرم رو به پشت نیماش  یوقت
 کجا ببرمتون؟" 

 ذهنم نقش بست. یجمله تو  کیکردم. انقدر فکر کردم که تهش  فکر

 ندارم"  یی"من جا

قصد کرده بود به کشتنم بده. آب  یدو دست یشده بود که احساس خفگ نیسنگ یگلوم در حد بغض
 گفتم:  ینیگلوم رو صدا دار قورت دادم و با لحن لرزون و غمگ

 _ برو بهشت زهرا...

 . دمی داد و من نفهم  دمیبهم نداد، شا  یبهم انداخت جواب  ینگاه راننده

  نی و در ع ن یساده تر دنینفس بکشم، نفس کش تونستمینم یحالم بد و منقلب بود که حت یحد به
داد  خواستی تونم نفس بکشم. دلم م یکه نم میو من االن تو مرحله ا هیبخش زندگ نی تر یات یحال ح 

 ...ستین یتوان گهیکنم اما، د یبزنم و خودم رو خال

  ،یو ساکت بمون یبشنو  نارویخدا سخته... سخته ا ی. به خداوند ستیبه واال قسم ن ست ین یانرژ 
 !یدر مورد دردت بگ یبه کس  ینتون  یحت ینشون بد یواکنش چیه ینتون ، یکن  یغلط  چیه ینتون

که به جونم افتاده  یو از درد دیکش  ری اومد، قلبم چند بار ت یپنجره نفسم درنم نییپا  شهیوجود ش با
 از اشکم درهم جمع شد.  سی بود، صورت خ
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 رو بهشت زهرا..._ ب

 نگفت.  یز یبهم انداخت و چ نهیاز آ یز ی نگاه ترحم آم راننده

و   دنی. خانواده من تو بهشت زهرا خوابستنیاونا خانواده من ن مان،یخواست برم خونه پ ینم دلم
  یینه سال رو تنها نیا یتونستم لحظه ها یتونستم داشته باشمشون. م یم  دم،یمن خر تازه فهم

شد بازم، سربه سر خواهرم   یسرم باشه...م یمادرم رو یشد دوباره دست ها ینکنم! م یسپر 
 شد بازم با پدرم سر فوتبال بحث کنم... یبذارم...م

قلِب خسته از  کیخاموش و  یگوش هیبرگه مچاله،  کی قبرشونم، با  یباال دمیخودم اومدم د به
 بِر پدر و مادرم شکستم... دوتا ق نی ب  ،یخال ی...زانوهام خم شد و تو فضادنیتپ

ضجه هام   یشکست که صدا یکرد شکست. جور  یکه تا االن داشت خفم م یبغض  د،یبر گهید نفسم
 مردونم گم شد... یها  هیهق هق و گر یقاط

وقت   چیتحمل دارم، من ه  گهیرو ازم گرفتن. د   میزندگ  دم،یکوب  نی حالت سجده خم شدم و به زم به
که اون شب با پدرم کردم و از خونه   یی...نتونستم به خاطر دعواامیکنار ب  زانمی نتونستم با مرگ عز

 زدم خودم رو ببخشم... رونیب

گند زدم... درست   نایمن بدتر از ا دمیاالن فهم  یکردم تنها گناهم فقط همون شب بود، ول یم  فکر
 گشتم، از خودم فرار کردم...  یم و دنبال علت مرگشون ستادمی میوا دیکه با یلحظه ا

 کار کنم؟ داد زدم. یکه خانوادم رو کشتن چ االن

 کار کنم؟  ی_ چ

 زدم.  ضجه

  نی مثل من باهمچ یکنم کس یباشه...فکر نم   نجایمن ا یو ناتوان یکس به عاجز  چیکنم ه ینم فکر
ه خانوادش تو  ک ییکه داره...تنها جا ییتنها جا ادی ب  یسروکار داشته باشه که نصف شب یبتیمص

 سکوت منتظرش هستن...

قدر   نی...هم کیقدر تار نیقدر ساکت... هم نیندازه، هم یم  میزندگ ادیمن رو  بیهوا عج یکی تار
 ...بانهیغر
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. قلبم دوست داشت  ختیر یم  نیزم یخورد و رو یگونه هام سر م  یاز رو البیاشک هام مثل س  
تونم   یکرد و من شرمندشم... شرمندشم که نم یم  یتاب یب  ره،یکنار مادرم، تو آغوش گرمش آروم بگ

 کسم...شرمندشم که بدبختم... ی...شرمندشم که برمی آروم بگ ییجا

 گذاشتم و با هق هق زمزمه وار گفتم:  نمیس یرو رو دستم

 ... یکنی و مکه فکرش  یهست  یکس تر از اون  ی! ب ری _توروخدا آروم بگ

قبر   یهم شده بود رو باال آوردم و رو سیکه االن عالوه بر مچاله شدن، خ  یبرگه ا  دم،یرو باال کش  مینیب
 خواستم نشونش بدم.  ی پدرم گذاشتم. انگار م

 یدوستا ؟یو زدکه اونا کردن  یکار  دیق  یارزش یب  زیچ ن یهمچ  هیانقدر راحت با  ؟یکار کرد ی_بابا چ
 بودن؟ دایواجب تر از مامان و آ  تی دوران بچگ

 و داد زدم. دم یرمغم به سنگ قبر کوب  یب  یدست ها با

 د؟ یچ..چرا...ت..تنهام...گ..گذا..شت ؟یچرا اعتماد کرد ؟ی_ چرا ولشون کرد

شده بباره...   یحکاک ینوشته ها یقبر مادرم گذاشتم و اجازه دادم رد اشک هام رو یرو رو سرم
  زدمی غر نم گهیکه بغلم نکن من مردم، زشته! د زدمی غر نم گهیسنگ قبرش گذاشتم... د یصورتم رو رو

 ...یکن  یکه چرا بوسم م

 ... یکهنم رو دور انداخت یکه چرا لباس ها زدمیغر نم گهید

به کلت؟   یزن   ی"چرا انقدر ژل و تافت م یو بگ یسر بذارم رو پاهات و تو موهام رو نوازش کن  ییکجا
سرم رو بذارم رو پاهات، لباست رو بوس کنم؟ دست هات رو بو کنم...   یی..." کجاشهیموهات خراب م

 و بگم "دورت بگردم"  رمیتن رنجورت رو تو بغل بگ

بغلم   یایچرا نم دمیاالن ترس ؟یستیاالن چرا ن ؟یکرد یبغلم م  دمیترس  یشب م ادتهیمامان  ادته؟ی_
 چرا...چرا؟ ت؟ی برام نمونده؟ چرا رفت ایند نیکس تو ا چیچرا ه ؟یکن

  یلیخ  نجام،یوقته ا یل یدونستم خ یدست خودم نبودم اصال متوجه زمان و مکان نبودم فقط م  حالم
 ... زنمیوقته دارم با خودم و خانوادم حرف م 
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از چشم هام به عنوان  یز یچ گهیکه د ختمی کنم...انقدر اشک ر  یم تی وقته دارم از خدا شکا  یلیخ
 قطره خارج نشد.  

 کردم...  هیو تنها موندن گر دنیاندازه نه سال نبودن و حسرت کش  به

 کردم... هیاندازه نه سال بغض هق زدم...گال به

  کمیبه زحمت  دیانداختم. خورش  یتار چشم هام به اطراف نگاه رِ یرو باال آوردم و از پشت حر سرم
کرد. حالم داغون بود و دوست نداشتم  یعمل م نشی ریم کم به رسم دهوار رو روشن کرده بود و ک

و  مبودن، خشک و دردناک شده بود رو تکون داد کنواختیپاهام رو که به خاطر   یبلند شم. به سخت
نفر حس کردم زبونم بند اومد. چشم بستم و  کیاسمم توسط  دنیکردم جا به جابشم که با شن یسع

دختِر قاتل خانوادم   یصدا نی ...استی صدف ن یصدا، صدا نیدم...ادادم توهم ز دیبه خودم ام
حضورش رو باالسرم حس کردم خودم رو لعنت    یوقت  ی...من حالم بده توهم زدم...ولستین

 .دیاومد به گوشم رس یبه نظر م  یهم عصب ینگرانش که کم   یزود صدا  یلیکردم.خ 

 کجا...  روزیمعلوم هست از د چی. هیسکتم داد یپسره روان  ن،ی_ آرت 

  دهیکه جلوم زانو زد، حرفش رو ناتموم گذاشت. گردنم رو کج کردم و به صورتش که رنگش پر همرمان
خودم گفتم امکان نداره  شیاش انقدر نگران بود که پ افهیانداختم. ق یتفاوت یاز سر ب  یبود نگاه

 انقدر نگرانم باشه... یکی

فقط اومده... جلوم زانو زد، واسش  ده،یپوش  یاصال نگاه نکرده چسرو وضعش کامال مشخص بود  از
داغون  افمیاشک گوشه چشم هاش نشست. واقعا انقدر ق دمیبشه. کم کم د یمهم نبود مانتوش خاک 

صدام   یلرزون  یتکون داد، با ترس و صدا کمیشده که اشکش دراومد؟ جلو اومد و بازوم رو گرفت و 
 زد.

 هیحرف بزن، جان من  ه؟یطور نیشده؟ چرا سرو وضعت ا  یا بگو چتوروخد ؟یشد ی! چنی _آرت
 بگو...تو چت شده... یز یچ

 یکثافطش بود نگاه م یبابا هی کردم. به چشم هاش که شب   یو من فقط نگاهش م زدی حرف م اون
 کردم.  
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کار کرد؟ بابات خانوادم رو ازم گرفته؟ حس کردم نفرت تمام وجودم رو گرفته،   یچ میبا زندگ  بابات
شدت گرفت. صدف ساکت بهم زل زد،   میعصب  یانقدر که دست هام کنار بدنم مشت شد و نفس ها

قبر   یکه رو ی. نگاهش سمت اون کاغذدیحالم رو نپرس گهیچشم هام بود که د ینگاهش رو دیشا
که با اخم پسش   رهیخواست دستم رو بگ  دینداد، با ترد یتیاهم یف شد ول گذاشته بودم منحر مبابا 

 .د یزدم. ابروهاش باال پر

 چت شده؟  ؟ی کن یم نی_چرا همچ 

رو    یعصب یخنده ها نیا ی. چشم هام ورم کرده بود و وقتدیپرس یخنده، چه سوال باحال   ریزدم ز بلند
 گرفت ساکت شد.   یرو گاز م که لبش   یگرفت. صدف نگران و درحال یکردم، پلکم درد م

 ...چم شده...ی! چه سوال قشنگی دیپرس ی_ چم شده هان؟ چه سوال قشنگ

  دیلرز یرنگش درآورد، دستش م یمشک  شرتیسو بیرو از ج   شیکه صدف نگران گوش دمیخند  بازم
 تو وجودشه.  یکه چقدر استرس و نگران  نمیبب هی زاو نیتونستم از ا یم

 ... مارستانیب میبر ادی ارش ب گمیاالن م ،یستی_ تو خوب ن 

رو نگه داشته بود   یهوا مچ دست صدف رو که گوش یرفت.دستم رو جلو بردم و ب نیکم خندم از ب  کم
بودم که دستش رو محکم   یعصب یجا خورد و متعجب بهم نگاه کرد.به حد  میگرفتم. از کار ناگهان

 فشار دادم 

 ست...ولم کن...دستم شک ی...انی_ دستم! آرت

 . دمیغر

 ؟ یاونجا باش  دیبخوام بکنم تو با یمن هر غلط  ؟یِبپا واسم گذاشت ؟ی کرد دامی_ چه طور پ

 رو از دست دادم جلو رفتم و تو صورتش داد زدم. کنترلم

 _ آره؟ 

لب   یبکشه، با لحن دلخور   رونیکرد دستش رو از دستم ب  یم  یکه سع یکرده نگاهم کرد. درحال  کپ
 زد.
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زده همه نگرانت    بتی غ روزیحق ندارم نگرانت باشم؟ تو از د ؟ییپاچه ب  ؟یکن ی م نی_ چراهمچ 
 شدن...

ترسونش   یخورد و چشم ها یتندش به صورتم م یکه نفس ها یصورتش جور   کیتر رفتم، نزد جلو
 جلوم بود گفتم: 

 بهت گفت؟  یک  م؟یمن کدوم گور  یدی_ پس از کجا فهم

 انداخت و آروم گفت:  نیی. ناراحت سرش رو پا دیهاش لرز لب

از نگهبان ها   یک یدر شرکت مونده،  یجلو نتیزنگ زد گفت ماش   روزی نگفت. آرش د  ی_ به خدا کس
خاموش بود    تی زده...به خدا فقط نگرانت بودم. گوش بتی و بعدش غ  یرفت نیماش  هیکه سمت  دهید

 کر کردم... ...م..منم...فکر کردم...ف ییکجا دونستیکس نم  چیو ه

 بکشه داد زدم. شی نمونده تا کل قبرستون رو به آت یز ی و چ کشهی کردم خشمم زبانه م یم حس

 ؟ یکه چ ی_ فکر کرد

 و لب زد.  دیعقب کش  کمی دادم وحشت کرد، خودش رو  از

  یایکنم...م..م داتیهروقت...که حالت بد باشه و بخوام...پ..پ  یبار...ب..بهم...گفت هی_ 
 ... انهی یینجایا نمی ...منم...صب..صبح اومدم...بب..ببنجایا

که  یشب  نی آخر ادشهیچه طور   ادشه؟ یرو  یز یچ  نیتمام نگاهش کردم.چه طور همچ تی بان ی عص با
صدام رو   کمیباشه؟  ادتی دیرو گفتم چرا با یز یچ  نینقطه بهش همچ نیبودم، درست تو هم رانیا

 شدم لب زدم.  دیکل یدندون ها نیاوردم و از ب نییپا

 !ینکن  دامیکن، پ  ی_ سع

خواست انقدر دستش رو فشار   یجمع شده بود نگاهم کرد. دلم م کمی که صورتش از درد  یدرحال جیگ
 بدم تا خرد بشه...
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ارزشم بود رو چنگ انداختم و از جام بلند شدم و   یبرگه رو که تنها مدرِک ب ی آن میتصم کیتو  اما،
بودم دنبالم   دواریرفتم. ام  ابونیبرداشتم و لب خ  یتند  یبدون توجه به چهره هاج و واجش قدم ها

 بدون توجه بهش رفتم...   یکه چند بار صدام زد ول دمیلرزونش رو شن یصدا اد،ین

که اون لحظه دستش  یاز صدف...من از حس ینه از خودم و نه حت یول  کردم، یداشتم فرار م  قایدق
 برام لذت بخش اومد، فرار کردم.  دنشیرو فشار دادم و درد کش

 شدیوقت صبح م   نیکه تو ا ینیماش  نیاول یشدم و برا  ابونیخ  کیتند نزد یهدف و با قدم ها  یب
کرد که حد  یپرت کردم، کمرم و پاهام انقدر درد م نیکرد، دست تکون دادم. خودم رو تو ماش  دایپ

و   رونیبه ب  یلب کردم. نگاه ریز  یناله ا اریاخت یو ب دی کش ری صاف کردم که ت  کمینداشت. پاهام رو 
ر  در رو گرفتم و انقد رهیانداختم. با حرص تمام دستگ شدیداشت کامل روشن م گهیکه د ییهوا

خواست همونجا انقدر دستش  یکه داشتم کم بشه، دلم م یاز حس و حال بد کمیفشارش دادم تا 
  یفرستادم، سرم رو بردم عقب و به صندل  رونی رو فشار بدم تا استخونش له بشه...نفسم رو آه مانند ب

 زدم. زمزمه وار لب زدم.  هیتک

 ! رینداره، آروم بگ ی_ اون که گناه

 _ آقا؟ 

 ؟ یشناسیم  اینیعل  یاز _ شرکت دارو س

به چشم   یسمتم خم شد و با نگاه متعجب کمی د،یلرز یدستش م کممی آدم مسن بود و  کیکه  راننده
 باد کردم انداخت.  یها

 ؟ ی. آدرس دار ستمی. من همشو بلد نادهیتهران ز نیتو ا ی_ پسرم شرکت داروساز 

کار کنم؟ برم   یرو کنم.االن برم چ  تمام تالشم  دیبا یول رم یاحساس خشمم رو بگ  یتونستم جلو ینم
 مدرک دارم؟ شاهد دارم؟  ؟ی بگم خانوادم رو کشت

صالح و حرف عقلم رو بزنه و بره تو اون   دیقلبم دوست داشت ق  بیعج یاصال به صالح نبود ول رفتنم
 ممکن تو سر اون کثافط بکوبه... زیچ نی ...با دم دست تریشرکت لعنت

 ... وفتمیقتل زندان ب یحت ایو شتم و  اگه به جرم ضرب  یحت  اد،یکنه و ب  یخال رو عقده هاش  تمام
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 صاحاب آروم بشه.  ی قلب ب نیجهنم، اصال اعدامم کنن، فقط ا به

ذهنش چشم هام برق زد   یادآور ی ذهنم نقش بست. با   یتو موریگذشته افتادم و بابا ت  ادیلحظه  کی
  ییکنه. من تنها یم یقانون  تی فعال شی! هنوزم باز نشست نشده و خودش گفت کم و ب لهیاون وک

حکم   مباشم تا بتون یدنبال چ دیبا  قیکه بهم بگه دق یکیبهم کمک کنه،    دیبا یک ی کنم  یتونم کار  ینم
 ...رمینفر رو از دادگاه بگ کیمرگ 

مساعد   ادیو نداشتم و حالم ز درونم روشن شد، آدرس خونش ر یدینور ام نی تر  فیفکر ضع نیا با
 کردم خطاب به راننده لب زدم.  یرو روشن م مینداشت. همون طور که گوش  یتیبرام اهم ینبود ول 

 . گمی. بهتون مرمیآدرس بگ هیبرو من  قهیچند دق هیشما  ی_ حاج

آشفته و   ال ی کرد با خ یشد. چشم هام به شدت درد م  رهی گفت و ساکت به جلو خ یخدا چشم بنده
بهش زنگ زدم و منتظر موندم تا جواب بده.  یدادم. بدون معطل هیتک   یصندل  یحال داغون به پشت

باهاش صحبت کنم فقط ادرس خونش رو ازش   یدرست حساب  یجواب داد نتونستم جت یوقت  چارهیب
 گرفتم.

  دونمیرتم، حاال نمآدرس رو به راننده دادم و ازش خواستم تا اونجا دربست بب  یرفته ا  لیتحل یصدا با
 یدلش به درد اومد که بدون چون و چرا قبول کرد. به سخت نیغمگ ینگاها ی از رو ایدلش سوخت 

 بتونه کمکم کنه... موری بود که بابا ت نیبه ا  دمیگرفتم، تمام ام یخودم رو م یداشتم جلو

ناشناس بود که  به صفحش انداختم، همون شماره  یدستم، نگاه خسته ا یتو م یتکون خوردن گوش با
عدد چهار    کی آدرس و  کیرو باز کردم   امی برام به بار اورد. پ یافتاد نحس  میصفحه زندگ یرو یاز وقت

  یدرد م  رمانقدر س  یرفتم ول  یکه داده م یاالن به آدرس نی. با من بود هم هیچ  دونستمیکه نم  یرقم
  یکار آرامش م نیآروم بمونم، ا دی. من باشمیم هوشی کرد و حالم بد بود که مطمئنم وسط راه ب

  نیکمک بخوام، بهتر یکیاز   دیبا نایعجله کنم، بعد جدا از ا دیجلو برم نبا ی خواد اگه بخوام اصول
  ینشم، وقتمنفجر   تمخواس یحال زارم رو نگه داشته بودم و م  یجلو ی...به سختمورِ ی بابا ت نهیگز

 رو به روم انداختم.   یمیبه خونه قد ی نگاه  ستاد،یا نیماش

برام   ادمهی بود. خوب  یمیسبک قد یخونه ها نیاز ا یک ی  دیآرزوش خر شیاز همون جوون موریت  بابا
  دنیکه همه به آرزو هاشون رس شهیگوشه لبم نشست باورم نم  ی. پوزخندزدیاز فضا و مدلش حرف م

 . دمیرو باهم د میو فقط منم که پرپر شدن آرزو و زندگ
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دادم و   یکه پول داشتم رو بدون نگاه کردن به راننده تاکس   یشلوارم و هرچ بی بردم سمت ج دست
 نکردم و فقط گفتم:  یکه بهم برگردوند توجه  یبه پول  یحت

 خوام.  یپولم نم گهی_مال خودت، د

از   رکی رجیج  یکه هنوزم صدا یکردم، از کنار شمشاد ها زش یبه چهره متعجب و نگاه ترحم ام پشت
از باغچه کنار   چک،یپ یادیدر بزرگش که تعداد ز یرد شدم و درست جلو دیرس یبه گوش م  نشونیب
هام به  . نگاهم رو که به خاطر ورم چشمستادمیدر باال اومده بودن، ا یها لهیو م  واریبه سمت د وارید

قشنگ خونه رو حسرت وار نگاه کردم دست   ینما رونیو از ب  دمیشدت خسته و داغون بود رو باال کش
  یلیتنها زنگ خونه فشار دادم و چند لحظه با دست چشم هام رو فشار دادم. خ  یحسم رو رو یب یها

 بگم... د یبا  یچکار کنم و  یچ دیتونستم با یباز شد. هنوز مردد بودم و نم   یک یت  یزود در با صدا

 زم؟ ی تو سرم بر یچه خاک دیکه بفهمم با نهیاومدنم هم نجا یا یاصل لیدل دیشا

و   ستادمیچند لحظه سر جام ا د،ید یچشم هام تار م  کمیباز کردم و داخل رفتم،    یکی رو با فشار کوچ در
  نیا نیب یپر شد. لحظه ا یو عطر گل محمد اسیخوش گل  یهام از بو هیکه ر دمیکش یق ینفس عم

نفس   تاها من رو غرق لذت کرد و باعث شد ناخودآگاه چند حهیرا نیاستشمام ا ،یهمه درد و ناراحت
 استفاده کنم. رسهی از روز به مشام م یساعت نیبو که تو همچ نیاز ا شتریب کمی بکشم و  گهید قیعم

تو   یقشنگ  یبو ن یهمچ ستیخود ن  یب انداختم، واریبه باغچه کنار د یبه جلو گذاشتم و نگاه یقدم
شده بودن و از   دهیبود که تنه هاشون در هم تن  ادیانقدر ز یو محمد اسی یتعداد گل ها دهیچیهوا پ

 . دیرس  یآبپاش به گوش م سی ت سی ت یگوچه باغچه صدا

لذت ببرم. نفسم رو آه   یقشنگ یزای چ نیهمچ دنیبهتربود تا بتونم از د کمیخواست حالم   یم دلم
در  یجلو یو ستون ها واریکه از د دهیرس  ییکه کارم به جا یفرستادم، جلو رفتم درحال  رونی مانند ب

 شد.   دایپدر   یجلو موری. چند قدم با در فاصله داشتم که قامت بابا ت رمیگ یواسه راه رفتن کمک م 

جلو   یشتم استراحت کنه، با اخم کمرنگبود که نذا دایبود و از چهرش کامال هو دهیپوش  یراحت  لباس 
که تا االن  ی دیدرسف یورم کردم، افتاد با نگران  یرنگ خون و پلک ها یاومد نگاهش که به چشم ها

بهم، جلو   دنیسر یمونده قدم ها رو با دوتا گام برا یورود من نگهش داشته بود رو ول کرد و باق یبرا
 اومد.
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 تو بدنم ندارم.   یجون گهیپاهام توان نداره، د گهیکردم د یحس م ستادم،یا سرجام

مردمک لروزِن چشمم که مدام حلقه اشک  رهی دو طرف شونم نشست و نگاه نگرانش خ دستش
 شد.   یدورش جمع م 

 شده؟ چرا چشم هات انقدر ورم کرده؟  یباباجون چ نی _آرت

نمونده.   یدل باق نیتا دق کردن ا  یز یکردم انکار کنم که چ یم  یکردم و سع یشده نگاهش م الل
 مهربونش کنار زد. یبه صورتم رو با دست ها دهی چسب  ینشست موها  میشون یپ یدستش رو

   ؟یزن یشده؟ چرا حرف نم  ی_پسرم چ 

  یدرست جلو ن،یزم یکرد. زانوهام خم شد و هموجا رو یهام از شدت فشرده شدن به هم درد م لب
ت و خواست مانع افتادنم بشه. افتادم، جلوم زانو  بود، شونم رو گرف دهیکه ترس موری در زانو زدم. بابات

 .د. دست هاش رو قاب صورتم کرد لب زدیتر شدم کش یبه صورت و چشم ها یدست دهیزد...ترس

 شده؟   یچ ن،یشده؟ تو رو به خاک مادرت آرت یچ یدیسکته م یرو دار  رمردی_من پ

که  ییو از گوشه چشم هام اشک ها  دیکرد، بغضم ترک یهام قاط میمادرم رو که آورد تمام س اسم
 . ختیر  نییکردم سرخام خانوادم خشک شد، پا  یفکر م شبید

 گوشه چشم هام زوم شد و نگران لب زد. یرو  دشینگاه متعجب و ترس موریبابات

 گفته؟  یز یچ  یشده؟ کس شی طور ی_باباجون کس 

مادرم رو   یاومد. االن دلم دست ها یسوخت و نفسم در نم یخواست هق هق کنم، گلوم م یم دلم
 خواست!   یم

 لب زدم.  دی لرز  یکه کم کم شونه هام داشت م یهام رو تکون دادم و درحال لب

 _خانوادم رو کشتن... 

 *** 
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تابلو نوشته  یکه رو یاوردم و نگاه سرتاسر تعجب رو حواله اسم بزرگ رونیسرم رو از پنجره ب یعصب
 بود کردم. 

 "مارستانی"ت

انداختم. اخم هام درهم گره خورد و   ینگاه  امکمی آوردم و به صفحه پ رونی رو ب  میو دوباره گوش جیگ
 خودم خفش کنم. ی رو با دست ها  لیسه  نیخواست ا یدلم م

 م؟ ی_درست اومد

و همون تابلو   رونی نقش بسته بود به ب شیشون یپ یکه رو یز ی انداختم که با اخم ر موریبه بابات  ینگاه
 کرد.  یکردم، اشاره م  یگاه مکه بهش ن ینحس

 ...مارستانهی ننوشته بود ت یجاست ول نی_آدرس هم 

نبود.   یطور  نیا یباشه، ول یا گهیمنظورش ساختمان د دیاز پنجره به اطراف نگاه کردم، شا برگشتم
به   یا گهید  یساختمان مسکون چی احاطه بود و ه  یبزرگ  واریتوسط د میکه ما بود ییکل محوطه و جا

 خورد. یچشم نم

کرد آدرس   لی که سه یدرهم برهمم انداختم، امکان نداره با اون همه زرت و پرت  یبه موها یچنگ
 اشتباه بهم داده باشه.

 ...یدیچند روز نخواب  نیا ست،یخوب ن  ادیتو حالت ز م؟یبرگرد یخوا ی_م

  یکه حت نیدم و بدون ارو باز کر ن یو نگرانش انداختم. در ماش  کیکوچ یمصمم رو به چشم ها نگاه
 شدم گفتم:  یم ادهیتو دلم جا باز کنه از همون طور که پ دیترد یلحظه ا

 . گردمیجارو بهم داده برنم  نی_عمرا، تا نفهمم چرا آدرس ا

  لمیتو ف ، یخارج  یزندان ها ادیداشت و من رو   یبزرگ ی لیخ یا لهیساختمان که در م یورود یجلو
  ستاد،یکنارم ا موری. بابات زدی هام نبض م قهیکرد و شق ی. سرم درد مستادمیا نداخت،یم وودیهال یها
 دنبو ستادهی که دوتا نگهبان ا شیمحکم سمت ورود یکه از حضورش مطمئن شدم با قدم ها  نیهم
بزرگ و در   یها وارید نیداخل، پشت ا میو جواب به چندتا سوال اجازه دادن بر ی. بعد بازرس میرفت
که  ییها  واریکه انقدر بلند بودن تا از پشت د یبزرگ یه چشم خورد. درخت ها ب  یپارک قشنگ یآهن



 صدف در طوفان 

204 
 

  انمنظره نچند  یتماشا نیهم شونیدلخوش  دیسرک بکشن. شا رونی ب یکرده به فضا شونیزندان
 هاست.  واریجالِب پشت د

شده بودن   رهی خ  ینامشخص ینشسته بودن و به فضا یصندل   یاز چند مرد جوون که رو ریغ اطی ح تو
  یکه درونم جوالن م ییو بدون توجه به حس سرما دمی نبود. قدم هام رو سرعت بخش یا گهیکس د

 داد. یبه آدم م  یحس بد  یبود ول مارستانیب هیشب   شتریداد وارد ساختمان شدم. ب

 رفتن.  یم گهیاتاق به اتاق د نیبزرگ از ا یپرستاد با برگ ها یتعداد یبود ول   خلوت

مرد رو به زور نگه داشته بودن و  کیدکتر ها بود،  هی که شب ییدوتا آقا با لباس ها سالن هم گوشه
 دادن. یکردم، حکم خونه رو داره، نم  یکه حس م یاجازه خروج از اتاق

باره که پام به   نیاول نیجوروارجور ا  یهمه مسئله و پرونده ها نیا نیب ه، یناجور یجا جا نی_ا
 .شهیباز م ییجا  نیهمچ

کردم   یکه حس م یبخش دنیرو حس کنم، با د دیتونستم هنوز هم ترد یم زدیکه م  ییحرف ها نیب
 .ستادمیقدم هام رو برداشتم و ا رِش یپذ

 صحبتش رو تموم کرد. دنمیدرحال تلفن صحبت کردن بود که با د یجوون  مرد

 بهمون انداخت و گفت:   یکنجکاو نگاه

 تونم کمکتون کنم؟ ی_م

 گذاشتم و گفتم:  زشی م یدستم رو رو کیم، گلوم رو قورت داد آب

 گردم. یم یم یبه اسم شاپور کر  یکی _من دنبال 

 بغلش رو روشن کرد و لب زد. وتریبهم انداخت، کامپ  نکشی ع یاز باال ینگاه مرد

  مارتونه؟ی_ب

  نیاز کارکنان ا ای مارهیب  دونمیکنم. نم داشیتونم پ یم نجا یبهم گفته ا یکی. دونمینم  قی_راستش دق
 جاست... 
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 به جفتمون انداخت و مشکوک گفت:  یبرداشت، نگاه ستمشیدست از باال اوردن س مرد

  ای یگرد یآدم مجنون م هیدنبال  یدار  یدونیاونم از نوع حادش! شما نم مارستانه،یجا ت  نی_داداش ا
 روان شناس؟  هی

  دینگاه کن مارهاتون یدارم.  لطفا تو بن شونیا یا گهید یاسم و نشون  یکجاست ول  نجایا دونمی_من م
 ازش باشه.  یز یچ هی  دیکارکنان با ستیل ای

سرتاپام رو نگاه کرد. مکث کردنش داشت   رهیخ  رهیخ  کمی صاف کرد و  نهیرو برداشت، س   نکشیع
 کرد...  یاعصابم رو خراب و داغون م

 .میاسم دار نیبه ا ماریب هی_

 گفتم:  یبه سمت جلو خم شدم و با لحن دو دل کمی جاخوردم،  کمیحرفش   نیا دنیشن  با

 مش؟ ینی بب شهی_م

 ؟ یلشی_فام

باال بردن صدام از دست ندم   یکردم کنترلم رو برا یم یکه سع  یدستم رو مشت کردم و درحال  یعصب
 لب زدم. 

 دورشم... یل یخ  لی_ فام

 و با اخم گفت:  نهیبه س دست

 د؟یدار یی_کارت شناسا

جلو اومد انگار   موریبزنم که بابات یوخواستم حرف دمیکش قیچندتا نفس عم  دیعصابم نکش گهید
شده بود که فقط منتظر   تیچند روز عصابم انقدر کم ظرف نی. تو اکشمیرو م اروی زنمیاالن م دیفهم
 تلنگر واسه منفجر شدن بودم.   نیتر کیکوچ

 ته باشه گفت: تونه داش یم ل ی وک  کیکه فقط  شیشگ یاقتدار هم باهمون
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پرونده مهم  هیدرمورد  شونیاز ا میما اومد ،یدادگستر   کی هیپا لیوک امی ار یخشا  موری_جناب من ت
 .  میچندتا سوال بپرس

حال   قیعم ی کردم با نفس ها یقدم عقب رفتم و سع کی رو به سمتش گرفت،  شی کارت شناسا بعد
 آروم کنم.  یبدم رو کم

 لب زد. ینشست و با پوزخند  شیصندل یمدارک رو دنیبعد د مرده

  نجایا یمارهای به شما بگه؟ اکثر ب یبدرد بخور  زیتونه چ ی م مارستانیب نیتو ا  ماریب هی دیکن  ی_فکر م
 !ستنیصحبت کردن و غذا خوردن هم بلند ن یحت

 سرجام برگشتم و با حرص گفتم:  یعصب

 !ستیبه شما مربوط ن گهینه د ایتونه جواب بده  یکه م نی_ا

من اصال آروم   یسرزنش گر اسمم رو صدا زد و با گرفتن دستم ازم خواست آروم باشم. ول  موریبابات
 باشه؟    یمارستانی ت اروی نیا دی! چرا بادمیترک  ینبودم رسما داشتم م

رو باال اورد و   ستمشیس یبود با اوقات تلخ  ومدهیاز لحن حرف زدنم خوشش ن یادیکه انگار ز مرده
 گفت: 

 اجازه بده.   مارستانیت ولیمس  دیبا دنشید دیکه بر نی_قبل ا

  یحوصله و با گج خلق ی. ب میکه از جاش بلند شد و ازمون خواست دنبالش بر  دمیکش یکالفه ا پوف
رو از   نی. اشدیم  شمونیهربار پ  یبزنه ول  یخواست حرف  موری. توراه چندبار بابات میتمام دنبالش رفت

 تاسف تکون دادنش متوجه شدم! یاز رو یباز کردن دهنش و آخر سر  یه

. مرده بعد در زدن و کسب اجازه وارد شد و ماهم پشت  میستادیا تیریکه نوشته بود مد یاتاق یجلو
 گوشم نجوا کرد. کینزد عی سر یل یکه قبل ورود، بابادستم رو گرفت و خ میسرش داخل رفت

 کنم! یخودت رو کنترل کن، من حلش م  قهی_دو دق

انقدر  گهید  یکه نگران از کوره در رفتن منه، ول دمینگفتم. بهش حق م یز یچ یپر رنگ تر شد ول  اخمم
 داد کنم. یکه همه جا داد و ب  ستمین وونهید
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  یبود و آدم احساس افسردگ  دیو سف   یکه همه جاش خاکستر  رونی برعکس ب  م،یداخل رفت باهم
کمرنگ بود و مبل ها به رنگ   ی آب  واری! رنگ دزدیم یشنگول  یادیز  سیداد، اتاق رئ یبهش دست م

انداختم،  سشونیبه رئ   یبزرگ قرار داشت. نگاه ی عیهم دوتا گلدون طب زشیپررنگ، کنار م ینفت یآب
  واریرو قاب د  شیل یداشت و پشت سرش مدارک و سوابق تحص یکم پشت یمسن که موها  دمآ کی

 کرده بود. 

 . ستادمیگلوم رو قورت دادم و ساکت ا آب

 شاپور اومدن.  دنید یدو نفر برا نیا یر یمش ی_آقا

 جلو رفت. موریبه ما دوتا انداخت که بابا ت ییراینگاه گ یر ی مش جناب

 ...یدادگستر  کی هیپا لیهستم وک یار ی_سالم، خشا

 با دست بهم اشاره کرد و محکم ادامه داد. بعد

 وکل بنده هستن.م شونمی_ا

دست داد و ازمون خواست   مانهی تکون داد، از جاش بلند شد و با جفتمون صم  یسر  یر ی مش جناب
 . مینیبش

 وفته؟یب نجایباعث شده گذرتون به ا ی! بهتره بگم چدیبگم خوش اومد ستین  یمناسب ی_جا

 مکث کرد و لب زد.  کمی  موریبابات

که  یی. سوال هامیاومد نجایا یم ی کر یچندتا سوال از آقا دنیپرس  ی. برارمیگی وقتتون رو نم  ادی_ما ز
 یدادم م هیدهنم گذاشتم و به مبل تک یپرونده به ما کمک کنه.دستم رو رو هی لیبه تشک  دیشا

  یم بی غر بیعج یادیخودم و بابا حس کنم. انگار واسش ز  یتونستم نگاه کنجکاوش رو رو
 تکون داد.  یسر  یر ی.مشداوم

 د؟یپرس  یم یکه چه سوال ن یاو  ؟ی_چه پرونده ا

 داشتم بهش بگم به توچه!  دوست

 نه؟ یخالف قوان   ماریب هی دنینشده. بعدم مگه د لی_پرونده فعال محرمانست چون تشک 
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رو    دیرس یبه نظر م یم یرنگش رو که از نظر من قد دیروپوش سف کمیداد،  هیتک  شیبه صندل یر یمش
 لب زد.  یصاف کرد و با لبخند کمرنگ

مثل آدم   نجایا یمارهایب مارستاِن،ی ت نجای. ادیبکن  نی خوا یم ییبدونم شما چه سوال ها دی_من با
بشه! شما    ماری ب  کیشدن عصاب  کی نفر باعث تحر کیآب خوردن  ی. ممکِن حتستنین یمعمول یها

 نیو ا د یستیهم ن شاوندشیو خ  لیکه فام نیو با توجه به ا دیبه من بگ دی محدوده سوال هارو با
 شده.  یبستر  نجایا یبه صورت خصوص  ماریب

 جابه جا شدم و باالخره زبونم رو چرخوندم. کمیحرفش،  نیا دنیبا شن  

 ه؟ یچ قایدق ی_منظورتون از بخش خصوص

د بو رشیکه تو پذ اروی نیبهم انداخت و دست هاش رو درهم قالب کرد. تمام مدت ا ینگاه یر یمش
 بود.  رهیبهم خ   دم،یکه انگار ارث باباش رو باال کش ی داده بود و جور  هیتک وار یبه د نهیدست به س

هاشون هم به  یهستن. بعض  یبنا به درخواست خانوادهاشون بستر   نجایا  یمارهایاز ب یسر  هی_
  یکم نهیهز  هیو ما  دهیاشخاص رو تمام دولت م  نیبه ا ی دگی دولت و دادگاه ها  و بوجه رس صیتشخ

. و  نرو ندار   یجا هستن اصال کس  نیکه ا ییکسا شتری . البته ب میریگیکه خانواده دارن م ییرو از اونا
اجازه ندارم راجب بهش صحبت کنم چون از  ادیز  ،یخصوص میگیهست که ما بهش م  گمیبخش د هی

شخص رو   نیحد بگم که پول مراقبت و درمان ا نیتونم در ا  ی. فقط مشمی م خی طرف سازمان توب
 داره. یو بان دهیدولت نم 

فرستاده تا   نجایمرد رو ا نیا یکی  گهیداره م میمستق ریو متعجب بهش نگاه کردم.غ  دیباال پر ابروهام 
 بهش نرسه.  یکه دست کس ییدور افتاده تر، جا ینگهش دارن! مثل زندادن ول

 نداره؟ ی مشخصات ایاسم  ه؟یک  یبان دی_ و ممکنه بگ

 کرد جواب داد. یبه چشمم نگاه م میکه مستق یو درحال  دیبه دهنش کش یدست یر یمش

 د؟ یدار یی_حکم قضا
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  نیخواد! اخه تو ا یحکم م زیسوالش دوباره اخم هام درهم شد. چرا همه چ نیشانس، با ا یخشک  به
به  یتا بهت حکم بدن! چنگ یی ماه بدو شی ش دیکم کمش با  ست،یمملت حکم گرفتن که راحت ن 

 من جواب داد. یجا موریفرستادم که بابات رونی موهام زدم و نفسم رو صدا دار ب

 نشده!  لی_نه گفتم که هنوز پرونده تشک

 تکون دادن. یسر  یر یمش

  د،یمراعات کن یلی. فقط خ دشینیبب  دیتون یم یبگم، ول یز ی اطالعات بهتون چ نیراجب ا تونمی_پس نم 
و به سازمان  یبه بان   دیو احتماال با نجاستیا نیخالف قوان  دشین یبب دمیکه دارم بهتون اجازه م نیا

 !دیو حکم هم ندار  دیستیمالقات رو بدم، چون از اقوامش ن  نیگزارش ا

صورت    یسرش رو سمتم چرخوند و وقت موری ارزشش رو داره، بابات یبود ول سک یمکث کردم ر کمی
 زد و گفت:  یلبخند زورک یگرفته ا یو صدا یبا نگران  دیمصمم رو د

 . میکن ی ما دردسر درست نم دی_مطمئن باش

با    لیوک ک یبه عنوان  یادیز یاون سال ها شه،یبد م یل یواسه باباخ وفتهیب   یاگه اتفاق دمیفهمیم
  نیکه تو ا ییرو خواستم که ممکنه تمام تالش ها  یز یکرده و االن من ازش چ تی سابقه درخشان فعال
 لحظه از دست بده. کیرو که با زحمت و تالش به دست اورده رو تو  یز یسال ها کرده و هرچ 

 نداشتم!   یمن چاره ا یول

برگه   کیاز   ری غ ستیتو دست و بالم ن یچ یکه ه یتونم، وقت ینم یا گهید لیوک چیه شی پ صددرصد
 ارزشه.  یتو مدرسه ب ،یزمان کودک ینداره و مثل تهدنامه ها یتبار قانون اع ی که مهر و امضاش حت 

 کرد و لب زد.  ارواشارهیبا دست به همون  شد،یهمون طور که از جاش بلند م  یر یمش

 . دیکن تیلطفا حتما رعا گهیبهتون م زهارو ی چ یسر  هیو  ششیپ  برهی _رضا شمارو م

صداش کنم!  ارویخواستم همون  یانداختم، پس اسم هم داره! خوبه چون م ارویبه همون  ینگاه
... سه  هیدرهمش واسه چ یدونستم اخم ها یکه من نم  یباشه تکون داد و درحال یبه معن  یرضا سر 

 .میاومد رونیاز اتاق ب  ییتا
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 یظه ا. باعث شد لحدمیشن یدر ورود کیرو از ته سالن نزد  یدردناک کس یها  ادی فر یصدا همزمان
  یم یدر بودن و سع یجلو ینگهبان ها هیکه دوتا مرد گنده که شب یا چارهیتوجم به حال اون اون ب

 ردن با زور نگهش دارنف جلب بشه.

گوش خراش گم شد و من   یها  غی ج نی التماسش ب یشدم. صدا  رهی مکث کردم و بهش خ هیثان چند
 برسه... یدرجه ا نیآدم به همچ  کی تونستم تصور کنم چقدر سخته که  ینم  یحت

سالن   یفرو کرد و به سمت انتها بشی. دوتا دستش رو تو ج میرو ازش گرفتم، دنبالش راه افتاد نگاهم
 .شدی من حالم منقلب تر و بدتر م میرفت  یجلوتر م   یقدم برداشت. هرچ 

به درون پاهام رخنه کرد   یداشت، کم کم حس سست یدست از سرم بر نم یلحظه ا میو نگران استرس
متوجه عقب موندم شد،  یکه از من جلوتر بود وقت   موریکم بشه. بابا ت  کمیو باعث شد سرعتم 

 کیکه از رد شدن  ی. کنارش که قرار گرفتم، بازوم رو گرفت، شدم مثل بچه استادیا یسرجاش لحظه ا
نبضش گوش هام تا کر شدن فاصله   یو از صدا زدیهام همچنان نبض م  قهیترسه. شق   یم ریمس

 نداشت. 

 _حالت خوبه؟ 

 .دمیکش قیسرتکون دادم و نفس عم فقط

فرو برد و با   بشیدست هاش رو درون ج  ستاد،یمرده که متوجه عقب مونده ما شد سرجاش ا اون
 لب زد.  یلحن مرموز 

 هست؟   یراجب چ  دیکن یپرونده که روش کارم نی_ ا

 انداختم و گفتم:  اروی نیبه ا یبابا افتاده بود، نگاه غضب آلود یاز وزنم رو کمیکه  یدرحال 

 که به شما مربوط باشه، الزمه تکرار کنم؟ ستین  یز ی_ قبالهم گفتم چ

 تاسف تکون داد.   یاز رو یزد و سر  یلحن پر حرصم پوزخند به

 یها  ماریو با انواع اقسام ب  نجا یمدم ااو یوقت  ی. منم کم صبر بودم ولدیکم صبر یل ی_شما جونا خ
 عصاب! یتسلط رو نی و همچن زهیچ نیصبر مهم تر   ادگرفتمیسروکله زدم  ش،ی روان پر
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خواست بگم   یدلم م یلیخ  یتفاوتم رو بهش انداختم. االن حوصله کل کل کردن نداشتم ول یب نگاه
  یاست عصاب وانهید هیکرده  یکه گازخونت رو دستکار  یخانوادت رو کشتن و کس  یدیفهمیتوام اگه م

 . موندی برات نم

آروم   یزد و همون طور که با قدم ها یلبخند کمرنگ  دیدرهمم رو د یتفاوت و اخم ها یکه نگاه ب اروی
 لب زد.  شدیم کیچراغ قرمز رنگ قرار داشت نزد  کیکه باالش   یرنگ  یبه در خاکستر 

 .دیاومد دنشیکه د دیهست ییکسا نیر کنم شما اول بودم فک نجایکه ا یمدت نی_ تو ا

 و گفت:  ستادیدر ا ک یخورد، نزد یتکون م شیگاراگاه  یکه انگار شاخک ها موریبابات

 د؟ یکن  یکار م  نجای_ شما چند وقت ا

دکترا باالسرش   ادیحرف گوش کنه ز یمارهایب نینداشته از ا یمدت مالقات  نی_ حدود پنج سال، تو ا 
 شوکه شه و بخواد...  کمی دتتونید یوقت دی شا  نیهم یبرا انینم

  حیبرامون توض  یکرد چه طور   یانداخت انگار داشت فکر م  نیبه زم ینگاه یمکث کرد، لحظه ا  کمی
 بده.

 رو باال اورد و به من نگاه کرد. نگاهش

بدم چون اصالحات   حیتوض تونمیکنه، درست نم  یرفتار م یکم رو و خجالت  یل یخ  ماریب نی_ ا
 داخل... دی بر نکهیچندتا نکته قبل ا یول  ستیقابل درک واسه شما ن شی پزشک

 دستش شروع به شمرن کرد.  یو با انگشت ها ستادیا صاف

لمسش   دی نکن   یبهش دست بده. دو، سع یممکنه حمله عصب  دیعنوان سرش داد نزن چیبه ه ک،ی_
  مارهیباشه اون ب می. سه، طن صداتون مالمتیو مال اطیش جلو اومد اونم با احتخود  نکهیمگه ا دیکن

که ممکنه خطرناک   دیدار یقبل توجه زیکنه. چهار اگه چ جادی ممکنه تو روانش تنش ا یز یو هرج 
. هرچند من خودم هستم اگه دیباخودتون داخل نبر یا گهید زیاهرچی ریناخن گ دیمثل کل  شه،با

کنم   یکردم بهتون اشاره م تونیمعرف نکهیتو بعد ا رمیکنم! من اول م رونتونیحالش بد شده مجبورم ب
 تکون داد.  یسر  موری. باباتنیای جلو ب

 .می_متوجه شد
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که دستش به خون خانوادم   یاون  نمی لب گفتم و به در زل زدم. انگار منتظر بودم بب ریز یباشه ا منم
 قدعلم کرده. یا  افهیبا چه شکل و ق واری د نیلودست، پشت اا

 .ستادمی در ا یورود  یدر رو باز کرد جلو رفتم و درست جلو یطاقت وقت  یب 

که مقابل   یتخت  یزانوش، رو  یکه پشت بهم، با لباس بلند تا رو یاز مرد رینگاه نکردم غ   یچیه به
شد.   یبزرگ که مانع از خروج فرد از اتاق، م یها لهیبا م یپنجره قرار داشت، نشسته بود. پنجره ا

.  ذاشتتخت قرار داشت، گ  کیکه نزد یآهن یز ی تنها م یآروم، پرونده تو دستش رو رو  یلیدکتر خ 
 بود حالم رو خراب ترکرد. ی از چ دونمیکه نم ینسبتا بد یاتاق و بو کیتار مهین یفضا

  ؟یو خوردقرصات  نمیبب ؟ی_ سالم شاپور جون، چه طور داداش

 .ستادمی قدم جلو رفتم و تو درگاه در ا کی ناخودآگاه

کردم خودش رو اماده کرده تا تکون خوردم   ینگران و با استرس کنارم قرار داشت و حس م  موریبابات
 بپره روم! 

خواست، قصد نداشتم  یکه دلم واقعا م میجدا از حس قلب یکنم. ول  یک یرو با خاک  ارو ی نرم جلو  تا
کنار شاپور رفت، دستش  ییطاقت آوردن سخت بود. دکتر با لبخند و خوشرو  یعمل کنم. ول انهی ناش

 رو گرفت و ضربانش رو چک کرد. 

 نکن. می_حالم خوبه رضا، انقدر دستمال

که خانوادم رو کشت؟ آب گلوم رو قورت   یکس یصدا نیپس ا د،یصداش خون درونم جوش دنیشن  با
  یتفاوت و ب  یاز سرشونش بهم نگاه ب دینفسم رو شن یصدا ی. باالخره وقت دمیرو باال کش   مینیدادم و ب

 انداخت.  یحس

تو ذهنم حک کنم.  یچهره رو حساب  نیخوام ا ینگاهم انداختم، م  ریدقت جز به جز صورتش رو ز با
  یتو خونم تا هروقت دلم خواست بهش نگاه کنم و تو ذهنم روز  مزنیم  رمیگیرو م  الزم باشه عکسش 

 پارش کنم. کهیهزار بار ت 

صورتش شده بود.   یدگی باعث رنگ پر  دنشیاتاق و نور ند یک یمرد حدود چهل ساله که انگار تار کی
گونه چپش   ی... رو یمعمول یو لب ها ین یو ب ختهیر شیکردم مقدار یکه حس م یکم پشت یابروها
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  یکرد که اصال واسم مهم نبود که ممکنه جا  یم ییلبش خودنما یک یبزرگ از گوشش تا نزدخط  کی
 رو به سمتم گرفت و لب زد.  فشیالغر و نح   یباشه. دست ها یا گه یبا هر کوفت د وچاق

 ن؟ یک نای_ ا

  خیم نی. قدم از قدم برنداشتم، انگار پاهام به زم میجلو بر کمیرضا به ما نگاه کرد و اروم اشاره کرد  
 شده بود.

 صحبت کنه.  یز یچ هیخواد باهات راجب   یو م لهیوک  شونیکی. ن یاومدن تورو بب نای_ ا

 که توش تمسخر بود گفت:  ی روش رو سمت رضا برگردوند و با لحن دم،یپوزخندش رو شن یصدا

 بشه؟   باز یجهنم   نیپاش همچ دی! واقعا چرا با لیوک هی_ 

 .ستادیتخت ا یاز کنارم رد شد و چند قدم موریبهم فشردم که بابا ت لب

 رم؟ ی وقتتون رو بگ قهیهستم. ممکنه چند دق یار ی خشا موری من ت یم یکر ی_ اقا

 . دیکه برگرده خند نیبدون ا  شاپور

 کنم. میو باهات تقس. من حاضرم کل روزم دنمید اد یب  لیوک هی ادی نم شی _ چراکه نه، هر روز پ

  کیازمون فاصله گرفت و نزد کمی با حضور ما نداره  یراحت شده بود شاپور مشکل  الشیکه خ  رضا
 .ستادیا وارید

 نشست.  زیم کینزد یآهن  یصندل یجلوتر رفت و رو موریبابات

 تونم باهات گپ بزنم؟   ی_ خب پس م

 زل زد. موریتخت گذاشت و به بابا ت ی، دستش رو روکامل برگرده نکهیو بدن ا دیچرخ  شاپور

 . نی نچ هی_ بزن عمو! بزن! فقط حاش 

 و ادامه داد.  دیکوب  قشیبود به شق یرعاد ی از نظرم غ کمیبا انگشت اشارش که  بعد

 نرو... هیبپرس. حاش میتختش کمه! پس مستق ک ی_ من کودنم، عقلم 
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  دیسوال کنه و شا یروان ماریب ک یدونستم براش سخته که بخواد از  یمکث کرد، م کمیمردد  بابا
 به خاطر من براش سخت بود.  شتریب

  نیکه به زم  یدرحال  نهیعقب رفتم دست به س کمیترسم!   یخودمم از واکنشم م  د،یترس یواکنشم م از
 راحت تر باشه.    الشی خواستم خ یدادم. م هیتک  واریبه د ارو،ی نیکردم تا ا ینگاه م

 درسته؟  ،یهست یمیخوام. اول تو شاپور کر   یمنم نم  یخوا ینم هی _ خب باشه، اگه حاش

 . دیکش ختشیکم پشت و بهم ر یبه موها  یو دست  دیخند  شاپور

 قبال... یول میک دونمی_ قبال بودم! االن نم

که توش لرزش   یکنه" اشاره کرد و با لحن یدست به پشت سرش " مثال به زمان گذشته اشاره م با
 شد گفت:  یحس م یف ی خف

  ز،ی گفت شاپور ت یدوست داشتم بهم م هی ،یمی گفتن شاپور کر ی_ اون زمانا که کودن نبودم بهم م
کردم. بابا   یمن درستش م شدیخراب م شی زیتو محل چ یفرز و دست به آچار بودم. هرک  یلیخ
 تکون داد. یسر  موریت

 ؟ یاوردیگازم سر درم ی_ خب شاپور خان، تو از لوله کش

 . دیخند

 کردم نفسم گرفت.  حس

 کردم!  یرو درست م  نجایوگرنه خودم لوله ا ذارهیبلد بودم. رضا نم ی_ آره، عمو من همه چ

 کنه.  ی نگاه م نیبا اخم داره به زم دمیام به دکتر انداختم که د ینگاه مین

 ؟یاستخدام نشد ییجا ای ،یتو شرکت  ؟یاوردیگازم سردرم یدرست. پس از لوله کش نمی_ خب ا

 گفت:  یکرد و با لحن ناراحت  موریبه بابا ت یا رهی نگاه خ  شاپور

 .  دهیبقه دار کار مادم سوءسا هیبه   یبهم کار ندادن. ک ییجا یول  اوردمی _سردرم
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گرفتم تا نرم جلو و   یخودم رو م یداشتم جلو بیهام رو بهم فشار دادم، عج چشم
که   موری کرد. بابات یم تمیهام اذ قهیعرق کرده بود و نبض شق  ادیز  تیاز عصبان  میشونینترکونمش.پ 

 دیجابه جا کرد و با ترد  یصندل ی خودش رو رو کمیشد،  یم  کتری نزد شی انگار داشت به سوال اصل
 لب زد.

 ؟ یرفت   راتی واسه تعم امی_خب تاحاال خونه کس 

 . کردیقبول نم ی_ اره، البته هرکس

  دیزودتر سوال رو با گذشتیم یکردم و با دقت به مکالمشون نگاه کردم، لحظه ها برام بکند زیر چشم
 خوام. یبگه، من جواب م

 ؟ یرفت  یلوله کش ای گاز  ری تعم یبرا یبه اسم سعادت  ی_ خونه کس

 . نمیخواستم واکنشش رو بب  یبودم و م رهی خ  بهش

که مردمک  یگرد درحال  یبا چشم ها دمیهول کرد...د  دمی...ددیرنگش پر دمید هیاز ثان  یبه کسر  
و صاف نشست.ناخودآگاه دستم شل شد و کنار بدنم   دی خودش رو عقب کش کم ی  د،یلرز یداخلش م

کردم آروم بمونم، آب گلوم رو قورت دادم   یو سع  دمی! نفس کشدونهیم یز یچ کی  اروی نینشست....ا
 شد نگاه کردم. یتر م  دهیبه صورتش که هرلحظه رنگ پر رهی خ رهی خو 

به من   زینگاه ر  کیبا اخم اول حالت صورتش شده بود، موشکافانه و  ریکه انگار متوجه تغ موریبابات
 انداخت و اروم ادامه داد.

 ش؟ ی شناسی_ م

 انداخت.  یا رهی شدم، کم کم نگاهش از بابا جدا شد و به من نگاه خ رهیبه لب هاش خ  منتظره

 چون رو کرد سمت دکتر و اروم گفت:  دیاز نگاهم ترس دیبهش زل زدم، شا یاخم وحشتناک با

 بخورم؟  یار یب  یز یچ هیبرام  یبر  شهی...مشهی_ رضا...م

 حرص لب هام رو بهم فشردم. با
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شاپور خط و   یکه با نگاهش واسه من و حت یبه ما دوتا انداخت و مردد درحال   یبا اخم نگاه رضا
 رفت.  رون ی ب دیکش ینشون م

 الدنگ گشنشه!  ن یمنه که ا ری تقص انگار

 . ستادمیتختش ا کیبلند نزد یرو خودم نکردم، با قدم ها  یکنترل گهیرفت د  رونی ب تا

 . دیکرد، شونه هاش لرز ینگاه میبه صورت برزخ  نییپا از

 تخت گذاشتم.  یرفتم و دستم رو رو  جلو

 مگه نه؟  یشناس یو م_ تو پدر من 

و با ترس با انگشت   دیکبود بود، نقش بست. چونش لرز کمی رشمی چشم هاش که ز یاشک تو حلقه
 اشارش بهم اشاره کرد. 

 تو پسِر... ؟ی_ ت..تو پسرش 

 گوش هاش گذاشت.  یشد و دوتا دستش رو رو یاشک از چشم هاش جار  د،یلرز

که کامال برعکس   ی بلند شد و دست شاپور گرفت. با لحن آروم موریسرم رو عقب بردم که بابا ت کمی
 ود گفت: لحن من ب

 ...یو بد جوابه سوالم  ازهین ی . ول میبهت صدمه بزن میخوا  یما نم ن،ی_ بب 

 بهم انداخت و ادامه داد. یدینگاه با ترد بعد

 ؟ یکرد ی_ تو گاز خونه رو دستکار 

تخت گذاشت.   یحرفش شاپور وحشت زده دستش رو از سرش برداشت و دو طرف بدنش رو نیا با
با لحن   رهیکرد از من فاصله بگ یم  یکه سع  ینفس نفس زد و درحال ده،یچقدر ترس  نمیتونستم بب یم

 لب زد.  یلرزون

 ..خواستم! اون...او..ن..پو..ول...داد... ی..خواستم...به..خدا...نم..نمی _م..من،..من نم...نم
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مشت شدم باال اومد و با تمام عقده   یو خشم رو رد کرد. دست ها تی مرز عصبان گهیشدم. د یعصبان 
و الغرش رو بلند کردم   فینح کلی ه د،یدستم لرز ریلباِس کهنش رو گرفتم. ز قهیکه داشتم  یو ناراحت

در اتاق تا   تکارو نکرد! فقط رفت سم  نیا یول  رهیجلوم رو بگ موریو تکون دادم. توقع داشتم بابا ت
 . دمیصورتش غر یو خشمم تو   تی. با تمام عصبان ادیداخل نم یناگهان یمطمئن شه کس 

 ؟ یو تو کشتِد جون بکن! خانوادم  ؟یپول گرفت یلقمه احروم   _ از کدوم

دست هام نشست و با التماس   یرمقش رو یلرزون و ب  ی... بلند هق هق کرد، دست هاهیگر ریز زد
 نگاهم کرد.

 ...ن..نکردم... ی ...ک..کار چی_ تو..ترو..خدا...آقا...م..من...ه

  د؟ینکرده و انقدر ترس یکار  گهیآتش درونم فوران کرد. م یزبانه ها لحظه

و من هرلحظه مصمم  دیلرز یدستم م ری بدنش ز دمش،یکوب  واریحرص از جاش بلندش کردم و به د با
 و الغرش بکوبم.  یمشت هم به صورت استخوان کیتا  شدمیتر م

 تر... واشی کمی نی_ آرت 

اختالل   اروی نیا ستیتونستم زمان کمه، واسم مهم ن یآرومم نکرد، م  موری هشدارماننده بابات یصدا
 !رهی داره و ممکنه بم یروان

 یکه کم کم خودمم ازش م  یگوشش بردم و با لحن ترسناک کیسرم رو نزد ست،یمهم ن یچیه
 گفتم:  دمیترس

تو   یتون  یم شهیهم یفکر کرد  ؟یکه خانوادم رو بکش  یپول گرفت اینی ! تو از علیو کشت_ تو خانوادم 
 کنم الشخور؟ هان؟  ینم داتیپ یفکر کرد ؟یش  میقا یدونسگ نیا

 صورتش داد زدم.  یتو

 زده چشم هاش رو بست.   وحشت

 شده بود.  سیکه کل صورتش از اشک خ یدرحال  

 شاپور گفت:  هوکیکرد جدامون کنه که  یدور بازوم نشست و سع موریبابا ت  دست
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 ..شه.ی...طو..ر نی...خو..استم...ای_متاسفم!م..متاس..فم...م..من..نم

 که اونم شوکه نگاهش کرد.  دمیحرف، از بازوم شل شد. از گوشه چشم د نیا دنیبا شن  موری بابات دست

 بهم دست داد. جنون

 زدم. داد

 ! یعوض وونِ ی _ کثافط، مادرم و خواهرم تو خونه بودن. ح

زد و افتاد  یادیصورتش زدم که از درد فر یتو  یدستم جمع شد و مشت محکم یخشمم تو  تمام
 مادرم رو بشنوم...  یو اشک ها هیگر یتونستم صدا ی...منیزم

 ... رهیمشت و لگد هام بم ریخواستم ز یخودم داشته باشم، فقط م  یرو یتونستم کنترل ینم گهید

 !دمید یم  دیرو بادادنش  جون

 و تا سرحد مرگ بزنمش! فتمی بودم به جونش ب نیو اماده ا دیکوب  نمیبا شدت به س قلبم

 شدن جفت دست هام به عقب، ازش فاصله گرفتم.  دهیداد و کش یداد و ب  یرفتم که با صدا جلو

 یتو اتاق حضور داشتن و من متوجه حضورشون نشدم! فقط م گهیرضا همراه دوتا مرد گنده د دکتر
 خودم...  یکنم... با دستا کهیت  کهی ترو  خواستم اون

 خودم عذابش بدم.  ی با دست ها دیخوام عذاب بکشه، من با یم

  یزنیداره بعد تو سرش داد م یاختالل روان ماره،یب نیهمه من گفتم ا نیا ؟یکن  یم یچه غلط ی_ دار 
 ؟ یزن  یو کتکش م 

خودش    یتو ن،یزم  یکه رضا تو صورتم زد، باالخره نگاهم رو از اون موجود پست که رو یادی فر با
 کرد گرفتم.  یم  هیجمع شده بود و گر

 .د یکش یو رو عصابم خط م  دیچی پ یاتاق م یتو  یبوق مانند یصدا

 ؟ یر ی جلوم رو بگ یخوا  یپارش کنم، تو م  که ی خوام ت ی_ کتک؟ م
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بدو کردن با من سمت شاپور    یکی  یداد به جا حیشد. ترج  ساکت یچشم هام، لحظه ا دنیبا د رضا
  یز یلب چ ری و مدام ز دیچسب  واریدستش رو گرفت، شاپور با ترس پسش زد و به د یوقت یبره ول 

 گفت.  یرو م  ییها

 نشخوار کنه! یز یکه نتونه چ شکستمیدم دستم بود چنان دندون هاش رو م اگه

 به عقب هولم داد.  کمی گذاشت و  نمیس یجلو اومد و دستش رو رو موریت  بابا

 ... ریگم آروم بگ یپسرم آروم باش، به خاطر قلبت م ن،ی . آرت دیری _بسه اروم بگ

 یاونم تو یصدا  قمیکه عالوه بر نبض شق زنهی تند م یقلبم به قدر  دمیقلبم رو اورد و من تازه فهم  اسم
 سمت شاپور داد زدم. ورمی به بابا ت تیاهم  ی. بدهیچ یگوشم پ

که بهت پول داده رو  یروزم از عمرم مونده باشه تو و اون کس کیکشمت، کثافط. به خدا قسم  ی_ م
 کنم!  یزنده زنده کبابت م یکه خانوادم رو سوزوند یش ی...تو همون آتارمیکشم! جهنم براتون م یم

  دمیفهم ی که اصال نم گفتنیرو م  ییزایبهم چ  رلبیو ز دن یمن رو عقب کش یدوتا مرد با بدبخت  اون
 بود.  یچ

حس   دشی از نگاه ترس  یکرد. لحظه ا یبود که با اشک و وحشت بهم نگاه م یفقط رو شاپور  نگاهم
از  دمیبهم زل بزنه و التماس کنه! به خودم اومدم د یطور   نیبهم دست داد. دوست داشتم هم  یخوب

که  ننگه داشتن من بود یدر بسته شد.  اون دو نفر هنوز درحال تالش برا گهیبردنم و د  رونی اتاق ب
 محکم سمتون اومدن. یهمراه دوتا پرستار با قدم ها مارستانیمسئول ب

 داد کنه! یخواد داد و ب یبودم که واسم مهم نبود االن م یعصب  یقدر  به

  یبا اخم وحشتناک مارستانیل باون دوتا پرستار به سرعت تو اتاق رفتن و مسئو دیجلومون رس یوقت
 . ستادیجلوم ا

دادم،   حیهمه توض نیهمه ازتون خواهش کردم! بهتون اعتماد کردم! ا نی. من ادی_ اقا خجالت بکش
بشه   شیزی اگه چ ماریب نیا ه؟یرفتارا چ نی! ادنشید دی بدون حکم بر  ذاشتیبود نم یا گهیهرکس د

 خواد جواب بده؟ یم یک

 رو از دست دادم و داد زدم. کنترلم
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 هان؟  هی! درد تو چدمیالزم بود خودم م هید ره،ی _ به جهنم بم

 بسه...اروم باش.  ن،ی_ آرت 

که نگهم داشته بودن رو پس زدم،   یحرکت دست اون دو نفر  کیبه عقب هولم داد، تو  موریبابات
بار مشت و لگد    ریدو نفر رو ز نی! اگرکل روز انیتعادلش رو از دست داد و افتاد زم شونیک یکه  یجور 

  نجارو یبمونم تا تک به تک افراد ا  نجا یرو رد کردم! اگه ا ی ! من انفجار اتم شهیحالم خوب نم رمی هام بگ
 .ستمی نکنم ول کن ن  یسالخ

 یهشدار ها یاطرافم و حت یبه موهام زدم، نفس کم اورده بودم، بدون توجه به صداها یچنگ
بزار بره به همه    ست،یهم خبر بده واسم مهم ن سیرفتم. به پل یبه سمت در خروج  مارستانیمسئول ب

 بگه! 

  نجایکه جرات کرده قاتل خانوادم رو ا هیک  نمیبره بهش بگه بب هیکثافط ک  نی ا یبان دونمیکه نم من
 کنه...  یبستر 

رسوندم.   یمتعجب چندتا پرستار خودم به در خروج  یباز پناه بردم و بدون توجه به نگاه ها یفضا به
 اورد.  یاز حد توانم بهم فشار م  یادیداشته باشم، حال بدم ز یتونستم رو خودم کنترل ینم

و با  در پارک شده بود عبور کردم   یکه جلو  موریبابات نیبرام مهم باشه، از کنار ماش نکهیحرص بدون ا با
 تند سمت جاده رفتم. یقدم ها

و داغون تو دور افتاده  یجاده ام، خاک  نیهم هی... شبکردی ازش عبور نم ین یماش چیکه ه یخلوت  جاده
  ریرو آسفالت و تعم  شیجاده خاک ینه کس شه،یازش رد م ینقطه شهر قرار گرفته.... نه کس نیتر
 خواستم برم.   ینه، فقط م ایدرسته   رمیکه م یر ی مس یدونستم حت ی... نم کنهیم

 قدم زدن، حالم رو بهتر کنه... بلکه

  ارویکه چرا همون جا اون  بردمیم یپ  نیبه ا  شتری، ب شدمی که م یداشتم، هر نفس  یکه بر م یقدم هر
 رو نکشتم؟

 خورد؟  یبر م ای دن یکجا به
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نفر که مهم  کیرفتن، کشتن حالت ممکن ازم گ  نیرحم تر  یرو به ب زانمی کثافط ها سه نفر از عز اون
 داره؟ یتیچه اهم دم، یتمامش رو کش شهینبود! دست بردم تو موهام و از ر

  یول دم،ی رو د  یمونیکه بهم زل زده بود پش دشیانقدر راحت گفت کشته! تو اون نگاه ترس اروی اون
 باشه؟ مارستانیچند سال ت نیا دیچرا با

دوست داشتم خودم   دایبود که شد دنشیمشکل نداشت، تنها مشکلش نفس کش ادینظر من که ز از
چرت و پرت شده، دوست داشتم از دستشون راحت   الیفکر و خ  یکی هزار و   ری ببرمش... ذهنم درگ

 به کدومش اول فکر کنم... د یدونستم با ینم  یتونستم. حت ینم  یشم ول

سرم   ن،ی بوق ماش ی! با صدامیکدوم گور  دونمیشده و من اصال نم کیهوا تار  دم،یخودم اومدم د به
 رو به سمت چپ چرخوندم.

 تو دهنم نبود...  یجلوتر جاده بود. آب گلوم رو قورت دادم، هرچند که آب کمی

 رفت دست تکون دادم. یکه دربست م  ینیماش  نیاول یجاده رفتم و برا  سمت

 دادم. هیتک   ینگه داشت، بدون نگاه کردن به راننده سوار شدم و سرم رو به صندل  نیماش کی

فقط خستم  د،ینبخش امیالت یدرونم رو ذره ا  تی عصبان ادیز یرو ادهیپ نیسوخت و ا یهام م چشم
 کرد!

 !یگاو  یلیتو خ  رسمی م جهینت نیبه ا  شتریب گذره،یم  شتریب  ی_ نه، نه. هرچ

ل سوهان روح برام بود، چشم هام رو باز کردم و به سمت جلو خم شدم  آشنا که مث یصدا دنیشن  با
 تا مطمئن شم توهم نزدم!

   ل؟ی_سه

دوباره   شد،یکه درونم داشت آروم م  ی تیانداخت. ناخودآگاه عصبان یتفاوت  یسرشونش بهم نگاه ب  از
 و باعث شد بدون مالحظه تو صورتش داد بزنم.  دی شعله هاش زبانه کش

تو  یکم گند زد دم؟یکم از دست کش وز؟یپف کهیمرت  یکن  یم یجا چه غلط  نی . تو ادای _ خبر مرگت ب
   ؟یکن یم بمی اعصابم؟ حاال تعق
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  قیرنگش انداختم که چندبار نفس عم ی جذب مشک  شرِت یبه ت  یابروهاش نشست، نگاه نیب  یاخم
 کرد نکشتم. ی. انگار داشت خودش رو کنترل مدیکش

  دمیترس  یم  یندار  یکه مطمئنم عقل درست حساب  نهیکردم به خاطر ا بتی_ خفه شو مردک... اگه تعق
.  یازش کمک بخوا یبر  زدمی و محدسش  یعنی مور،یسراغ ت  یخوشم اومد رفت ی. ول یار ی گند باال ب یبر 

  سهوا  لیدنبال وک یر یشک نداشتم از فرداش م یکه اون روز توخونم گفت   ییها یور ی با اون َدر 
 ! تی شکا

بود اما، به خاطر عبور    کیتار نیسمتش خم شدم، اتاقک ماش شتریگذاشتم و ب یصندل یرو رو دستم
 . دیچهره اخموش رو د شدیافتاد و باعث م یصورتش م یها چراغشون تو نیماش

 رو گوش تاگوش ببرم؟   ارویمثل توام؟ که برم گوش   یفکر کرد ؟ی_ پ چ

 انداخت.  بهم زینگاه ت کیزد و   یپوزخند

 ؟ یخواست شاپور رو بکش   یدلت م  یل یخ  ی_ ول

 فشار دادم و چند لحظه چشم بستم. یحرص دسته مشت شدم رو به صندل با

 اونم ادامه نده.  دوارم ینگفتم، ام یز یچ

 خواستم بکشمش...  یواقعا م درسته،

 مورد بود...  کی ن ی هم میتو اون لحظه واقعا خواسته قلب دیشا

 .کنهی از گاو بودنت کم نم یز یچ نایا ی_ ول

 رخش انداختم. میحرص نگاهم رو به ن  با

 و بفهم..._ حرف دهنت 

 لب زد. میمال یتکون داد و با لبخند یسر 
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همه مال و   نیمن موندم تو ا اد؟یم ادهیو پهمه راه نیا  یتلخه. اخه کدوم ادم  قتیحق گه،ید ی_ گاو
برو. منم مجبور نشم   یخواست یپات بعد هر گور   ریبخر بنداز ز  نیماش هی. خبرت یاموال تو فرنگ دار 

 ببرمت. 

 حرص جواب دادم. با

  ییمجبورت نکرده که منو جا یاحد چیدومن ه کنم،یم کار یکه من چ شهی_اولن اصال به تو مربوط نم
 برم بهتر از باتو رفتنه...  ادهیجا نگه دار...همون پ نی. بعدشم همیخودت دنبالم اومد  کهی. مرت یبرسون 

 به در اشاره کردم و مصمم ادامه دادم. بعد

 _ نگه دار.

 دستش رو لب پنجره گذاشت.  کیکرد و  شتریرو ب   نیخونسرد، سرعت ماش  یلیخ

چه   یدونی که م اریدرن میباز ی. وحشیتحملم کن دیبا ی_ ترش نکن سوسول. تا جواب سوال هامو ند 
 . ارمی سرت م ییبال

 به پشت سرمون کردم.  یکوک برگشتم عقب و نگاهبه پشت سرش نگاه کرد، مش نهیاز آ نامحسوس

خواستم  ت یاومدن. با عصبان  یدنبالمون م  هیبه سا هی سا کسانی یبا مدل ها یمشک  نیماش  دوتا
 گفت:  یجد  یلیو خ  دیبهش بتوپم که انگار خودش فهم 

 .  یکه چند روزه توش خراب شد یهمون هتل برمتی_ نترس، م 

  یگرفت ول  یبکشم. از کارهاش حرصم م   قیکردم نفس عم یگرفتم و سع میشونیرو به پ دستم
 . ومدمیچرا واقعا باهاش راه م دونمینم

 خم شدم.  کمیزانوم  یفاصله دادم و رو  کمی یرو از صندل   کمرم

 ه؟ یدردت چ گهیجواب دادم، د وی من که اون روز همه چ ؟یبپرس  ی خوایم ی_ بنال باز چ 

  جادیکه به خاطر وزش باد ا نیداخل ماش  یتا سرو صدارو باال داد  شهیش کمی رو عوض کرد و  دنده
 شده بود، کم بشه.



 صدف در طوفان 

224 
 

 ؟ید یکش یچه نقشه ا ری. با روباه پی_خب بهتره اول از برنامه هات بگ

 حوصله گفتم:  یب

نبود،   یبد  زی امروز با شاپور چ داریقراره کمک کنه. د مورمی . تگردمی م ی_دنبال مدرک درست حساب 
 .کشهیم  یخوب  یمطمئنم به جا

 کش ندادم. یاعتقاد نداشتم ول یلیحرف خ نی که خودم به ا هرچند

 ادامه دادم.  رمی رو بگ حالش  کمیکه  نیا یکردم و برا یاخم  یز یچ  یاداور ی با

 بشه؟  سی خونت پر پل گهیاگه چند روز د یترسی_درمورد توام بهش گفتم. نم

 شدم.   رهی زد که با تعجب بهش خ یحرفم قهقه ا به

 خنده؟یمچرا  یروان

  یبر  نکهیا ی همون شب جا یحرفا بود نی. تو اگه مال اکنمیمن واقعا باهات حال م ی_تو واقعا باحال
 ... سیپل  شیپ یرفتی سر قبر بابا و ننت م

 کارت خالفه؟  یبرم. مگه خودت نگفت تونمی_االنم م

 لب زد. یاره تکون داد و با تک خنده ا یبه معن یسر 

 یکالنتر  نیپات به اول  نکهیقبل ا یلو بد سیو به پلمن  یخواستیتو اگه م  ی. ولگمی_ چرا، االنم م
 بود. ن یبرسه، خونت کف زم

 جا خوردم.  دشیتهد از

 . زنهیراحت حرف از کشتن م چقدر

 .میهتل بود کینزد با یانداختم. تقر میکه داخلش رفت یابون ی به خ یرو چرخوند، نگاه فرمون

 کامال برعکس شد.  ین رو حرص بدم ول او خواستمیدم، من مساکت ش کمی

 لب زد.  یو با لحن جد لکسیو ر دیدستش به فرمون کوب با
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خر بهتر بلدم رد    این یمن از اون عل  ی. بهتره بدونیکن ویکار  نینه انقدر که همچ  یول ی_ احمق هست
چند سال به خاطر کارام، صدبار اعدام   نیازم نمونه. وگرنه تو ا یمدرک و رد چیکه ه یگم کنم، جور 

 .شدمیم

  یناموس یتونه انواع و اقسام فحش ها  یبهش نگاه کردم که اگه به چشم هام دقت کنه م یجور  کی
 رو آپلود کنه!

پدر   کنهی کس ندونه فکر م چیکه کردم، نمونده ه ییها یاز کثافط کار  یرد و مدرک چیه گهیم  نیهمچ
 اندست. خو

 ...شهیخالصه م  یاصال خالفش تو چ کهیمرت  ستین معلوم

 _خب؟ 

 تکون دادم و با تشر لب زدم.  هیتوهم گره خورده دستم رو به حالت چ یاخم ها با

 ه؟ یدردت چ گهی_ زهرمار و خب! د

 کرد.  اخم

 _ جواب سوالم رو مثل آدم نشخوار کن... 

نداشتم  ی " فکر کردم. جوابهیگفت" برنامت چ به سوالش که  هیچند ثان یبه موهام زدم و برا یچنگ
 کار کنم. یچ دیدونستم با  ینم ادیچون خودمم ز

 ... یخاص  دهیداشتم، نه فکر و ا ینه مدرک درست حساب  هنوز

 .شهیم  یکردم مغزم داره متالش یفقط حس م  فعال

 . دیچ یپ نی ماش یبزمجه تو نیشدم که پوزخند ا ساکت

 .  ینون خشک سق بزن یبر  دیاخرشم با شه، یگرم نم ی_ از تو آب 
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دست   کی  یپر حرف با اون لباس ها یخدا اون خدماتچ  شهیهتل که هم یدر ورود یجلو همزمان
گلوش به طرز   ریمسخرش که ز ونیاون پاپ نیکرده بود نگه داشت. همچ  تشیم هیکه شب  دش یسف

 کنه.  ین یریپلنگ بپره و خودش  وزیمراجعه است که مثل   ن یبستِه، به حالت خبردار منتظر اول یمزحک

گرفت. چشم هام  شیقو یشم که مچ دستم رو پا پنجه ها ادهیتابانه خواستم پ یب  ن،یتوقف ماش با
 لب زد. تی بگم با اخم جد یز ی چ نکهیرو به صورتش انداختم. قبل ا

.  یبو برده. بهتر  حواست رو جفت و جور کن  ییزایچ هیکه   نیحدس من ا زنه،ی مشکوک م یرعل ی_ ام
*" هفت  یاز اون عوض اروی نی. ا ادینگاه نکن دخترش تا دم قبرستونم دنبالت م ه،یاون آدم خطرناک

 .ندازهیجلوش لنگ م طونی خِط که ش

 . دمیدست هاش کش ری حرص دستم رو از ز با

 ! اری و به زبوت ن_ اسم دخترش 

 دختِر قاتل خانوادت؟  ؟یشیم یرت یغ ی دار  قایدق ی_ واسه ک

 زد. ی شدم، پوزخند ساکت

فاز رم کردنت باال نزنه   هوهی. من از دور مراقبتم که یخور یم یچه گوه یبپا دار  گمی_ کار ندارم، کال م 
خواد نقشه هام و برنامه هام رو خراب   ی. فقط دلم می نکن  یحمله نظام  اینیو با قاشق به شرکت عل 

  یربط چیبه من ه  نهک ستتیبخواد سربه ن  یرعل یاما، اگه ام یاول از من فرار کن دیاونوقت با ،یکن
 برسه! اموالت  رزنی که  خبر مرگت رو پخش کنم که  به اون پ نینداره.  ته ته لطفم ا

بکنم   تونمینم یغلط  چیت و من هحواسش به کارام هس  یرعل یکه ام نینگاهش کردم، تصور ا فقط
 کرد.  یم یخط خط   یاعصابم رو حساب

 . شدیچهارساله م یبچه ها ینقاش  هیتونست مغزم رو بکشه، شب  یم یکنم اگه کس فکر

 شدم. ادهیکه حکم تابوت متحرک رو برام داشت پ ن،ی تکون دادم و با مکث از اون ماش  یسر  فقط

 خارج شد.  ابونی از خ یادی گاز گذاشت و با سرعت ز یمکث پاش رو رو  بدون
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هتل باال  یجلو   یبه صورتم خورد. از پله ها یمشت شدم رو کنار بدنم قرار دادم، باد خنک  یها دست
 رفتم.

 رو باز کرد. یا شهیمتر واشد، تا کمر خم و در ش کی ششین دنم،یدر با د یجلو  یخدماتچ

 کنجکاوش سمت آسانسور رفتم. خسته بودم که بدون توجه به نگاه انقدر

دونستم بتونم  یم دیتو پاهام و کمرم داشتم که بع یانقدر حس خستگ  یمن طبقه اول بود ول اتاق
 دوزار پله رو باال برم.  نیهم

 داخل شدم و دکمه طبقه اول رو زدم.  یآسانسور فور  ستادنیا با

توجه کنم. با سر   شدیکه داخل پخش م  یک یموز یو فرصت نشد به صدا ستادی زود آسانسور ا  یلیخ
 سالن قرار داشت، برداشتم.  یحالم رو سمت اتاقم که انتها یب یافتاده قدم ها

نگران بابا   یدر اتاق بودم که صدا ی. نزدک دیرس  یبه نظر م گهید یتر از بخش ها کیکه تار یسالن ته
 .دی چی گوشم پ یتو  موریت

  یباهم برم یکرد یکار کنم؟ خب صبر م یاز دست تو چ  اخه من ؟یرفت یکجا ول کرد وونهی_ پسره د
 ؟ یبعد رفت  یداد و قال کرد ی. کلمیکشت

 کینگرانش توجه کنم.   یمجبور شدم کالفه برگردم و به چشم ها د،یدستم رو از پشت کش یوقت
 االن از کشتار برگشتم. نیکرد انگار هم ینگاهم م یجور 

 کردم گفتم:  یو همزمان که در اتاق رو باز م دمیکش سمی خ  یشونیبه پ یدست

مخم داغ کرده شما   یتو انقدر سرم غر نزن به اندازه کاف ایکشتم...ب یرو م  ارویاون  موندمی_ اگه م
 روش که بدتر شم.   زینفت نر گهید

در اتاق بسته   یدرهم ساکت شد، در رو هول دادم و داخل رفتم. پشت سرم اومد و وقت  یاخم ها با
 انداختم. ینگاه شی گشتم و به صورت شاکشد، بر 

 ینفره وسط اتاق خودم رو پرت کردم و با دستم چشم ها کی تخت  یروشن کردن چراغ، رو بدون
 دردناکم رو مالش دادم.
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اون خاله بدبخت   ایخونه من؟   یایمونده؟ چرا نم یاخه هتل جا  ؟یکن یم یطور  نیچرا ا نی_ آرت 
باهمه؟ جواب اون  یکرد. چرا لج کرد یم هیفقط گر ی گوش امروز بعد ظهر بهم زنگ زد پشت ؟یچ
 رو حداقل بده...  چارهیب

 انداختم و دوتا دستام کنار بدنم قرار گرفت.  نیی رو از تخت پا پاهام

 برام مهم نبود... هیو روز بق حال

 خاله...  یها یو دلواپس  ینگران  یحت

 شد؟ یچ مارستانی_ ت

  ریتخت نشست و دستش رو ز  کینزد یِ صندل  یرو شه،یاز من گرم نم  یآب دیکه انگار د موریبابات
 گفت:  یچونش گذاشت و با لحن جد

 ...دهیو خانواده شاپور خبر م یغر زد و اخرشم گفت به بان  یکل  یر یش کردم. مشجمع   ی_ با بدبخت

 بست زدم. یلب هاش نقش م یرو لمیحساس ف  یجوکر تو صحنه ها هی که شب یض یعر  پوزخند

 و خانواده! ی بان به

نگه   یها نهیداره خرج دوا و دکتر و هز یعالقه داشتم بدونم ک یل یخ  یطرف خانواده نداره ول مطمئنم
 !کنهی شاپور رو تقبل م  یدار 

 داشته پنهانش کنه. یکه تمام مدت سع یکس دیشا

و دست بند به دست، من رو از هتل ببره   ادیسراغم ب  سی پل ینداشت اگه حت  یتیخودم اهم  یبرا
 ...رونیب

 درونم خاموش شده.   تیبه اسم اهم یز یچ

 کنم.  تی شکا  اینی خوام از عل ی_ م

چنان  د، یکه حرفم به پرده گوش هاش رس نیهم یبود، ول  واریمجذوب د  موریاون لحظه بابات تا
 .دیچ یسکوت پ  نیاستخوان گردنش تو ا یگردنش رو برگردوند که صدا
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 کرد.  لیگذاشتم و خودش رو به سمتم متما  یدستش رو لبه صندل  ده،یشک داشت درست شن  گاران

 ؟ یگیم یجد ی_ دار 

  یو فور  میدست بجنبون  دیگفت. با یزد، اون راست م لیسه  یبه حرف ها د یی_امروز شاپور مهر تا 
 . میضربه بهش بزن هیحرکت بزنه  هیکه اون  نیقبل ا

 درشت کرد. کمی رو   زشی ر یچشم ها موریبابات

 کرد. یم یمن رو عاص  نیو ا  دمیدیرو م د ینگاهش هنوز ترد تو

 ...یکن یعجله م ی_ دار 

 . دمیتخت بلند شدم و با توپ پر غر یادامه بده، با حرص تمام از رو نذاشتم

چه   ستیو براش مهم ن رهی داره واسه خودش راست، راست راه م کهی. اون مرتمی کرد رمی _ عجله؟ ما د
صبر   یمن بود یعجله کنم؟ تو جا دیکنم؟ اصال نبا یعجله م یگیسر خانوادم آورده. بعد تو م ییبال
 ؟ یکرد یم

 هاش درهم شد.  اخم

 لب زد.  یو آرو یو با لحن جد دیکم پشتش کش یبه موها یدست

از   تی شکا ی. ول یست ین یحساب کتاب  یفکر کن تو ادم ب  ی منطق  کمی  یول ه،یمنظورت چ دونمی_ من م
با   یخوا ی خواد. تو م یکوفت و زهرمار م  یکی خواد، پول و هزار  یخواد، شاهد م یمدرک م  ای نیعل

 هکاغذ انقدر با ارزش هست که تو دادگا کهیت هیاون  یکن  یدادگاه؟ فکر م شی کدوم مدرک بکشون 
 کمک کنه؟ 

 از جام بلند شدم. یعصب

گرفتن من رو   میتصم ،یخون  قیوتا رفو زمان دست به دست هم دادن و مثل د نیکردم زم یم حس
 دق بدن.

 که درجه ولومش دستم نبود، لب زدم. ییو صدا ت ی زدم و با عصبان کیاتاق کوچ  نیتو ا یقدم
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اعتراف کنه که   هیکاف  د؟یکش شی که خونمون رو به آت  یباالتر از اون شاپور؟ شاپور  ی _ مدرک؟ مدرک
 شه... *" پشت یکدوم عوض دونمیکرده! من که م

 انداختم.  یکف اتاق بود نگاه  ک یکوچ ،ی قال خیبه چشم هاش که م برگشتم

 کرد! یم ینگاهش رو مخف  دیکرد، شا یکرده بود و نگاهم نم اخم

 باشه... زدیکه مثل روباه تو شب برق م  کیکوچ  لهیتو اون دوتا ت دیبا یز یچ کی

 ...نمی خواد من بب یکه نم  یز یچ کی

گشتم،  لِ یلوش رو زانو خم شدم. چشم هاش رو شکار کردم و توش دنبال دلرفتم و درست ج جلو
 که چرا ساکت شده...  نیا لیدل

 ...وفتهیمحزونم نم  یبه چشم ها  ینقطه مرکز  کی نگاهش تو  چرا

 .دمیو شک رو تو درز نگاه پختش د دیو من ترد میتو چشم شد چشم

 ...ی_ هنوز باور نکرد

 باال آورد، حس وارفته ها رو داشتم. خندم گرفت...  کمی رو   سرش

 دادن...  ح یهمه توض نیهمه تالش، بعد ا نی_ بعد ا

 بود اشاره کردم و ادامه دادم.  زیم یکه هنوز رو  یبرگه ا به

   ؟یبا اون شاپور احمق، هنوزم باور نکرد دارمونیو د ی_ بعد خوندن اون نوشته کوفت

خواست   ی جلو اومد و دستم رو گرفت. م کمی  ادیبه نظرب  یکرد عاد یم یکه سع یبا چهره ا موریبابات
 نیمن ا  یداره، باور نکرده...ول  دیخواست نشون نده هنوز شک داره، ترد یتالش کنه اروم بمونم...م

 کنه. یرو مخف  ییچسم ها نی تونه همچ ینم  یشناسم...کس ینگاه هارو م 

  نیبا ا یذاشتیکاش م ی...ایار یو وسط بخوام منطق  یاز باور نکردن زدم؟ من فقط ازت م ی_من حرف 
 حرف بزنم.   لیسه اروی
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و دارم. بعدشم  خودم  لیدل کنمینم ش یکارست. اگه قاط چ یمن ه انیبابا، اون تو جر ارین ول ی_اسم سه
باشه؟ مگه   دیبا  یمنطق ! مگه مرگ خانوادمفهممی چرا نم ؟یگیم  یاز منطق چ  قایکدوم منطق؟ تو دق

 ومن کاسه است تا  هیو زمان دستشون تو  نیبود؟ مگه زم یاون کثافط اونارو کشت کارش منطق 
   ؟یِ بزنن منطق  نیزم

 رفت.  یرفته رفته، باالتر م صدام

 تر ادامه داد.  میبار مال نیصورتش باز شد و ا  یاخم ها موریبابات

کنم؟ مگه قسم نخوردم شده از  یشده، مگه نگفتم کمکت م  یچ یخونم و گفت   یاون روز اومد ی_وقت
 شرفا رو جواب بدم. مگه نگفتم؟ یتا کار اون ب  گذرمی سالم م نیو شهرت چندو مال جون

 نگاهش کردم، چرا گفته بود. فقط

 .کردی بود صددرصد باور نم طیتو اون شرا یا گهید هرکس

 بماله...   رهیته سرت و ش خواس یک ی ،یگیدروغ م  یگفت دار  یم

 باور کرد...  موریت  یول

 نداشتم. یکه مدرک قابل باور  نیوجود ا با

 خودش ادامه داد.  هیچند ثان بعد

هم  یاگه مدرک  یحت ،یکن  تی شکا یرعلی. اگه االن از اممیحرکت بزن  دهیسنج دیبا گمی_من فقط م
  نیامکان نداره به هم ه،یآدم زرنگ شناسم،یرو م  یرعلی. من امشهیکردنش سخت تر م دایباشه، پ

 دم به تله بده... یراحت

من بخت برگشته   یتون جاکدوم  چی. شماها هتونمینم  غمبریپ ربهی آروم باشم، به قران، به پ تونمی_نم
مرگم تونم کپهِ  یبازم نم  خورم یشبا ده تا قرص م دیفهمی. نم هیحال و روزم چه طور د یفهمینم  د،یستین

  نییپنجره بندازم پا ونخودم رو از ا  دیکنم با  یحس م ،شمیهر روز از خواب بلند م  دیفهمی مرو بذارم. ن
امدم  ن یکه زدن رو بدن. واسه ا یاونا تاوان گند دیکنم. چون با  یته وجودم خودم رو منع م یول

که   ییحرفا  نیا یفهم ی ! شما مرمینم  نییطبقه اول اتاق گرفتم، که اگه زد به سرم خودمم پرت کردم پا
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  گهیشم...چون عقلم د یبرم بستر  دی...منم بادهیرو م وونهیادم د هی یحرفا بو  نی!؟ ایچ  یعنی زنمیم
 . ستیحالم سرجاش ن   ست،یسرجاش ن 

 و نگه داشته رو پس زدم...رو که با لطافت، دستم موری ضرب از جام بلند شدم و دست بابا ت کی

 داد... یبهم م تی که حس حما یدست

 . دمیبه موهام زدم که صداش رو شن  یچنگ

  الیخی به خدا من ب ی...من خونسرد ترم...ولستمی. من جات ن فهممی حق باتوعه، من نم دی_ شا
اونم بدون  تیپسرم، شکا یمنم خواب به چشم ندارم ول دمیفهم  وانی جر نی که ا ی...از روز ستمین

 !هیمدرک نه تنها وقت تلف کردنه، بلکه خودکش 

برد که قراره چه حرف   یبگم که انگار از تو کاسه خون چشم هام پ یز یو با حرص خواستم چ دمیچرخ
 ترک خوردم خارج بشه. یلب ها نیاز ب  ییها

شهادتش تو   یزد، ول  یکه گفت یلیسه  ارویاون  ایو ت یبه صحبت ها دییشاپور مهر تا ی_ حرف ها
  دهیکه شهادت م یقانون  کس نی اول  ،یدونیو بهتر از من م  یستی. تو بچه نخورهی دادگاه به درد ما نم

 مارستانیرو ثابت کنه، چندساله تو اون ب  یز یتونه تو دادگاه چ یاون نم یمجنون نبودنشه! حرف ها
 ازش استفاده کرد... شهیپرونده داره! نم ه،یبستر

 .شمیحس کردم دارم منفجر م  یول  دمیکش یق یعم  نفس

 ! دهینبض زدنشون آزارم م نیا دایهام نبض زد، جد قهی هام مشت شد و دوباره شق دست

 رم؟ یم یقلبم، نفس کم اوردنم، چرا من نم  یتاب یب ، یعصب  یحمله ها نیا

 تو دستم جمع شد و همزمان که داد زدم. تمیعصبان  تمام

 باشه!   یراه هی دی_ با

 ... نیزم دم یبود رو با تمام حرص برداشتم و کوب  زیم یکه رو  یو پارچ آب وانیل

 قلبم انداخت...  ادیشکست، صداش من رو   یبد یصدا با
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 صدا داد...  یطور  نیهم قلبم

گذاشت و از   ی لرزونش رو دو طرف دسته صندل یچشم هاش گرد شد، دست ها یلحظه ا  موریت
 دادم. ستی جاش بلند شد. سمتم اومد که پشت بهش کردم و با دست فرمان ا

 ... ای _جلو ن

 ... دنیلرز یشونم، بدنم! همشون م دستم،

 شه؟ یساکت م یهام رو بستم، خشم درون با چ چشم

  ییسراغ کارگرا رمی. منی آرت ستمی...من دست بردار ن میکن یم ادیپ یراه هیکارو با خودت نکن... نی_ا
 بدونه...  یز یچ هی  دیبا شونیک یکنن...باالخره  یات کار مکه از زمان بابات تو کارخونه

 ! ییاونم چه دلدار ده،یم یلرزه! دلدار  یام هم مکردم جمجمه یزدم...حس م یصدا دار   پوزخند

 ... ستی ن میمن بچم، انگار عقل ندارم، انگار حال انگار

که تو   یکس یبه بهتر شدنش دارن...بهتر شدن برا دیکه تو کماست و همه ام ی ض یاون مر هیشب شدم
تونن    یوزن خودمم نم یحت گهیلرزونم که د یمرگ، نه به هوش اومدن...با قدم ها یعن یکماست 

 لب زدم. یاگرفته  یتحمل کنن، سمت پنجره رفتم و با صدا

شرمنده شمام   خوامی ...برو بذار تنها باشم...نمستی. من حالم خوش ن نجای_ برو، بابا... برو نمون ا
 شمارو به جون بخرم... یتحمل ندارم شرمندگ  گهید بتیهمه درد و مص نیبشم. با ا

 و انگار قصد داشت سرم بترکه... دیچی پیگوشم م ینبض تو یصدا ستاد،یاز حرکت ا دستش

به صورتم خورد. بدنم داغ و سوزان شده انگار  یرو به پنجره رسوندم و بازش کردم، بود خنک  دمخو
 روشن کردن.  شیآت رمیز

 نفسم دراومد... کمیباد خنک به صورتم   نیبرخورد ا از

  ست،یراحت که قرار ن  الی با خ  نیزم یبسته شدن در اومد، چشم بستم و همونجا رو یصدا یوقت
 سقوط کردم.  نه یشکستنم رو بب یکس
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 مثل بختک افتاده به جونم. دمیو د دمیمدت شن  نیکه ا ییها  زیحرف ها و چ   تمام

 اندام کنن... عرض  هیثان  کیخوان تو مدت  یهمه م انگار

باشه به   یسنگ زیخواد اون چ  ی...مگردهینه برم شه،ی نه درست م گهیوقت د  چیه زایچ یسر  کی
 گذشتت باشه... یخواد خاطرات و حرف ها یم ایسته پرتاب شده، زبون ب  وونیح کیقصد زدن 

االن دوست داشتم خودم رو مورد   بی عج ،یو االن ندار  یکه تو گذشته داشت یخانواده ا  یحت ای
 سرزنش خودم قرار بدم.

که شک ندارم تا تو قبرهم،   زیچ  کیامان از  یزمان حلش کنه ول ام،یبتونم کنار ب زی با همه چ دیشا
 ...دارهیدست از سرم برنم

 اون شب سر بابام داد زدم؟ چرا

و   یمحتاط شده بود، ساکت شده بود، عصب یل یاون زمان بابام خ نمیبیکنم م یبهش فکر م  یوقت
هاش، سر ترس و اضطراب هاش ناراحت   یهاش، سر دلواپس ینگران شده بود...و من سر نگران 

هاش و با خودتش خلوت   یدار یشب ب یپا شنمیدستش، ب یکه بشم عصا نیا یو به جا شدمیم
 پسش زدم.  ختهی کردناش، افسارگس

دو متر   شنم،یب  شی نگران یکه پا نیا یازم خواست با دوستام به شمال نرم، به جا یشب وقت اون
 کنه؟ ی غروان سرش داد زدم. داد و زدم و گفتم چرا منع م ریزبون دراوردم و مثل ش 

" یدیم  ریبهم گ یل یمراقب خودم باشم، داد زدم و جوابش رو با جمله" خ شتریازم خواست ب  یوقت
 دادم. من اون شب حرمت شکستم...قلب شکستم...

به قول کمرش خم شده بود و من خر، من نوجوان فاز غرور برداشته بودم. من احمق بودم،   پدرم
 کنم.  یکار م ینبود دارم چ میدادو حال یم یقرمه سبز  یکلم بو یگفتن

خواست مراقب رفتارشون باشن،    یاز بچه ها م شهی چرا معلمم، تو پنج دبستان هم فهممیم االن
  یب  م،یبد حرف نزن  م،ینکن یبد رفتار  نمونیوقت با والد چ یبارها و بارها بهمون گوشزد کرد که ه ادمهی

 ! مینکن یاحترام
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کنم که  یدارم و خودم رو لعنت م ادیرو به  حتینص نیهمه سال هنوزم ا نیگفت که من بعد ا انقدر
 بردم. ادیشکستم و از  شهیکردم، ش یحرف رو ملکه ذهنم م نیا  دیکه با یچرا اون شب 

شده، مطمئنم اگه زنده بود به خاطرم   دیاونم از من ناام یکردم، حت اهیمعلمم س یرو یحت من
 ... شدیشرمنده م

معدم   هیاومد و حس سوزش و درد درناح یگلوم باال م یها  یکی و تا نزد دیجوشیدرون معدم م  یز یچ
خوردم، قطعا    یکه با معده خال ییداد. اون قرص ها  یغذا نخوردن رو نشونم م ی کم کم داشت اون رو

 . کنهی معدم رو خراب م

جواب   یب  یکه هنوز هم ذهنم پر از آشفته ها یدرحال  ی لیم  یکرد، با ب یم تمی اشت اذکم دردم د کم
 خوردن باشه. یبرا یز ی کنار در رفتم بلکه توش چ کیکوچ خچالی بود، سمت 

 وهیآب م دنیواسه خوردن هست، درش رو باز کردم و با د یز یجور هتل ها چ   نیا خچالیتو  معموال
 رسما کوفت هم داخلش نذاشتن...  یعنیاخم هام در هم شد.  رکاکاکویو ش

  ک ی   الیخیو ب  خچالیپس به بستن در  خورد،ی هم به مزاجم نم رکاکاکویکه دوست نداشتم ش وهیم آب
خوردم،    یز ی و نه چ دمیخواب  یچند روزه نه درست حساب  نیخوردن بسنده کردم. من که تو ا یز یچ

 االن معده درد بکشم.  ستیپس مهم ن شهیم میاز زندگ  یدرد هم که داره عضو

اروم کنم. خوابم  کمیکردم چشم هام رو با مالش دادن،  یم  یو سع دمیتخت طاق باز دراز کش یرو
 کپه مرگم رو بذارم.  ذارهی ها وجود داره که نم یچ  یل یخ  یاومد ول یم

و قدرت نگه داشت   ییتوانا یخسته و وامانده شدم که حت یافتاد، به قدر  ی هم م یهام رو چشم
 پلک هام رو از دست دادم.

و گلوم   دمی کش نمیقلبم و س  یخواست، دستم رو رو یممکن رو م یانرژ  نیاز بدنم که کمتر یعضو دو
 رو با زحمت مجاب به قورت دادِن آب گلوم کردم. 

 یبو قایکه عم یبالشت  یو رو دمی باال کش کمیدرد و افکار متالتمم قصد جونم رو کردن، خودم رو  سرم
واسه   یحس و حال  یخورد ول  یبود بهم م نیداد فرو بردم. حالم از ا یم ندهیو مواد شو تکسیوا

 اعتراض نداشتم. 
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کردم شده واسه چند ساعت ناقابل بخوابم. فقط  یخودم چشم بستم و سع یپتو رو دنیکش بدون
 !کمی

خراب  گهینفر د  کی و برن تو ذهن  رنیبگ  یل شور از ذهنم مرخصافکار د نیواسه چند ساعت ا شده
 رو باز کردم. دمیبهم چسب  یپلک ها یکنار تخت، با بدبخت زِ یم یکه رو یگوش برهیو یشن...با صدا

 به اطراف داشتم.  یتار  دیکامال د یروشن بود ول اتاق

صاحاب رو که   یب نیا یگوش و صورتم فشار دادم، بلکه صدا یو رو دمیسرم کش ر یرو از ز  بالشت
 رفت، نشنوم.   یبدجور داشت تو مخم فرو م

 بعد صدا قطع شد.  هیبه ابروهام دادم، درست چندثان  ینیتوهم جمع شد و چ صورتم

 برگشت.  یبالشت گذاشته بودم رو کم کردم و کم کم صورتم به حال عاد  یکه رو یفشاردست

 ژی..وژی..وژیو

 ه، زهرمار، زهرهالهل، مرگ! توف تو اون صدات..._ا

تخت زدم   یرو  یسرم بود، با حرص بالشت رو شوت کردم به ناکجاآباد و چرخ   یرو  ییلویهزارک وزنه
 تشک بلند شد.   ریتخِت ز یکه صدا

مدام   موری دستگاه رو عصاب رو برداشتم. شماره بابات  نی بازم، دست دراز کردم و ا مهین یچشم ها با
 .شدیخاموش و روشن م

تخت باشه نه رو هوا، دکمه اتصال  یتخت نشستم و همون طور که ِلنگم رو باال اوردم تا رو یرو صاف
 رو زدم. 

 لب زدم.  شد،یباز م ازهیمتر جهت خم می که دهنم ن یدرحال  یخواب آلوده ا یصدا با

 _ جانم بابا؟ 

 . دیچ یگوشم پ ینگرانش تو یصدا

 ؟ یدیجواب نم یواسه چ ن،ی_ آرت 
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 کردم.  ینگاه یرچشم یبود، ز ستادهیو روب ا ازدهیعدد  ی تو موهام فرو بردم و به ساعت که رو دست

 شده؟ یز ینکرد! جانم؟ چ دارمیب   یگوش ی_ چهارتا مسکن کوفت کردم، خبر مرگم خواب بودم...صدا

 ؟ ی_هتل

 نگرانش گفتم:  یمکث کردم و با تک خنده، در جواب صدا کمی

پارک که...تو  رهینم  خورهیبودم! ادم چهارتا مسکن م شبمیکه د ی. همون گور دمی_ نه تو جوب خواب
 شده؟یچ یگ ی. حاال مذارهیو مکه پناه گرفته کپه مرگش  یهمون لونه سگ

رفت   یتند راه م ایشد   یزده م جانی ه ینفس هاش که به خاطر کهولت سن، وقت یشد، صدا ساکت
 کرد.  یبرخورد م یبه گوش د یرس  یبلندتر به نظر م

 هست، گم شد.  یکه اصال مشخص نبود واسه چ  یپشت گوش یسروصداها نیب  سکوتش

 قایخواست بدونم دق یدلم م  یکنجکاو یاطرافش دادم، از رو یصدا ی حواسم رو پ هیچندثان
 کجاست؟ 

که  یشد وونهیبهت بگم، انقدر د د یبا یچه طور  دونمیکه نم یبد یاتفاق افتاده، از اون اتفاق ها هی_
 چشمت ابروعه... یترسم اصال بهت بگم باال یم

  نیکه توش ا یگذشته مسخره ا انداخت، ی گذشته بدم م ادیجمله من رو  نیکه چقدر ا یبد! وا  اتفاق
به عروسک   نی تریکه پشت و یمثل اون بچه ا شه،یهم یبار تکرار شد و من برا کیجمله 

 شدم.   نیو غمگ دیناام دش،یخر گهید یکی تو لحظه اخر  یموردعالقش چشم دوخت ول 

  یدادم و درحال هیتک واریمچاله شد. به د کمی  رمیکه مالفه ز یجور  دم،یتشک عقب کش یرو رو خودم
 فرستادم.   رونینفسم رو اه مانند ب  بردم،یم یپ که تازه داشتم به عمق سردردم 

همه راحت   الیکنم خ ی!؟ تهش سکته میترس  یچرا م یی_ بگو بابا، گردن ما از مو نازک تر، خدا
سرم   ی دوباره چه بدبخت  نمیکه کارم تموم نشده! حاال بگو، بگو بب  ینه تا زمان  رمی مینم  یول شهیم

 اومده...

 .  رمی گیقول ازت م هیاما، قبلش  گمی_ م
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 ناموسا؟ یاورد ری _وقت گ

 بلند تر حرف زد...   ره،یاز اون محل شلوغ فاصله بگ نکهیا  یجا  موری و بابات شدیاطرافش بلندتر م یصدا

 همن!  نیتره و تخمش ع یعن ی ،ی...چون لنگه پدرتشناسمتیاوردم. چون م ری_اره، وقت گ 

قول   دیبا یبگو حاال سرچ  ؟یر یگیقول و امضا ازم م  یدار   ،یبهم بد یخوا یخبر گو*ه م هی_باشه، بابا 
 بدم؟ 

 ...وفتهیداره پس م گهیخونه من...خالت د  ایبکن و ب  ی_اول، از اون هتل کوفت

 چسبوندم.  واریو سرم رو به د  دمیکش یکالفه ا پوف

 چک و سفته ام امضا بزنم؟ دیبا  ایتوسرم شده؟  یچه خاک یگی_باشه، حاال م

 ایانگار دادگاه  دم،یشنی اطراف رو واضح م یصدا موریبابا ت  یصدا یکه جا یگذشت، انقدر  کمی
 بود.   نیهم هیشب ییجا کی ایدادسرا 

گرون  یاد یتو با شاپور ز داریانگار د زد،ی نم  یخوب یبهم زنگ زد، حرف ها یر ی مش ش،ی _دوساعت پ
 خودش... یتو و هم برا یتموم شده. هم برا

بردم.   ادیرو از  گهیاسم اون کثافط تمام حس هام گوش شد و سردرد و هرکوفت و زهرمار د دنیشن  با
 ناخودآگاه کمر صاف کردم.

 کثافط تنها شاهِد بدردنخوِر مِن! اون

 ...نمیدرست حرف بزن بب  موریگرون تموم شده؟ ت یچ یعنی_

و نوشته  دهیتراش  کمی یبا چ ستیمعلوم ن ون یزم ی کرده، فقط رو یروز صبح خودکش_ شاپور ام
 متاسفم...

که   یینای. بدنم مثل ادنیدست کش تیبدنم، تک به تکشون از حرکت و فعال   یکردم سلول ها حس
 تو قطب رها شدن سرما گرفت... 
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... دهیگوش هام اشتباه نشن و ستمیکرد هنوز زندم و االن خواب ن یادآور یشتابان قلبم بهم   ضربان
 کرده؟ تنها شاهدم؟   یشاپور خودکش

 برد و به گناهش اعتراف کرد؟   نیخانوادم رو ازب  یکس تنها

 رو کتمان نکرد!  قتیحق  یبود ول وونهیکه د یکس تنها

شد! سرم    بشینص  یکوفت مارستانیشدن تو اون ت  یکه از مرگ خانوادم فقط عذاب و زندان یکس تنها
 ...هیته نامرد گهید نیرفت، ا جیگ

... کنمی باور نم گه،یم  یچ دمیفهم ی نم  یول  دمیشن یم یرو پشت گوش  موریت یهام درهم شد، صدا اخم
 !  رهیاون کثافط تاوان مرگ خانوادم رو نداده، اون حقش نبود بدون مجازات بم 

لب با خودم   ری که ز یتو دست، درحال  یگوش یچه طور  دمیخوب بود.... نفهم  یادیواسش ز مرگ
 اومدم.  رونی " از هتل بیکردم "حق مرگ نداشت یزمزمه م

برد. برام مهم    یلعنت مارستانیمن رو به اون ت هیدربست گرفتن و با دادن دوبرابر کرا ،ی تاکس نیاول
 ...کنمی که مرده، تا خودم تو قبر نکنمش، باور نم   نمیتا خودم نب   ستیمهم ن یچیه گهینبود، د

دواندِه به سمت در پاتند   شهیسرطان ر نیبدنم، ع  یکه ضعف همه جا یرو بستم و درحال   یتاکس در
و آمبوالنس درحال رفت و امد بودن...  یچند نفر با لباس پزشک یدر شلوغ بود و حت یکردم. جلو

.... دمی نور د  یو ب  کیرحم رو تار یب  یایدن نیو ا دی کش  ریلحظه قلبم ت  کیخواستم جلوتر برم که 
  نیمنو با ا  یکیالزمه  داکنهیادامه پ یطور  نیپشت چشم هام...فکر کنم اگه هم یاهیدرست مثل س 

بدم،   صشی تونستم تشخ  یبود و به سخت کمی که نزد یبرق   رچراغی آمبوالنس ها ببره سرد خونه... به ت
 فشارش دادم...  یگذاشتم و چندبار  نمیس یزدم. دستم رو رو  هیتک

 مسدود بود... مینیبا وجود تنفس از راه دهن، بازم راه ب  یخواستم... حت یم ژنیاکس  دم،یکش  نفس

 که عجله دارم، مثل زهره...  ییتا حالم خوب شه، وقت تلف کردن تو جا دیطول کش کمی

  یدر، حواسش پ یکه حراست جلو یشدم و درست لحظه ارد   ابونی خ د،ازیدیکه تار م  ییچشم ها با
 خودم رو به در و محوطه داخل رسوندم.  واریهمکارش رفت، از کنار د یصحبت ها

 ... رونیکنن ب  یشوتم م  روزیاونم با المشنگه د نتم،ی بب  یاگه االن کس مطمئنم
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پر رفت و    شلوغ و ی داخل ساختمون که حساب شد،یداخلش حس م یف ی که لرزش خف ییقدم ها با
  یداد. به سخت یو ضربان قلبم آزارم م دیدیاومد، شدم. چشم هام هنوز از ضعف تار م یامد به نظر م

 کردم با دقت به اطراف نگاه کنم. یدادم و سع هیتک  واریبه د

 !یر یبرم سراغ مش ایکنم،  دایاون دکتره که اسمش رضا بود رو اول پ دیبا دیشا

گرفتن حکم  ی کرد برا یبود و مدام تقال م ی درونم زندان یز یکنم، فقط چ  کاریچ د یدونستم با ینم اصال
 ...یآزاد

 داد. صی رو تشخ   یز یچ شدینم د،یرس یکه به گوشم م ییسروصداها نیب از

تنش بود، از کنارم با شتاب  یخانم که لباس پرستار  کی یفرستادم، لحظه ا رونی رو کالفه ب نفسم
پاهام   یکردم وزنم رو رو یم یداده بودم و سع هیتک  واریطور که به دهوا همون   یخواست عبور کنه. ب

  باسشل قهیدستم  یانگشت ها یاصال متوجه من نشد، وقت چارهی حفظ کنم، به لباسش چنگ زدم. ب
. حس  دمی تازه کردم و نگاهم رو باال کش ی.نفس دیبه سمتم چرخ یز ی" رنیو با "ه  دیرو چنگ زد ترس

حال و روز   دنیبود با د ی زده. پرستار که خانم جوون رونی گردنم ب  یکردم صورتم قرمزشده و رگ ها یم
 تعارف گرفت.  یوحشتناکم، دستم رو ب 

 د؟ ی_اقا، حالتون خوبه؟ از مراجعه هست

کرم   ایانقدر صداش ناز داره  یعیصورتم از حرص جمع شد... طب یپر از نازش لحظه ا یصدا  دنیشن از
زوار    یصندل  یخانم به کتفم اورد، رو نیکه ا یکردم، با فشار  یرو حس م  یفی زانوم درد خف یداره؟ تو

  چارمیب یافتاد و چندتا سرفه خشک کردم که گلو  نییقرار داشت، نشستم. سرم پا  واریدررفته کنار د
 نالش بلند شد.  یصدا

تو   یکه وقت یکردم، حس بد دایپ  یدختر حس بد ن یپشتم زد و من از لمس تنم، توسط ا  چندبار
 یاجازه لمسم م یداد. فقط اون بود که ب ی بهم دست م سونی بودم نسبت به دوست دختر ج کامیآمر

 اومد... یم شمیتو مزون پ یکه واسه کار عکاس ییچه در روزها سونی کرد، چه در حضور ج 

 ! ستیشما حالت اصال خوب ن  اد،ی ب گمی_االن دکتر م

 رو گرفتم و نگهش داشتم. نش یآست نِ ییاول رو خواست برداره که پا قدم
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پاهاش شدم. سرم رو باال اوردم و همون طور که چندتا نفس   یپاشنه بلند تو ی متوجه کفش ها تازه
 دورگه لب زدم.  ییو صدا زیبا اخم ر دمی کش یبا دهن م قیعم

 ؟ یکنیار..م..م..ک..کنجای_ شما...ا..ا

زدن بود، مردمک چشم  دیسر و صورتم درحال رژه رفتن و د یکردش، رو شیو آرا دهیکش یها چشم
 یم  ی کیبهتر بود  کمیاگه حالم  دی.شادییکای صورتم رو م یو همه اجزا د یچرخ  یهاش مدام م

رنگ شدش رو با دست داخل مقنعه  ییِ طال یکم بشه... موها تمیخوابوندم تو دهنش! بلکه از عصبان
 سمتم خم شد.  کمی وارفتش کرد و  وُشل 

 _ نه من پرستار بخش اوژانسم، همراه آمبوالنس اومدم. 

 نشست.  میشون یپ یسردش رو یبستم که دست ها یهام رو لحظه ا چشم

 ... دیباش نجایا مارانیاز ب  خورهی. بهتون نمیتب دار  ست،ی _ شما حالت خوب ن

راه و در معرض تنه،    یتا جلو د یجلو کش کمی حرکاتش رو دنبال کردم. خودش رو مکث کرد،   کمی
 کردن نباشه.  یکه با سرعت از بغلش عبور م  ییکسا

 ....چه..خ..خبره؟ نجای...ا..ایدونی..سوا..ل...دارم...شما...م..مهی..ی...خ..خانم،نی_بب 

 . دمیتازه رس دونمینم ادیکرده...من خودمم ز یانگار خودکش نجایا ی بستر   مارنی از ب یکی_

 ه؟ی _اسم..ش، اسمش چ

 لب زد.  دیسکوت کرد و با ترد یکم 

  ؟یکرد...شما...از آشناهاش یخودکش  بیغر بیعج  کمی انگار اسمش شاپور بوده،  دونمی_ درست نم
 ...ی ز یچ ،یدوست ،یاقوام

و    یبدبخت نمیبارم که شده اشتباه باشه، ا کی یقصد نداره برا شنومیکه م ینه، انگار هر خبر بد یوا
 شانس منه... 

 حق مردن نداشت... اون
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 کشتمت...  یم  روزی خودم د دیبا من

 کرد...  یکرد، گله نم ی نم  تیخودم! حداقل االن آروم تر بودم، حداقل قلبم شکا یدستا با

 کنم؟ با خودم زمزمه وار گفتم:  ی چه غلط حاال

 خوره؟یمتاسفم تو به چه درد من م که،ی _اخه مرت

کمک   دمیبه بهتر شدن د کمیکردم با فشردن چشم هام،  یو سع  دمیصورتم کش یدستم رو رو دوتا
 کنم.

 .شدینم نیشانسه، من اگه شانس داشتم حال و روزم ا  یتو هرچ توف

  فیگاه خودم کردم و با لرزش خف هیداغون تک یصندل  نیا یدستم رو رو دم،یرو باال کش مین یب کمی
 .سمیکردم وا یشونه و پاهام، سع

 باهاش حرف بزنم. دیکجاست؟ با یدون ینم یر یمش ی_اقا

کرد و انگار از   ینگاه م رهیخ ره یبهم خ   کننیرو کشف م یز یچ کیکه دارن   یینایدختره مثل ا نیا
 اومد!  یدست بزنه خوشش م کلمیبه ه نکهیا

خواد کمکم کنه. کم کم کالفه   ی کرد نشون بده م یم  یدستش دور بازوم بود و به شدت سع هنوز
 . دمیکش رونی ب  فشیظر یدست ها  ریشدم و دستم رو از ز

که با دست داشت به سمت   یخودش رو جمع و جور کرد، درحال   یفور  یجا خورد ول  کمیحرکتم  از
 کرد لب زد. یبود، اشاره م ادهستیکه ا ییمخالِف جا

 کنه.  یبنده خدا صحبت م نیاز اقوام ا یک ی وره، انگار داره با اون  یر یمش ی_اقا

 شدم.  رهیکرد خ  یدختره اشاره م نیکه ا ییبه جا  یو نگاه برگشتم

  کیجلو تر رفتم و نزد کمی واریلب بارش کردم که از "برو گمشو" بدتر بود. با کمک د ریز یی"ممنون"
 کنم.  داشیچشمم پ یکور  نیکردم با ا ی و سع ستادمیستون ا
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به دور دهنم زدم و با دقت و چشم    یبود، دست ادیکه تو سالن حضور داشتن به مراتب ز ییکسا تعداد
 شده اطراف رو نگاه کردم.  زیر یها

 ...نی _آرت

که  نی. بدون ادیبه گوشم رس  شناسم،یکه مطمئنم م یی قدم ها یصدا دمیکه اسمم رو شن همزمان
 گرفتم لب زدم. یبرگردم و نگاهش کنم با صدا

 بابا؟  یکن یکار م   یجا چ نی_ا

 . نمیتونستم بب یرو م شی بود که واضح صورت عصبان کی انقدر بهم نزد ستاد،یشونه به شونم ا  موریت

حقمه!   تشیو اومده دنبال من، واقعا عصبان دهیکنم که اگه االن از دادگاه کوب یفکر م نیبه ا یوقت
کنار بچه    رینفس گ  یها تیتا در موقع گذرهیم شیشناس که از همه چ فهیپدر وظ  کی درست مثل 

 کله خرابش بمونه.

  اریاونوقت خرب  گهید تتنیرو خوابوندم! االن بب یر ی شِر مش  یامروز با بدبخت نجا؟یا یاومد ی_واسه چ
 ... نیتو ماش میبر ا ی ب ا،ی بار کن. ب یو باقال 

که بهم اورد تا   یداده بودم، در قبال فشار  هیشونم نشست، همون طور که به ستون تک یرو دستش
 لب زدم. تی و با جد ستادمیتکون بخورم، ثابت ا

خراب شده   نیتو ا نمیبب دیباهاش حرف بزنم، با دیداد کنه به درک، با  یخواد داد و ب ی_ تهش م 
 شه؟یکرده مگه م یخودکش  ینداره؟ پرستار و مراقب نداره؟ اصال باچ نی دورب

 .دیکش یقیفشار داد و نفس عم  یبا انگشت شصد و اشارش جفت چشم هاش رو لحظه ا  موریت

 کرد سرم داد نزنه! یداشت خودش رو کنترل م انگار

تو بذار اوضاع آروم شه من خودم ته  میبر ای ب  ست،یواسه تو خوب ن نجایبه من بسپار! ا ناروی_پسرم ا
 ...میبر ای. ب ارمیو درممسئله نیا

 !زنهی مشکوک م کمی کردم  یصورت نگرانش نگاه کردم، اخم هام در هم شد. حس م  به

 . دمیپرس  موشکافانه
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 نم؟ یبب دیهست که من نبا یز ی چ نجای_نکنه ا

سگ دارم  یچشم ها دونستمیخوب م   یبود و پخته، ول ادی سنش ز د،یازم دزد یرو لحظه ا نگاهش
 صاف کنه و دروغ بگه... نهی بتونه دربرابرش س  یکه کس  ستین یز یچ

 صاحاب سگ داره... یب یچشم ها نیا

 ... رهیگیوقتش بدجور پاچه م به

 غ گفتن رو نداره...هم تاب درو موریبابات  یکس حت چیه م،یعصب ینگاه ها نیا دربرابر

 لب زد. یشد و عاد  رهیانداخت و دوباره بهم خ  گهید ینگاهش رو جا هیچند ثان فقط

شده بنداز، اوضاع  خراب  نی نگاه به ا هیبارم که شده حرف گوش کن.  هی_ کره خر، به خاطر خدا 
 ...یِ ئهیکار خط  روزتیقمردرعقربه موندن تو اونم با گردوخاک د یحساب 

 صدام رو باال بردم.  یعصب

 خورم...   یتکون نم  نجایکرده  از ا ی*"خودکش  یعوض نیکه هست من تا نفهمم چرا ا ی_ هر کوفت

بهم بده که   یگرد شد، خواست جواب یکه توقع داد من رو نداشت چشم هاش لحظه ا موریبابات
 توجهم رو به خودش جلب کرد.  یر ی شم ییصدا

 شد!  داشیپ باالخره

که کنارش بود تمام وجودم   یکس دنیسمت صدا و خواستم قدم اول رو بردارم که از د سرچرخوندم
 بست... خی

 و ماتم برد... ستادمیا خیم

چشم هام قرار   یجلو ریتصو کینور و  کیمطلق فرو رفت و فقط  یاهیاطرافم انگار تو س  تمام
 ...داشت

درونم رو   یو پوچ شد و من فقط صدا ی معن یاطرافم ب یگلوم رو قورت دادم، تمام صداها آب
 ...زدیم ادی که فر دمیشنیم
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 ...زدی وجودم چنگ م به

و درد رو   ادی نفر فرود ب کیدوست داشت تو صورت  بی که عج یکم دست هام مشت شد، مشت کم
 کنه.  قیذره به ذره به وجود اون کثافط تزر

نفرتم رو حس کرد که   هیزاو نیاز ا دیکرد، با خشم و نفرت بهش زل زدم، شا  یکار م   یچ نجایا اون
 برخورد کرد.  نمی و صاف نگاهش به نگاه آتش  دیچرخ

 دچار دلهره و تعجب شد... هیاز ثان  یبه کسر  جشیگ یها چشم

داد رو با اعماق   یکه به صورت کمرنگ تو نگاهش جوالن م ینگران  نیا نم،یبب  تونستم اضطراب رو یم
 کردم.  یوجودم حسش م

 بود... نجایا روزی_اونه، همون پسره است که د

باعث نشد نگاهم رو از قاتل   یکرد ذره ا  یبهم م دشی کش یبا اون انگشت ها یر یکه مش یا اشاره
 . رمیخانوادم بگ 

 دهیتو صورتش د یانچنان  یر یاما، تغ دمشیسال گذشته که ند یل یکم اخم هاش درهم شد، خ کم
 . شدینم

با همه زورش بازوم رو گرفت و   موریبابات  شد،ینم  یخواست پاهام رو به جلو حرکت بدم ول یم دلم
 نشست.  نمیدست ازادش رو قفسه س

 لب زد. یا دهیترس یکه با صدا زدیم یقلبم چه طور  دونمینم

 االن نه...االن نه!  ست،یعقب...االن وقتش ن ای مرگ من آروم باش...ب ن،یعقب آرت  ای_ ب

 بکشمش.  خواستم برم جلو و  یواسم مهم نبود، م  موریت یحرف ها ینبودم، حت  اروم

 ...رمی که با خانوادم کرد رو ازش بگ ییجلو و تقاص تک تک کارها  برم

 التماسش گوش هام رو کر کنه.  یبزنمش، انقدر بزنم تا صدا کشهیکه نفس م  یجلو و تا زمان  برم

 ...چهی گوشم بپ یاز درد تو ادشیداد و فر یصدا
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 سگم رو نشون بدم...  یخوام اون رو یشم، م  یخوام وحش یم

و   رهی میو م  دهیبخش از احساساتم داره جون م کیچند روز  نیتو ا یخوام نشون بدم چه طور  یم
 رو ندارم...  شونیفرصت خاکسپار یمن حت

 قدعلم کنم و داد بزنم... کشی و پ  کیش  کلیه یخوام برم جلو و تو صورتش داد بزنم. جلو  یم

 و جهنم کنم... که واسه خودش ساخته ر یخوام بهشت یم

 ... کنهیبهم گفت درک م  د،یدستم رو به عقب کش باز

 ... رهیگیاالن داره جلوم رو م  یول هیتیحال و روزم تو چه وضع فهمهی گفته بود م بهم

 ... رفتی اون زودتر از من جلو م کردیاگه درک م د،یفهم یم اگه

 ... زدیم زشیمشت ناقابل به صورت اصالح کرده و تر و تم  کیرفت و   یم جلو

 " یرعلی"ام

 ای فهمهی م یدونستم اگه االن بزنم لهش کنم کس  یبودم، نم  رهی خ یر یمش ی حرص به چشم ها با
 . امی ببرمش تو اتاقش و تا خود صبح سرش داد بزنم و از خجالتش در ب

 نگران بهم زل زد.  یم هاتپلش رو تکون داد و با چش  کلیرو سمتش خم کردم، ه سرم

 . دمیو با حرص غر دمیکوب یکنار  زی م یرو رو دستم

. مگه بهت  یار یباال ب   یگوه نیهمچ هیکه االن  ختمیشکمت نر نیتو ا  امفتیهمه پول  نیا که،ی _ مرت
جمهورم اومد به من خبر بده، مگس از کنار اتاقش رد شد خبر بده، دست کرد تو  سی نگفتم رئ

 ات رو بردار و زنگ بزن!  مردهصاحب   یدماغش اون گوش

جلوتر   کمیو سروصدا  یهمه شلوغ  نیا نیکرد. ب  یبه کف سالن نگاه م یز یشده بود و با با اخم ر الل
 .دمی رفتم و دم گوشش غر

دنبال لونه    دیرو کنم که با ،یعتیشر  مارستانی و تو بهات   یها و سوت یدزد _د اخه نکبت، من اگه اون
 ...کم پول دادم بهت؟  یموش باش
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شدش، چندتا از پرستارا   دهیکوب یکه از صدا  دمیکوب  زیم یمشت شدم رو رو یبار دوم دست ها  یبرا
 گشتن. یو با نگاه کنجکاوشون دنبال جواب م دنیسمتمون چرخ 

 مداربسته مگه نداره؟ نیدوربخراب شده تو  نی_ا

 زبون الل شدش رو به کار گرفت و با اضطراب لب زد. باالخره

 هی ضیمختلف داشت. مردک مر هیتو دوتا زاو  نیاتاق شاپور دوتا دورب ست،ین  نی_ مسئله دورب
  ریکه متوجه شد ز  دیفهم یکس شک نکرد...نگهبانم وقت چیساعت ه کینشسته بود که تا  یجور 

 کار کنم؟   یچ یخواست ی...مهیتختش خون

 هم فشار دادم و گفتم:  یرو یچشم هام رو لحظه ا یعصب

مراقبش باش؟   ینفر رو بذار تو اتاقش ول  کیکار کنم؟ من بهت نگفتم شده  یچ یگ ی_ االغ تازه م
هزار بار بهت نگفتم  نجایا که اوردمش یداشته باشه؟ مگه روز  یمالقات یبه تو اجازه داد بذار  یاصال ک

 کس و کاره، نه ننه بابا داره، نه زن و بچه...نگفتم؟  یب  اروی نیا

نداشتش،  یکه آبرو ییبه اطراف انداخت تا تعداد کسا  یخورد، نگاه نگران  یدادم تکون  یصدا از
 جلوشون رفت رو بشماره.

 . دمیکش رونیدست هاش ب ری پاچه دستم رو گرفت که با حرص دستم رو از ز دست

بود،  لیوک  اروی...قتمیخوبه من رف  م،یما دشمن کنهی ندونه فکرم  یکیانقدر داد نزن.  ،ی_آروم عل
 . دمی. به قران قسم ترسدمیترس

 . دمیو غر میگزد لب

 خرفت!؟   کهی مرت یدیترس ی_ از چ

 کرد لب زد.  یرو با حرص تکون داد و همون طور که به اطرافش اشاره م دستش

بازرس   رهیم هوهی...گفتم کنهیم قی تحق  رهی م اره،ی حکم م  رهیم  نتشی_ داد نزن! بابا گفتم االن نذارم بب 
 دیبا شم،ی من بدبخت م  ستیجزو استاندارد ن نجایا یزا یاز چ یسر  هینفر بفهمه  هیاگه  ی...عل ارهیم
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ت گفت جلسه ی کنم نوکرتم؟ من همون لحظه بهت زنگ زدم، منش کاریچ یخواست  یبرم زندان! م
 ... یا

 سروپاش رو قطع کردم و گفتم: یب  یکه از حرف هاش حرصم گرفته بود، حرف ها یدرحال 

دوتاست. اگه من سه سال  یکی  اتی فقط از من! انگار کثافط کار ،یاز من بترس دیتو فقط با نی_ بب 
 !یکرد یتو زندان چوب خط پر م دیکه االن با بستمی هن اون زنه رو نمد شیپ

 کم پشتش زد.  یبه موها یچنگ

 پهلو هاش قرار داشت.  یگاه رو هیرو کنار زد و دست هاش رو به صورت تک روپوشش

شدنمون  قهیهمه منتظره دست به  دیخرابه، شا یاوضاع حساب  دیفهمیم د،یدی مارو م تی وضع یهرک
 بودن.

 بهم انداخت و لب زد. یکه واسش مونده بود نگاه یته مونده جرات با

ش دار! نگه یتو دامن من و فقط گفت   شیانداخت ی بدون مدارک پزشک نجا،یا ش ی_اون زمان که اورد
چندبار مجبور شدم با رشوه   یدون یکنم؟ م یدستکار  مارارویب  ستیبار مجبور شدم ل نی چند یدونیم

   ندم؟یدهن بب

 کردم، گردنم رو جلو تر بردم و لب زدم.  زی ر هام رو چشم

 دهیم دو تو خواب دادم یکه من بهت م یقدر اون کنمی اومد الشخور؟ فکر نم رتی_ کم مگه گ
 ... یکنیگند رو خودت جمع م نیزر زر کن که ندونه! االنم ا  یک ی شی ...برو پیباش 

 رنگ ترس گرفت.  نگاهش

 لب زد. یلرزون یصدا با

 بدم؟   یو چارت بهداشت _ من االن جواب وز

دادم و  هیتک زی نگاهش کردم. با ترس آب گلوش رو قورت داد، به م الیخ ی باال انداختم و ب شونه
 و وحشت تو چهرش بودم.  یشاهد نگران 
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 نکرده.   یر ی تغ چیکه قبال بود... ه یِ و کامال مشخِص همون احمق  زدیموج م یصورتش بدبخت  تو

 ... وفتهیب  ری _من اگه پام گ

مچ دستش رو   ره،ی به خودش بگ  دیجملش، ِتِم تهد نکهیاخم هام درهم شد، قبل ا هیاز ثان  یکسر  به
 محکم گرفتم و تو صورتش لب زدم. 

  ای یکن  یماجرا شونه خال نیا ریاز ز یبخوا ای  یازم ببر  یو باز کن، به خدا قسم اگه اسمکِرت  ی_گوشا
که با   ارمی م تی سر خودت و اون دختر قرت ییالچنان ب  ،یو دور بزن و من  یار ی درب یزرنگ باز  یبخوا
 شد؟ ت یحال   ،یافتیبندازنتون باز میانداز مستقخاک 

افتاب پرست به تمام معناست. هرچند فکر   کیمرد بدون شک  نیا دم،یدرز نگاهش ترس رو د تو
 شرف داره. نیکنم اون جونور زبون بسته به ا

 خواست بزنه رو جمع کنه.  یکه م یکرد زر  یسع یارو گرفت و با لحن چاپلوسانه  دستم

 ؟ یذار یدارم!؟ چرا حرف دهنم م یم یتصم ن یگفتم همچ ی_من ک

 !وونی ح  شناسمت،ی_چون م

متنفر بودم،   مارستانیب یقدم ازش فاصله گرفتم. از حال و هوا کیحرص دستش رو ول کردم و  با
من کال از    زد،یهمون حس حال بد به دلم چنگ م مارستانمیداد...االنم که ت یبهم م  یحس مسخره ا

و  افتضاح ر  نیا دیشده با یپوشه متنفرم...هر طور  دیسف  یالکل و آدم ها یبسته، با بو طیمح  یهرچ
 جمع کنم. 

 تو سرش بکنه...  یچه خاک دیحرفاست که بدونه االن با نیعرضه تر از ا  یب یر یمش

  دنیبوده که اومده د یک  اروی نیا دونهینم  یمِخ تو اطراف من جمع شدن، احمق حت یادم ب  یهرچ
 شاپور... 

 دروغ باشه! ست،ین دی بع شونیا یکه اونم با هوش فوق العاده باال شناسه یرو م  لی وک فقط
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که با حس نگاه   ارمیب  رونی ب بمی رو از ج میش کنه. خواستم گوشحرفاست که بتونه جمع   نیتر از ا نفهم
کرد تا   ی که انگار داشت بهم جبر م ینی. نگاه سنگستادمیسرجام ا یخودم، لحظه ا یرو یا رهیخ

 جلوش زانو بزنم!

دوتا چشم که با   دنیتند شد، سرم رو چرخوندم و از د یبودن نگاهش نفسم لحظه ا نیسنگ از
 کرد، ماتم برد.  ینگاه م رهیخ رهی تمام بهم خ  یدرندگ

به عصابم  یر یاسم بگردم، انقدر که مش کیذهنم دنبال  یها یشلوغ نیکردم تو ا ی شدم و سع جیگ
 کرد.  یگند زده مخم کار نم

 کرد.   خیو شک زده، حس کردم تمام بدنم   دیدقت به چشم هاش و صورتش برق از سرم پر کمی با

با باباش   یر ی شباهت نفس گ  چیه کرد،ی فرق م تیتو سا یبا عکس ها یلی خ  شت یتو واقع  چهرهِ 
 نداشت. 

 امان از چشماش... یول

 از چشم هاش... امان

تونستم کابوس هام رو تو   یبود و من م رهی بهم خ نهیاز نفرت و ک یادیبا حجم ز شیشوح یها چشم
 .نمی بب  تیواقع

 کنه؟ یکار م یچ نجایپسر ا نیا

  نجاست؟ی. االن چرا اارنیرو برام ب   قشیدق یگردن و هربار نتونستن جا یروزه بچه ها دنبالش م چند
 ه؟ یمشت شدش چ یدست ها ش،یوحش یچشم ها نیا لیدل

 .. ی_عل

تک   ن،یبفهمم آرت  دیاومد. من با ینگاه هم نکردم، االن چرت و پرتاش به کارم نم یر ی به مش یحت
 !کنهیکار م  یچ  نجایپسره سعادت ا

ثابت شد   نی آرت یکه انگشت هاش رو دمیرخ د میته سالن اشاره کرد، از ن یِ دست سمت در خروج با
 لب زد. یزده ا  جانی و با لحن ه
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 بود... نجایا روزیونه، همون پسره است که د_ا

سرم آوار   ی تا رو میزندگ یو پشت کردم برا دمیکوب اتمی به تمام حدس دییکه زد، رسما مهر تا یحرف با
 بشه...

 ی...واقتیبردن به حق ی...پدنیفهم  یداد...بو یم یخونخواه  یداد...بو یخون م  ینگاه، بو نیا
  یاگه توله گرگ از خود گرگ بدتر بشه...کاخ یباشه....وا دهیکه اگه پسر سعادت فهم  ی...وایرعل یام

جغد   لنگاه شوِم، مث نیکنه...ا یو خرابه م ابونیرحمش برات ب یب یها انه ی رو با تاز یکه ساخت
 ... دهیشاپور رو د روزیبوده، اگه د نجایا روزی...اگه دذارهیبه جام  رانهی و و ادیخرابه م  نی....از بمونهیم

 زده باشه! یاگه شاپور حرف  یوا

ترسون چشم هام  یقدم اول رو به سمتش برداشتم اما، دو گو ره،ی م جیسرم گ  دمیخودم اومدم د به
 زدم.  بیو تار شد.به خودم نه  رهینکرد و ت  یار ی

 ... یگنداب رو پنهان کن  نیا دیبا ،یکن  جمعش   دی! باستی ن  دنی"االن وقت ترس

که هنوز هم کنجکاو   یافراد نیبا سرعت از ب  ش،ی خال ی جا دنیو  با د دمیشم هام کشبه چ یدست
 . دمیدو یکردن به سمت خروج ینگاهم م

 در رسوندم.   یخودم رو به جلو  یبه چند نفر تنه زدم و بدون معذرت خواه دونمینم

نداشته باشم. از کنار چندتا نگهبان عبور کردم و   ابونیبه خ یکاف دیشد که د یدر سد یجلو  آمبوالنس
 .  ستادمیلب جدول ا

 به موهام زدم، رفته!  یچنگ

 !یشروع بدبخت  یعنیو االن  دیرو د دیدیم دیکه نبا یاون

 شدم.  یر یمش یرفتم که متوجه صدا نمیدرستش کنم، با حرص سمت ماش  دیبا

براش حروم   ی. ارزش نداشت وقتم رو لحظه اکنهیگندش به زحمت داره راه رو باز م  کلیبا اون ه انگار
 . دیبشم که بهم رس نیکنم، خواستم سوار ماش 

 که از نفس افتاده بود رو زانوش خم شد و لب زد.  یدرحال 
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 ؟ یر ی_ کجا م 

 جمع کن! وی که باال آورد ی. برو گندستی_به تو مربوط ن

 فرستادم که لب زد. رونیرو باز کردم که دستش رو سقف نشست، با حرص نفسم رو ب  نی ماش در

 ؟ یکن  تی شکا یخوای_نم..نم

 دنبال خر مردست!  رودادهمی گ نیتو ا یانداختم، حت صشیحر یرو به چشم ها زمیت نگاه

اشت  از وزارت بهد ایاومد  سیو جمع کن. اگه پلبه تو نداره، حواست   یَدخل یکش تی و شکا  تی_شکا
 که؟ تهی. حالیبر یاز من نم  یخودت درستش کن، اسم

 تا حرف بزنه گفت:  کنهیکه انگار داره جون م یتکون داد و با لحن یسر 

 مجبورم بخرمش! اونوقت...  اد،یاخه اگه بازرس ب  ی_ باشه ول

 قطع کردم.  حرفشو

اوضاع   یفهمم نتونست . اگه بکنمی و پرمکه حسابت  هیبار  نیاخر ی. ولزمیری و، پول برات م_ ببر صدات 
 ...رمیگیازت م  وت یکل زندگ  یرو درست کن 

 گفتم: یصورتش خم شدم و با لحن جد   یبود رو نیدِر ماش یکه دستم رو یمکث کردم، درحال  کمی

نکن به  یکار  هیم ماِل مِن...پس تنت  یهالباس  یو، حتدخترت  یحت ،یاز من دار  وت ی _ تو کل زندگ
 کنم.  لتیتبد چیه

 .دیانداخت، خودش رو کنار کش  نیی شده سرش رو پا  الل

که   ابونیپدال گاز فشار دادم. از خ  یتونستم پام رو رو ی که م ییشدم و تا جا  نیحرص سوار ماش با
 بوق جواب داد.  نیاول شهیرو گرفتم. مثل هم دیرو برداشتم و شماره سع میگوش یاومدم، فور  رونیب

 _جونم، اوستا؟ 

 ؟ یی_کجا
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 مکث کرد.  کمی  د،یرس  یم ی ز پشت گوشا یخرخر  یصدا

 ی...شوما امر کردمیم سش یورزده داشتم راس یگند هی کی کنی پ میکر نیشوما اوستا، ا هِ یسا ری_ ز
 ساالر! یرو صورتمون زنگ زد یدیمنت پاچ  ؟یدار 

خودم   یتر  عیسر ریچرخوندم تا از مس  ی که فرمون رو م  یجابه جاکردم، درحال  کم ی رو تو دست  یگوش
 رو به شرکت برسونم لب زدم. 

 برم؟  گهیسراغ کس د ای یکار واست دارم، وقت دار  هی_ 

کن من جنازه واست   سیکرده...شوما اسم م کمیکن یپ  می_نه، نه! شوما فقط لب تر کن! گور پدر کر
 ...فقط امر کن.رمی می من چهاربار برات م ریپست کنم نوکرتم، شوما بگو بم 

 فشار دادم.  شتری رو دور فرمون ب دستم

 ... یکن دایبرام پ  وش ی همه چ خوامیم دمیبهت م  ینشون هی_ 

 کلفتش حرفم رو قطع کرد. یام تموم بشه صداکه جمله نیکاغذ اومد، قبل ا یکردم صدا حس

 _اوستا مشخصات بده...

تو کدوم شعبه  شتریزن و بچه داره؟ ب  کنه،ی م یکجا زندگ   نی ...ببلِ یانگار وک موره،ی...اسمشم تاری_خشا
 از قلم ننداز...  ویچ ی خوام...ه یم وش یداره. خالصش کنم واست، همه چ  تی ها فعال

 مثل خودکار تو دهنشه، جواب داد.  یز ی که انگار چ یناموزون شده بود، جور  کم یکه صداش  یدرحال 

 نره...  ادتونیما  لیت ی...حله، فقط شارمیبرات درم  اروی_حله اوستا، حله...تا ناموس 

 پول تو حسابته... ار،ی _اطالعاِت بدرد بخور ب

 جفت تخم چشم هام... ی_چشم، به رو

گاز فشار دادم و همون طور که بعد سال ها، از   یرو قطع کردم. پام رو رو یگوش یا گهیحرف د بدون
 گرفتم، شماره محمد رو گرفتم.  یها سبقت م نیماش

 لندهور باز کجاست... ستیرو به گوشم سپردم، انقدر زنگ خورد تا قطع شد...معلوم ن  یگوش
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 . دمیخمارش رو شن  یبار شمارش رو گرفتم تا باالخره صدا سه

 لب زدم.  دم،یدیدر توانم کنترلش رو نم گهیکه د یتیحرص و عصبان با

 ؟ ییکجا ؟یدی جواب نم  ی_ واسه چ

 کرد.  یخنده ا کت

 ؟ ی زنیو مسر داداشت، دادش  یو لگد کرده که دار دمت  یک ؟یباز ترش کرد هی_چ

 هام رو بهم فشردم و با حرص گفتم:  چشم

 ... نمتیبب   دیبا ؟یی_عصاب ندارم محمد، کجا

 جلسه ام... تونم،ی_االن نم

در   یکه سع ت،ی که باعث شد تو همه اضطراب و عصبان دمیرو شن  یخنده دختر  یصدا همزمان
 بشه... دهیخط قرمز کش   کیکنترلش داشتم 

  نی . پس از اولستیرفته خونه باغ و صددرصد تنها ن  یعن یجلسه  گهیم یدونستم کجاست، وقت یم
 رفتن به شرکت به سمت خونه باغ تو فرحزاد... ی دور زدم و به جا چیپ

  ی که بلد بودم رو پشت گوش ییگذشت تمام فحش ها  یم گهید کمیرو قطع کردم چون اگه  یگوش
 و مشترک من و داداشم...  یخونه باغ، ملک شخص دمی زود رس یل یکردم. خ یو بارش م  زدمی م ادیفر

از   ریوقت غ چیه یول  مش،ید یخبر نداره، واسه روز مبادا خر  یکس از وجودش حت چیکه ه ییجا
 برادرم ازش استفاده نشد.  یها یمکان واسه خوشگذرون 

 قفلش کردم!  دمیپارکم نکردم، فقط زحمت کش  یبه جا یتوجه  یدر گذاشتم و حت یرو جلو  نیماش

تموم    شیکردم، کثافط کار یکه خدا خدا م یتند و محکم درحال  یرو تو قفل انداختم و با قدم ها دیکل
 .درخت سبز هم نداشت رد شدم کی یخشکش که حت   اطیشده باشه، از ح
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رنگ کف   یی طال یها کیبرخورد پاهام به سرام یباز بود، با حرص در رو باز کردم، صدا مهی خونه ن در
و صدام رو انداختم رو   دمیکش یق یدستم چرخوندم، نفس عم یرو تو دی. کلدیچی فضا پ یتو نیزم

 سرم. 

 ؟یی _محمد؟ محمد کجا

که از حرص دست هام   یدرحال اومد،   یبهداشت سیسرو کیدادش از اتاق نزد یبعد صدا هیچندثان
اومد و   رونیب  یاتاقش رسوندم. خواستم در رو باز کنم که خودش فور  یمشت شده بود خودم رو جلو

 .ستادیبست جلوم ا یلباسش رو م   یکه دکمه ها یبهت زده، درحال  یبا چشم ها

 کمربند شلوارشم هنوز نبسته بود خونم به جوش اومد.  یکه حت تشیوضع دنید از

 زاست؟یچ نیاخه وقت ا االن

 به فکر... نی ا کنمی فکر م دمونیجد  یدارم به بدبخت من

 . رمی رو نگ قشی هوکیتا   دمیقدم خودم رو عقب کش کیهام رو چند لحظه بستم و  چشم

 شانس اوردم...  یلیکنم، خ  شیخال یک یقصد نکنم رو  یخوش نبود اگه به صورت ناگهان حالم

 پدر؟  یمگه نگفتم جلسه دارم ب ؟یکنی کار م یچ  نجایا ی_عل

 باز بود اشاره کردم. مهیرو پاک کردم و به در اتاق که ن میشونیپ یهام درهم شد، عرق رو اخم

 .  میحرف بزن  دی_ جلسه و زهرمار، دختره رو بفرست بره با

باال انداخت و با لحن    ییکرد، ابرو ی حرفم تک خنده ا نیدکمه لباسش رو بسته بود که با ا  نیاخر تازه
 لب زد.   یشوخ

 ؟ یزنیحرف م ی_ کدوم دختر بابا؟ راجب ک

 .دمی م و تو صورتش غررفتم و گوشه شلوارش رو که به زحمت دور کمرش مونده بود، گرفت جلو

!  مونهیصاحاب تو پات نم  یب نیو برات ببنده، االنم ارفته کمربند شلوارت  ادشیکه  ی_ همون دختر 
 و بکشم؟ خودم زحمتش  ای رونیب  شیندازیم
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 باال اورد و بهم اشاره کرد عقب برم.  میدستش رو به حالت تسل  د،یحرفم خند نیا با

 م. کن ی_ تو اروم باش، من االن درستش م

. خودم رو عقب  ستین یز یچ  نینگفتم، انقدر حالم بد بود که اصال االن وقت بحث راجب همچ یز یچ
 . دمیکه محمد رفت تو اتاق و پشت بندش صداش رو شن دمیکش

 برنامه باشه واسه اخر هفته...داداشم باز مورچه لگدش زده... هی_عروسک، بق 

که از گردن  یو خفه کرده، درحال خودش   شیدختر جوون که تا خرخره تو آرا کی قهیچند دق بعد
اون زن زدم که خودش رو به تاراج   یبه عشوه ها یاومد. پوزخند  رونیشده بود، ب زونیمحمد او

 باباِش! یزده...محمد جا

چندشم شد،  یز ی چ نیهمچ دنی *". از ددیخودش رو جمع و جور کرد وبوس کمی من  دنید با دختره
 فرستاد.  رونیبه جفتشون کردم که محمد به کارش سرعت داد و دختره رو ب یاخم

 یو ناز و کرشمه زن ها یهام به شمارش افتاده بود اونوقت برادر احمق من تو فکر الواط  نفس
 کردن، بذارم.  یم یکه االن داشتن کثافط کار  یمحاله پام رو تو اتاق به موهام زدم، یاطرافِش...چنگ

خاک و نم به  یبو ،یسالن رفتم. با باز کردن در قهوه ا یانتها یِ میو سمت کتابخونِه قد دمیچرخ
 نیاگه االن تو ا  دیچراغش رو روشن کردم. شا تی اهم یدادم و ب مینیبه ب  ینی صورتم خورد، چ

 گها  ی...اما، االن حتشدیم فیهام رد تی وحشتناک نبودم، درمورد نم دادِن سقِف گله و شکا  تیوضع
مبل سه نفر رو چنگ زدم و   یرنِگ رو دیسف هیتوجه نخواهم کرد! جلو رفتم و رو ادیدستمم قطع شه ز

 پرتش کردم.   یگوشه ا

 ه و باعث سرفه بشه.هام اثر بذار هیپر از خاک بود و باعث شد ذرات معلق رو هوا به ر  روش

و حالم رو   زدنیبودن که کنار چشمه به دلم چنگ م ییروستا یزن ها هیترس و استرس شب  ،ینگران
  یانتظار ها یفرستادم.  حت رونی ب  مینیکردن. بازدم نفس رو با حرص و فشار از ب  یخراب و داغون م

 ...ادیکش م  یانگار زمان ه د،یکش یسال طول م  ک یاومدن برادرم برام قد  یبرا ،یا هیچند ثان

 افتاده بودن، گرفتم. نیزم یکه رو یداغونکهنه و دربه  یباز شدن در و ورود برادرم، چشم از کتاب ها با
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و با تشر    ستادیطلبکارا کرده بودش، جلوم ا هیکه شب  ییشدم، با اخم ها  رهیمردمک چشم هاش خ به
 لب زد.

قول و قرار    یبابا من کل  ؟یو خراب کردکوزه، من و کاسه جا نیا ی_ کارت واقعا انقدر واجب بود که اومد
 دختره بسته بودم... نیبا ا

و داغون مبل فرو بردم و از   یتِن خاک یگرفت، دست مشت شدم رو رو تی رنگ خشم و عصبان نگاهم
خبر بود و من تو اون لحظه دلم   یواکنش نشون نداد، ب  یذره ا میجام بلند شدم. محمد از نگاه عصب 

رو   شلباِس نامرتب  قهیکنم. دستم رو جلو اوردم و  می تقس  یکی خواست آشفته بازار ذهنم رو با  یم
 لب با تشر گفتم:   ریز  دمش،یسمت خودم کش کمی چنگ زدم و 

بدبخت   ی زده! خبر ندار  یپسر سعادت چه گند یگرم شده که خبر ندار  یکار کثافط  ی_انقدر سرت پ 
 ؟ یِ ابون یدختِر خ  هی! بعد تو به فکر قهر و ناز میشد

رو به صورتم انداخت، دستش باال اومد و دست مشت شدم رو که مثل سنگ سفت و    جشیگ نگاه
 لب زد.  یجی خودش رو ازم فاصله داد و با لحن گ کمی سخت شده رو گرفت.

   نه؟یپسر سعادت؟ منظورت آرت  ؟یگیم ی_ چ

 .دی چونش کش ریز یکرد و دست یاتک خنده  د،ی نگاه مصمم رو د یوقت

 کردن؟  دایرو مگه پ _بزغاله 

  یز ی برنامه ر یکه براش کل  یا ندهی کردم آ یقرار و ناراحت بودم و حس م  یب دم،یبه صورتم کش یدست
 قرار گرفته.  یران یو دیمورد تهد دایانجام دادم، شد

 . ارمی آرامش بدست ب کمی کردن طول و عرض اتاق،  یکردم با چندبار ط  یسمت پنجره رفتم و سع به

  کمیندارم.  یخوب  یزد که خبر ها  ییحدس ها کینظر داشت، انگار  ری من رو ز یکه رفتار ها محمد
 . ستادمیچندبار اتاق رو دور زدم و بهتر نشدم، سرجام ا یصبر کرد تا حالم بهتر شه، وقت

محمد   یبرا یهرچه زودتر همه چ   دیشد. با نییبه شدت باال و پا نمیکه قفسه س دمیکش یق یعم  نفس
بود نظر   دایداخلش هو ی...برگشتم و به صورتش که کم کم نگرانمیحواسمون رو جمع کن  دیبگم، با

 لب زدم. یکنترل شده ا یکردم.با صدا
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 کرده. یشاپور خودکش  مارستان،ی_ امروز رفتم ت

 لب زد. چند لحظه فقط نگاهم کرد و دراخر ساکت

 و بکشه...خودش  نایُشل مخ، من که توقع داشتم زودتر از ا کهی _ به جهنم، مرت

 وسط حرفش...  دمیپر

به حرفت گوش   میاز شرش خالص ش  یموقع که گفتکشت! کاش اون یو م_ اره کاش زودتر خودش 
 ... فرستادمشی جا نمجواب اون  هیکردم! کاش به خاطر  یم

 زده؟   یحرف  یمگه به کس شده؟ی. چنمیبب   ریاروم بگ  ،ی_عل

 گفتم: یگرفته ا یون تو چشم هاش انداختم و با صدارقص  یعاجز و ناراحتم رو به مردمک ها نگاه

که انگار   ییبابا هیبا  نی آرت روزی. ددهیدربه در مثل ادم اطالعات نم یر یمش نینه! ا ایگفته  دونمی_ نم
گذاشته برن  اشیه من خبر نداده، از ترس گو*ه کارالشخور ب  یر یمش نیشاپور، ا دنیرفته د لهیوک
زده   تشیعصبان گر  نیانگار آرت  ده،یکش یگفته فقط کار به کتک کار  یشاپور چ   دونمی. من نمدنشید

 و کشته.باال و زدتش...امروز شاپور خودش 

 باز بود و با تعجب بهم زل زده بود. مهیدهنش ن نم،ی صورت محمد نگاه کردم تا واکنشش رو بب  به

 زدم. مونیبه بدبخت   یپوزخند

 ده؟ یدونسته؟ اصال از کجا فهم ی_اون از کجا درباره شاپور م

کنه و قدم   ینشون ندادم، حاال نوبت اون بود که قاط   یواکنش  چیمن ه شی برابر داِد پر از نگران  در
 به حالم زدم. یبزنه. پوزخند

 گرده،یبرم  دهیواسه ننه باباش م رات ی دوزار خ رانیا ادیدست کم! گفتم ممحمد،  مشی_دست کم گرفت
 ست...دنبال شاهده...دنبال مدرکه!نگو اقا دنبال گذشته 

 و گفت:  ستادیبود با اضطراب تمام جلوم ا دهیاز من ترس  شتریکه انگار ب  محمد
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به اون کره   دیچرا با زد،ی عقل نداشت، با تو حرف نم ارویزده باشه؟ اون  ی_از کجا معلوم شاپور حرف
 زده باشه؟  یخر حرف 

 .دمیکه چشم هاش رو د یامان از وقت یرو به خودم بدم، ول  یدیام  نیخواست همچ یدلم م منم

 داد... یندونستن نم ی_چشم هاش بو

 زد. ادیبهت زده فر محمد

 ؟یدی_مگه خودشم د

که بلند گفت"   یمبل درحال  یسرش، عقب رفت و خودش رو رو یتو دیکردم که با دست کوب  سکوت
جفتمون شکسته   یطوالن یو بازدم ها قیعم ینفس ها یساکت اتاق، با صدا  ی" پرت کرد.فضا یوا
پام کامال قابل   یها چهی در ماه ی دادم.احساس ضعف و خستگ هیتک  واریعقب رفتم و به د شد،یم

 بدم.  هیتک یز یداشتم به چ از ین االنحس بود و 

   ؟یکنه چ  دایپ یز ی_اگه چ

جواب  هیتونستم  یکرد و م یهنوز عقلم کار م ی نگران و آشفته بودم ول دم،یبه چشم هام کش یدست
 سوال بدم.  نیقاطع و محکم به ا

 کردن وجود نداره.   دایواسه پ یز ی_چ

لب  ینسبتا بلند یاشاره کرد و با صدا ینامعلوم  یمحمد درهم شد با انگشت اشاره به جا یها اخم
 زد.

 دایپ یز یاگه چ کشن؟ی م رونی مو رو از ماست ب  الیوک  ی دونیگرفته؟ تو نم  لی رفته وک  یگی_ مگه نم
 باشه... یکنه...اگه شاهد

 تمام گفتم:  تی وسط حرفش و با جد دمیپر

ما استفاده  هیکه بتونه عل یز یچ  چیوسط ه نیجلو و ا ره ی م یپسره داره قانون  ن یگرفته باشه، ا لی_وک
سوخت خاکستر   شیکه توآت یرفت، تو همون خونه ا نیازب  یهمه چ شی. همون نه سال پستیکنه ن
 شد!
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و انقدر داد  ری . پس اروم بگدیرس   شیامروز خبر خودکش  نیهم شمیما مردن، اخر یشاهد ها تمام
 قهیچند دق  نیتاهم ست،ین التیخ  نیتو سرمون شده! تو که ع  یچه خاک ستی ن  مینزن! انگار من حال

 و با حرص جواب داد. دی...با دست به پاش کوب یخوند یم ییگوشه دختره الال ری ز شیپ

  نیسبز شد هان؟ ع هوه یپسره از کجا  نی_ من با هفت جد و ابادم غلط کردم، من گ*وه خوردم! ا
 کنه؟  غیو ازمون دربختک افتاد به جونمون، قراره خواب و خوراک 

 نشستم لب زدم.  یم کشی تک مبل نزد یهمون طور که رو ،یلحن تمسخر  با

خوف   یواسه چ شده؟یچ م؟یالف بچه بترس  هیاز  دینبا  م؟یگرگ بارون زده ا  یگفتیکه م ی_تو نبود
 ؟ یو باخت خودت  یجور   نیچندسالته ا ؟یکرد

 .دیخم و گردنش رو سمتم کش کمیپاهاش  یرو بهم دوخت، رو شی عصب نگاه

پسره سعادته، اگه  نی. اگه امیاز دست بد وم یکه با مکافات بدست اورد ییزایتمام چ  خوامی _ من نم
لنگ   میبر دی به ارث برده باشه ما با وش ی پدر گوربه گور اتیاز خون و خصوص ،یعل  کمی فقط  کم،یفقط 
 ؟ یفهم ی. ممیبنداز

 ثباتش، صداش گرفته شده بود ادامه داد.  یب یخاطر داد هاکه به  یساکت شد و درحال  کمی بعد

 و بفرست شهرستان!_دخترت 

 گفتم:  یاروم تر  یچونم بردم و با صدا ری بهش انداختم، دستم رو ز یز یحرفش نگاه ت نیا با

 حواست به پسر خودت باشه، هرچند که کار از کار گذشته...  ،یکه نگران دختر من باش نیا ی_ به جا

   ؟یچ یعنی_

 جواب دادم.  یکالفگ با

. صدف رو که میکه ما بفهم نی. بدون ادنید ون یصدف و آرش چندبار آرت  یعنی_ کار از کار گذشته 
 م که...مطمئنم، اون روز صبح زود از قبرستون سر دراورده، ارش 

 بلند شد و با ته مونده صداش داد زد.ادامه بدم از جاش  نذاشت
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 ...دنشیکه رفته د دهی _ آرش غلط کرده، آرش به گور پدرش خند

 . نهیدستش رو گرفتم و مجبورش کردم بش مچ

حساس بشن. به   دیبچه ها نبا ار، یخودت ن یکه! به رو  یاروم باش، تو از من بدتر  قهی_محمد دو دق
 نزن...  یارش حرف 

 که عالمت سوال شده بود، به سمتم خم شد.  یرتشده و صو   زیر یچشم ها با

 ه؟ی آرامش هست، بگو برنامت چ هیتو عمق نگاهت  شناسم،یو خوب م_ من چهره و چشمات 

 بهش زدم. یمرموز  لبخند

 !میکن  ی...درستش مهیدرست شدن  شی...بقمیاول اروم باش  دیفقط با م،یدار ادی_ کار ز

 م؟یکن  دیکار با ی_مثال چ

 کردم و گفتم:  زی هام رو ر چشم

...االن به کمک  یخواستگار  ادیبا صدف حرف زدم...بگو ب   اری زنگ بزن بگو درمورد کام  ی_به الماس
 . میدار ازی ن یالماس

 نگاهم کرد و سرش رو خاروند و گفت:  جیگ محمد

 ؟ ی_مگه حرف زد

 و با حرص گفتم:  دمیبه چشم هام کش یدست

  گهیبرنامه د هی یگفتم، داد زدم و مهربون شدم بازم گفت نه! ول  یگفت نه! رد کرد...هرچ ی_اره ول
 بدبختش کنه...   ذارمیسراغ صدف نم  ادی ب ترسمی...مترسمیپسره م نیدارم. من از ا

 ست؟ ین ی دختر که راض  ؟یکن  کاری چ یخوای_م

 وجود مردد بودنم اروم گفتم:  با
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طالق  م،یکه راحت شد نیاز شر ارت گهید زی هرچ ای یحاال زور  کنم،یمدت عقد موقتشون م هی تی _نها
 سراغ صدف بره...  دینبا نی ارت وفتهیب  ی...هر اتفاقکنمیو شناسنامه رو براش عوض م  رهیگیم

 *** 

 " نی"آرت

و   دمیخند یکه م میبچگ  ی...قد تمام روزهاستیخودم رو غرق کرده بودم، حالم خوش ن یک ی تار تو
بود بهم بگه  یک ی  شدمیو غصه ام...باز بچه بودم، ناراحت که م ینبود االن سرشار از ناراحت  المیخ  نیع

 "رهی م ادتی ،یشی"بزرگ م 

 رخت نبسته...  ادمیو هنوز، غصه هام از  رشدمیاالن، قد صدسال پ  یول

حالت ممکن برام  نیراحت تر نیا دیرو دراز کردم، شا یک یازپاهام رو باال اوردم و اون  یکی
  اده،ینشستم و الم تا کام حرف نزدم. غم هام ز نیزم یرو  ،یکی اتاق، تو تار نیهست...چند ساعته تو ا

  یم دشتن و روحم رو مال خو  ی از دست روزگار پرم و حس نفرت تمام وجودم رو فتح کرده و به زود
 مگه مهمه؟  یتب دارم ول دیداغم، شا مورِ یحق با بابات دم،یکش  میشونیبه پ یکنه.دست

اگه  دی...شا خورهیحالم از خودم بهم م  شم،یم تیاهم یب  یبه همه چ شتریب   گذرهیم شتریب  یهرچ
  دم،یکرد! سرم رو عقب کش یم می االن داشت پرونده قتل رو تنظ  کردینم  نمیبا زور سوار ماش موریبابات

  رهیدادم و به روبه روم خ  هی تک واری.به ددیکش یر ی حرکت ت  نیکرد و با ا ی گردنم به شدت درد م
 شدم...

و با نگاه نگرانش،   کنهی که درو باز م هیبار نیومست یب نی باز شد، ا متیبعد در اتاق با مال قهیدق چند
 بزنم!   یدست به خودکش ترسهیم دی.شاشهی م رهی بهم خ یک ی تو تار

که جلوم رو   نیازش دلخور بودم...دلخور به خاطر ا کنم،ی نگاه نم ی قبل بهش حت یهمه دفع ها مثل
بهش   ویمن رو خونه خودش اورد...دلخورم که به خاله زنگ زد و همه چ یگرفت...دلخورم چون زور 

دلخورم...حالم  یلیرو به چوبه دار بکشه...اره من خ صی حر یاون آدم ها تونهیگفت...دلخورم که نم 
  دم،یهست رو من کش ای تو دن یدن یکش  ی!هرچکشمیم نمبه اهلل قس  کشم،پینم گهید ست،یخوش ن 

 بسمه! گهید دم،یمن کش نیزم یرو یقدر تمام آدم ها
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داشت، جلوم  یقدم بر م  اطی اتاق، با احت یکی که به خاطر تار یاتاق رو کامل باز کرد و درحال در
مادرِم!  یول  ستین مینشست.بهش نگاه نکردم، دوست ندارم تو چشم هام دنبال غم بگرده، مادر واقع

بزنم اون بود  یخواستم ار غم دست به خودکش یکه م یی بزرگم کرده، شب تا صبح باالسرم بوده، روزا
 من باشه... شی دخترش نموند تا پ شیکه مراقب بود.به خاطر من از بچه خودش گذشت، پ 

قبول شد بدون مخالفت اجازه داد بره تا بتونه  ریدانشگاه مال نیری ش یوقت  ره،ی نم  ادمیوقت  چیه
 خوام بچم مستقل شه!  یگفت م  یو م  اوردیمن بمونه. بهونه م شیپ

کنم، باهام اومد، پابه پام...قدم به قدم... سطر به سطر    یزندگ کای نذاشت من مستقل تو امر یول
فوت   کلمی رو سر و ه  یالکرست ی ...تا آشدیزودتر از من بلند م  رونی ب رفتمی...هر روز صبح که ممیزندگ

به گلوم چنگ زد و گلوم رو محکم فشار داد.به زحمت آب   یبرم...بغض تازه ا ذاشتیکرد، نم ینم
 گلوم رو قورت دادم. 

 ! نمینب یجور  نیتورو ا یول  رم،ی من بم ی_اله

 قلب پاره پارم فرو رفت.  یتو  یز یناراحت و گرفتش حالم رو منقلب تر کرد، حس کردم چ  یصدا

قرمه  یجام بو نی پام گذاشت، از هم کیتو دستش رو نزد ینینگاهش نکردم، رخ گرفتم...س بازهم
 . دیرس  یبه مشامم م یسبز 

 .شدمیغذا م یزودتر متوجه بو  شدینم پی ک مین یاگه ب دیشا

خودش رو    د،یاز جانبم ند یواکنش  یوقت دش،یجلوکش  کمی نشست و  هشایس  یروسر  یرو دستش
 به سمتم خم کرد. 

   ؟یبخور  کمی یخوا  یپختم برات! نم یکه دوست دار  ییغذا نی ...ببنیمادر بب  ن،ی _آرت

 هوکی...دمیحرف نزن خاله! حرف نزن، من مادر نداشتم، من مادر ند یطور  نی گرفت، با من ا نفسم
 کرد و آروم ادامه داد. ی نیفن یکنم...ف یدق م

ببخش   گهی. خداعالمه، خدا مگذرمیخدا بزنه کمرشون...من که نم  نی _خدا ازشون نگذره، به حق حس
پرپر کردن،   وچارم ی هر بخوا یطور  نیبه خودش قسم اگه ببخشم...خدا نگذره که ا  یبا من، ول  شیبق
 و خاکستر کردن...به قرآن اگه بگذرم... خوشگلم یدایآ
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گونم سر خورد و افتاد  یو رو  خت یاز گوشه چشم هام گر یاشک لجوج  دم،یدی رو خودم نم   یکنترل
 ... نیزم

 و بهم نگاه کرد.  دی کش سشیخ یچشم ها یدستش رو رو یتو یدستمال کاغذ خاله

به سر دلت اومده   یچند روز چ نی ا ؟یدیکش یچند روز چ  نیا رمی..من بم واسه اون دلت.  رمی _من بم
  یکنم. نم یبگو...دارم دق م یز یچ هیبزن...  یحرف هیبگو مادر،  یز یچ هیجان من  ؟ی و به من نگفت

 اساکت...توروخد ری ...همون پسر گوشه گشینه سال پ ن یهمون آرت یشد نمت،ی بب یجور  نیتونم ا
 حال روز بدت رو ندارم...  دنیطاقت د گهینشو، من د  یاون جور 

 منه؟  ریزدم. مگه تقص ی تلخ  پوزخند

شه؟ دستم   یجور  نیخواستم ا ی خاکستر کنن؟ من مگه م شی من خواستم که خانوادم رو تو آت مگه
 .دمیلب غر  ریمشت شد و ز

 ...دنیشو پس م_تقاص 

. دیکش ی م یعصابم خط مواز  ی هاش رو هیگر ی...صداهیگر ریحرف، خاله بلند زد ز نیا دنیشن  با
 خودم حالم بد شد.  یاز خودخواه  یلحظه ا

من بود...بهش   ری تقص یمن بود...همه چ ری کرد، تقص یم هیداشت به خاطر حال و روز من گر اون
اتاق برق   یک ی رتو تا دی و اشک هاش مثل مروار دیلرز یخم شدش م  ینگاه کردم، شونه ها

درونم خشک شده،  یز یدرونم مرده بود...چ یز یانگار چ ی .دوست داشتم جلو برم و بغلش کنم ول زدیم
 رو بغل کردم از دست دادم...  یمن هر ک

طوفان اومده  کیرو دوست داشتم از دست دادم، من هر وقت دل بستم و خوشحال بودم  یمن هرک
 رو برده... میو همه چ

  ینمدارش رو یالخره، بعد چند ساعت انتظار بهش نگاه کردم، جلو اومد. دست هابا دید یوقت خاله
  یب یها هیورم کردش نشون از گر  یصورتم متوقف شد. چشم ها کیدست مشت شدم نشست، نزد

 داد. یشمار م 

 گفت:  ختی ر یهمون طور که دونه دونه قطره از چشم هاش فرو م  ،یو لحن ناراحت   دیهاش لرز لب
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...مدرک دونمیم..من م  ن،ی...م..من به مادرت قول دادم...ببیتنها باش  ذارمی_ به خاک مادرت قسم، نم
...اونا شهیم دایمدرک پ هیحق نشسته... ی! بهم اعتماد کن...خداجایکرد دایفعال پ یعنی ،ینکرد دایپ

 ...یدرد و به دوش بکش نیتنها ا ذارمیبه خدا نم  ،یست یتو تنها ن یبدن! ول دیبا...چون دنیتوان م

  یبه حرف هاش گوش م یزانوم قرار داد. به سخت یرو  یاش شدت گرفت.سرش رو لحظه ا هیگر
 و درد رو باهم داشت.سرش رو بلند کرد و به چشم هام زل زد. یحرفا برام دلگرم  نیا دنیکردم، شن 

برام با ارزش   نی ری. تو از شگمیاالن م یول  اوردمیرو به زبون ن یز ی چ نیوقت همچ  چیه ،ی_ تو پسرم 
 ...من فقط تورو دارم!یو دار تو فقط من  یشوهر داره، ول نیری ...شیتر 

برات   ،یدون یکه م ییها زیاز چ ی سر  کی یاداور ی ینبود که قلبم رو بلرزونه ول یز یکس بودنم چ یب
 . شهیسخت م

بشقاب برنج با   کیغذا رو که متشکل از  ینیس د،یعقب کش کمی رو اروم ول کرد و خودش رو  دستم
حسم    یحال و ب یپر اب و ماست بود رو سمتم هول داد.نگاه ب وانیل کیهمراه   ،یخورشت قرمه سبز 

 بسته قرض هم بود، قرص قلبم! کی وانیانداختم، کنار ل  ین یرو به س

  شه؟ینم ی چ یو برام جالبه که چرا ه خورمیهست نم یکه االن چند وقت یقرص 

  یحکاک یادگار ی وارشیبا خنجر رو د یکیکه  نیا هی دردش شب  کشه؟ی م ریفقط ت  رهیگ یدرد نم چرا
 که تا بعد از مرگمم همراهم هست. ییها یادگار یکنه...

...الغر ینخورد  یچی چند وقت ه  نیمنم شده بخور، تو ا  یبه خاطر دلخوش  یبه غذا ول  کنم،ی ار نم_اصر
 ...یشد

حواسش به کم شدن وزنمم هست، هرچند به خاطر غذا نخوردن الغر نشدم، به خاطر حرص و   یحت
 حد و اندازه است!   یغم ب  دیجوش و شا

حرف بزنم، دست رو    ستی که قرار ن نیاز ا دیآه بلند ازم گرفت، نا ام کیرو با  ش ی مملو از ناراحت نگاه
 نتونم حرف بزنم... دیشده باشم...شاالل  دیگاه کرد و خواست بلند شه.شا هیزانوهاش تک یرو
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تونم تالش   یم  ی...ولارمیخوب بودن درب  یادا یهمه غضه به گلوم نتونم حت نیاز فشار ا دیشا
شده    زیخ  میحرکتم خاله که ن نی با ا  دمش،یدراز کردم و سمت خودم کش ینی کنم.دستم رو سمت س

 بود واسه تنها گذاشتنم، نشست. 

جلوم و قاشق رو به   دیهاش دادم، ظرف غذا رو کش یدوباره تن به مهربون که نی از ا یجون یلبخند ب  با
که ظهرا به عشق قرمه  ییرفت تو گذشته، به روزها یدستم داد.نگاهم رو برنج ها بود و ذهنم مدام م

  ذاشتیمخوشمزش که عطرش، هوش و حواس برام ن ی...به عشق غذا هادمیخواب   یمامانم نم یسبز 
طعم   یاز غذا رو تو دهنم گذاشتم و با بغض قورتش دادم، حت یرفتم...قاشق  ینم  یتو کوچه واسه باز 
 از مزه بد دهنم رو بهتر نکرد. یخوشمزش مقدار 

و   خوردم یسمت خودم جمع کردم با زور قاشق، قاشق غذا م کمی خواستم دلش بشکنه، پاهام رو  ینم
از بابتم راحت شه...نصف  الشی خ کمی  دیدادم خاله با نگاهش حرکاتم رو دنبال کنه تا شا یاجازه م

 لب زدم.  یگرفته و خشدار  یشده بود که قفل دهنم رو باز کردم و با صدا ی ظرف خال

 کجاست؟  موری_ت

رو باال   شی نی. ب گرفت یز ی رو گاز ر  نش یحرفم لب پا نی بود، با ا رهیکه تا اون لحظه به غذام خ خاله
 و گفت:  دیکش

بهش زنگ زدن مجبور شد   گه،ید یجا ایاز دادگاه بود  دونمیرفت نم  شیواال، سه ساعت پ  دونمی_ نم
 بره.  

به خاطر باز بودِن در نور داخلش    کم،ی اتاق که فقط  یکی کردم و به زحمت تو تار زیر  کمیهام رو  چشم
 هشِت، نگاه انداختم. کیاومد، به ساعت که نزد یم

 ؟ ینگفت یز یکه چ ی_خاله، به کس 

 نگاهم کرد.  یدلخور  با

 ! کنهی و باور محرفام  یدارم اصال برم بهش بگم؟ ک وی _ نه، ک

 بود.. نی ریو ش  مانی_منظورم پ

 نه تکون داد. یاثرات اشک رو پاک کرد. سرش رو به معن  نی و اخر دیبه گونه هاش کش یدست
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فضول  ادینزدم، خداروشکر ز یخودش دنبالم اومد. به بچه هام حرف  موری _ نه، نگفتم. امروزم ت
 !دنینگران بود، گفت آرش صدبار بهش زنگ زده، همه ترس مانیفقط پ  ستن،ین

نداشتم به صورت کامل از   یشتهااسم آرش ا دنیهام ناخودآگاه درهم شد، حس کردم با شن اخم
صدام   یم یشد با لحن مال تمیآب رو برداشتم، خاله که انگار متوجه عصبان وانیل یدست رفت.عصب 

 کرد.

 باز نگاهش نکردم اروم گفت:  یوقت

 نداره... یر ی آرش که تقص یکنم و حق هم باتوعه ول  یبرات چقدر سخته، درکت م  دونمی_ من م

 و صدام رو باال بردم.  دم یُمکت کوب  یرو رو وانی حرص ل با

 ! میهان؟ باباش و عموش گند زدن به زندگ  ؟یدون ی_از کجا م

 تمام جواب داد. یکه از دادم جا خورد، هول کرد، با دست پاچگ خاله

بوده   یکارس؟ اون که اصال خبر نداره...هرچ  یاخه ارش چ یول یگ یم یتو چ فهممی_پسرم من م 
 ... تهیمیقد قیاون رف ره،ی تقص یچه ب بابا و عموشه. اون ب نیب

 لب زدم.  یکنترل  رقابلی وسط حرفش و با خشم غ دمیپر

...همشون مثل همن، همشون لنگه همن! همه از وزِش ی پف یمثل بابا یکیاونم  ده،یمال گهید قی_ رف
  یکرد؟ کثافط، الشخور م   دایواسه کارخونه پ یآرش مشتر  نی هم یدونی دم آشغالن، تو اصال م

  قیعموشه، رف قیکه جور کرده رف  یزدن! مشتر  یو بفرستن برم، تا نفهمم چه گندخواستن زودتر من 
و  اون شرکت  یعل یکنن، ردم کنن برم...اما، کور خوندن، به وال سهیو سرکبود! خواستن من یعل  ریما

 کنم... یتو سرشون خراب م

که با زنگ خوردن تلفن خونه، راهم رو کج کردم و تلفن رو   رهی اشفته خواست دستم رو بگ خاله
 اروم باشه لب زدم. کردمیم ی که سع ییو با صدا دمیکش یبرداشتم. نفس 

 _الو؟ 

 ؟  یار ی خشا ی_منزل اقا
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 شدم و اروم گفتم:   جیزن جوون پشت تلفن گ یصدا  دنیشن از

 !دیی_بله بفرما 

کردن اگه ممکن خودتون   یتصادف جاده ا شونی. ارمیگی تماس م  مارستانیمزاحم شدم از ب دی_ببخش
 *** مارستانیبه ب  دیرو برسون

مهمون   ک ی. استرس به عنوان ستاد یاز حرکت ا ایهام از فطر تعجب گرد شد و حس کردم دن چشم
 تو دلم و شروع کرد به آشوب به پا کردن! دیمزاحم پر

 *** 

  مارستانیبترکم، هم ب تی االن هاست که از عصبان کردمیو حس م شدیهام هرلحظه مشت تر م  دست
 یبود، بازوم رو لحظه ا دهی. خاله که ترسرمی رو گل بگ یسرشون خراب کنم هم برم اون کالنتر  یرو رو

  یفرق هام امپر چسبوند یکور و کر که حساب  کیاالن من با  یچقدر نگرانه ول   دمیفهمی . مکردی ول نم
 ندارم. 

 بهش زده؟  یک دهیکس ند چیه یعنی! شمیوجه نم من درست مت هی_منظورتون چ

 تاسف تکون داد.  یاز رو یبهم انداخت و سر  یاز سر دلسوز  ینگاه سرگرد

وانت بدون   هی انیطبق شاهد جر یول  دنیرس رید کمیامداد  یها نیطوره!ماش نی_متاسفانه هم 
و ما دنبال   کنهی م یتجسس هنوز داره برس  میاز محل رفته...ت یادی و با سرعت ز دهیپالک بوده...کوب 

 .میهست انیجر نیمسبب ا

! اخ  دهی کس نفهم چیکردن و رفتن و ه ری ز ابونیتو خ ویکی  یراحت نیگرفته بود. واقعا به هم خندم
درکش کنم؟ سرم رو با دستم  تونمیچرا نم شه؟یداره انقدر واسم خنده دار م یخدا چرا واقعا همه چ 
اصال  هسوال ک یسر  کیبعد از   سی. پلنمی بغلم رو گرفت و کمک کرد بش ری ز گرفتم که خاله نگران

 بود رفت و من شوکه فقط نشسته بودم. یچ  دمینفهم

من   ریراه بره... همش تقص  تونهینم گهیبه پاهاش وارد شده و احتماال د یبد  بیگفت اس دکترش
! حالم بد بود ومدیبال سرش نم  نیبندازه ا انیرو به جر یرعل ی پرونده ام خواستمی بود...اگر من ازش نم 



 صدف در طوفان 

269 
 

. از خاله خواستم  ارمینتونستم طاقت ب  یکم کم از حجم ناراحت  یشب همونجا مودم ول یها مهیتا ن
 بمونه...

گرفتم و ازش خواستم ببرمت دوباره قبرستون، دلم خانوادم   یزدم، تاکس رونی ب  مارستانیاز ب خودمم
 بود که با اشک ازش خواستم نگه داره  زونی نقدر حالم بد و نامراه ا یوسط ها ی... ول خواستیرو م

افتاد، ترمز کرد.   شدیم  نییکه به شدت باال و پا نمینگاهش به قفسه س ینگران برگشت و وقت راننده
 ستاد،یا نی کرد تا ماش ی! گلوم خس خس مابونیشدم. درست وسط ب ادهیرو دادم و خودم پ شیکرا
 شدم. دایرو باز کردم و ازش پ  نیدر ماش  یفور 

 خواستم فرار کنم! یم

کمتر بشه. لب جدول نشستم و  نم یجا عربده بکشم، نعره بزنم بلکه فشار قفسه س کی برم  خواستمیم
 و داد زدم. دمیبا دهن کش  یو تار باالسرم نگاه کردم. نفس ری به آسمون ت

 ؟یبنده هاتو دار  یهو..هوا یطور   نیا ؟یکنی م ییخدا یطور  نیچه رسمش بود نامروت! ا گهید نی_ا
 ؟ یبنده هاتو دار  یهوا یگفت یطور  نیا سوزن؟یتر و خشک باهم م اتیتو دن

بکوبم و    نمیباعث شد چند بار به س میدرپ یپ یتا صدام رو بشنوه، سرفه ها ستین  یکه کس خوبه
 . دمینفس کش 

 دارن؟یدست  از سرم برنم  چرا

 گرفت.   شیرو در پ   میرفت یم میکه داشت یلرزونم، خالف جاده ا یها قدم

حرفا حالش   نیا دنیبعد شن تونستیم یبود! ک  ریحال بدم اجتناب ناپذ نیکردم و فرار از ا یم هیگر
 باشه؟ یخوب و اوک 

رفت. انگار   یبه جلو م  یسست و کرخت شدم به سخت ی! قدم هااوردمیتا قبرستون طاقت نم من
خزان رو به همراه داشت، حس لرز داشتم و  یخنک که بو یهوا نیتو ا ست،یخودم ن  یپاهام برا

 سرما... 

کلمه تو حال   یواقع  یگفت به معن شدیکرد، م یرو تکرار م یترک خوردم اصوات نامتعارف  یها لب
 ... ستمیخودم ن
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که از حجم سوزش چشم هام  یو پخش شدن نورش به صورتم، درحال  نیماش  کی ستادنیا یصدا با
 . ستادمیواضح نبودم. سرجام ا دیقادر به د

به خودم  یو گنده به سمتم هجوم اوردن. سخته بگم زمان یکلی باز شد و پنج نفر آدم ه نی ماش در
 دلم حس کردم. ریرو ز یاومدم که درد وحشتناک

و حالت تهوم و   جهیآسفالت افتاد، سر گ یو صورتم رو ن یتادم زمبه خودم اومدم که با پهلو اف  یزمان
 من رو زد!  ینفهمم ک یباعث شد حت ومدی که درست درنم  ینفس

که دورم کرده  یخشک و سرد فاصله دادم و به پنج تا غول تشن  نیسرم رو از زم کمیکردم و  ناله
 انداختم. یج یبودن، نگاه گ

 اخه؟ میکن ستیگفت سربه ن نویا یچداغونه!  یلیکه خ نیخودشه؟ ا روسی_س

ما گمت   یدیچی پ یگستر کدوم سوراخ  نیجلو در پرو هوک یخوشگل پسر،   ی_صبح که خوب بود
 هان؟ م،یکرد

 گفت:  یو تو صورتم با لحن تمسخر  دتمیشد، سمت باال کش   ریلباسم توسط دست هاش اس قهی

 درست کنم...  وبشیواست ترت  خوامیکه م ستیف فیداره! ح یپدر فقط خوشگل  ی_ ب

دهنم به حالت تهوم   یخون تو یشد. شور  لی صورتم زد، به خنده تبد یکه تو ی حرفش با مشت ادامه
از دندون هام   یکیاضافه کرد. چنان بهم زد که حس کردم تمام فک و جمجمه ام جابه جاشد و کِم کِم 

 شکست. 

 دیکنم که حداقل بپرسم چرا دار دای پ لیدل هی گشتمیم یتو وجودم وجود نداشت، هرچ  یو رمق توان
 .شدینم  افتی یز یچ  د،یزنیم

و فقط چندبار ناله هام بلند شد، با    دمیچی به خودم پ ادیمرگ! از درد ز می شدم، تسل   میتسل انگار
  رونیلزج و گرم از دهنم ب عیما یبه عقب پرت شدم و مقدار  یشکمم، کم  یتو  یبرخورد جسم سفت

 !شدیکه نفر حساب نم  ینفر  کینفر؟ اونم  ک ی. چند نفر به ختیر

  کیهمه کتک  نیارزش ا نیخوایازم م یبگه چرا، چ تونهینم  یکه مرده متحرک شده و حت یمرد
 طرفه رو داره؟ 
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 .  دمینگاه کردم و ناخودآگاه خند  دیدرخشیم  نیذرات درشت خون که به خاطر نور ماش به

کتک زدنش    ما،ی ستی. دنبال دردسر نهیعصبان ی لیاالنم اقا خ نیهم  ! تامیبسه، کلکشو بکن بر روسی_س
 ...خورهیکه به درد نم

از شونم گرفت و طاق باز   یک ی رفت،یم ی اهیچشم هام مدام س دم،یشنیم شی رو کم و ب  صداهاشون
که چشمک  ییستاره ها نیشب، تو ا  یاهیس نیتونستم تو ا یوسط جاده انداخدتم. مرگ رو م

که   یو به صورت مرد ختمی رو تو پلکم ر میانرژ نیرو گلوم، اخر یز ی سرد و ت زی. با حس چنمیبب  زدنیم
 انداختم.  یق یمشخص نبود نگاه عم ادیز

همه درد  نیو از ااز خدا براش طلب برکت کنم! که من  ایرفتم اون دن  یتو خاطر باشه، وقت خواستمیم
لب گفتم و چندبار نفس   ریز  یگرفت، اخ و عذاب نجات داد. کنارم زانو زد و موهام رو تو مشتش

 .ادی گلوم اضافه به نظر م یبزرگش رو یچاقو یز ی. تدمیکش قیعم

 ..ارزش..لگد زدن...به..شکم...م..مادرم...رو نداشت! ی..زندگنی_ِببر...بکش..ا..ا

رو به خاطر بسپاره. آب   دمیکش ی که نفس م  یچهره از من نیاخر خواستیشد، انگار م رهی چهرم خ تو
 گلوم رو قورت دادم. 

و ...ببر گلوم رهی پاره نکنه، نم کهی ..که..تا..همتون...روتی..گرگشهی..می_بکش..ا..اگه..زنده..بمونم...م
 رو به همه...نشون بدم...  میدرندگ ینذار اون رو

ر سوزش وحشتناک  حرفم رو زدم و منتظ   نیکه به خاطر درد دو رگه و لرزون شده بود، اخر ییصدا با
 نیسنگ  یش  کیمثل  یز یاسلحه چ کی مثل شل ییگلوم بودم که همزمان با پخش شدن صدا یرو
 شکمم افتاد! یرو

که   یاطرافم انداختم. خون یاهویبازم رو به ه  مهین یطاقت فرسا کل وجودم رو گرفت، چشم ها یدرد
 .دیکنار بدنم راه افتاده بود به دستم رس

که  یزون ی تمام اصوات نام نی رفت و ب   یاهینگاه کردم، کم کم چشم هام س میخون  یدست ها به
 که قصد کشتنم رو داشت، کنار زد. یباال سرم اومد و جنازه مرد یحس کردم کس  دم،یشنیم



 صدف در طوفان 

272 
 

مهندس؟ پاشو...پاشو االن وقت   یدگنده کر کلی. هی_خاک تو سرت کنم، تو که مثل سگ کتک خورد
 .ستیمردن ن

 افتادم.  میکابوس زندگ نیپلک هام روهم افتاد و تو بدتر دم،ی کم صداش رو نشن کم

 "چندساعت بعد"

  یو دستم حس م میشونیپ یرو   یکمرنگ یتو بدنم نبود که درد نکنه. حس خنک  ییجا د،یلرز پلکام
 کردم. 

عرق   سی حس کنم کل بدنم خ   تونستمیگرم بود که م  یدکه توش بودم به ح یباز کردم، اتاق چشم
 .  دیچی درد ممکن تو کمر و پهلوم پ نیتر حی تکون خوردم که فج کمیشده. 

  ؟ی_زنده ا

که به دستم زده بودن جاش   ی. سرم نمیرو بب  لی سه یوحش یپلک زدم تا تونستم چشم ها  چندبار
زده شده. آب گلوم رو قورت دادم، به بدن *"که فقط شلوار رو به  یعجله ا یل یو انگار خ  سوختیم

 انداختم. یعنوان پوشش داشت نگاه سردگم

برات دنبال قبر دوجه داره  دیاالن با زدی اگه راننده من به موقع زنگ نم یعنی ،یشانس اورد یل ی_خ
به خدا شرف مرد رو   و از افق جمع کن بعد برو دوتا کالس بوکس!اول برو عمت  ی. اخه اجنبگشتمیم

 ...خوردیخطر فقر، اگه پچه هشت ساله بود کمتر از تو کتک م ری ز یبرد

که اگه   یلکه! لکه ا کهی ت کیبود مثل  اهیکه س یسقف جمع شد، نقطه ا یرو ی نقطه کور  خیم نگاهم
  اقتی خاندان ل نیمرد و ا نی. اشهیو بزرگتر م  خورهی تکون م یکن ی حس م  یبهش نگاه کن   یلیخ

 کشت.  یمن رو م  دیبا اون چاقوش با  ارویبخشش من رو ندارن، اون 

 بود؟  ی_کار ک 

 هیتک  شی رو به خنده انداخت. به صندل  لیترسناک و خشدار شده بود که سه  یدورگم به حد یصدا
خاص پدر خوانده   لیدستش بود و بهش استا یکه باهاش اون مرد رو کشت تو یداد، هنوز اسلحه ا

 !دادیرو م
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کارش   دی من فهم شیپ یاومد  دیدربه در دنبالته، امشب د یرعلی روزه دنبالتن، بهت گفتم ام_چند 
 دراومده...

 . آب گلوم رو قورت دادم و اروم گفتم:دیخند بلند

 مگه نه؟ کنهی دردو خوب م ه؟ی_طعم انتقام چه طور

 اسلحه خوش دستش رو کنار گذاشت.   د،یدور دهنش کش  یدست

 ! یستیاهل انتقام ن یگفتکه  شی چند ساعت پ  نی_هم

 نگاه کردم   بهش

 یز ی. چشهی داره ساخته م یدیجد  زیو چ  ختهیدرونم ر یز یدرونم کشته شده، چ یز ی چ کنمی_ حس م 
رو    زانشی که عز یکسان گریکه تا ج یز یچ شه،ینم میکه تسل یز یخونخوار! چ ، یبزرگ، قدرتمند وحش

 . شهیسوزوندن، پاره پاره نکنه اروم نم

 نگاهش کردم. یجسمم سمتش خم شدم و جد  یشد، با وجود همه درد ها یجد  لیسه نگاه

 بفهمه؟  یکس نکهیبدون ا ؟یبفرست  کای تو امر قمیواسه رف لی میا هی یتونی_م

 ؟ یبهش بگ یخوای م یرو بده و چ  لشیم ی_صددرصد!  ادرس ا

داشتم. بعد اون همه کتک و تنش االن فقط و   یبی قلبم نشست، حس و حال عج یلرزونم رو دست
 کرد.  یارومم م  ز یچ کیفقط 

و خونم رو بفروشه و پولش    نیو مزونم، ماش تی سا یحت  یدارم، هرچ  کایکه تو امر ی_بهش بگو هرچ 
 دارم که قرضه بهم برگردونه. تاچند  یپول  ششیاگه پ  یرو واسم بفرسته. حت 

 فرستم.  یکالت نامه واسش مو  گهید روزه

  کیکه به فوران نزد یو با خشم دم یو متعجب بهم نگاه کرد، ابرو درهم کش دی باال پر  لیسه  یابروها
 لب زدم.  شدیم

 کارا دارم که انجام بدم....  یل ی_خ
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از موهاش رو عقب   یکه مقدار  یحالم رو بد نکرد، سمتم خم شد و درحال  گهیبخشش د تی رضا  لبخند
 با لبخند لب زد. فرستاد،یم

 ؟یخوای م ی! از من چیبه رخ بکش یخوایرو م  تی وحش ی_خب، جناب سعادت اون رو

که حس   ی انداختم و درحال  یکه داخلش بودم نگاه یدادم، به اتاق مجلل هیتخت تک یرو به تاج سرم
 لب زدم. رهیم  نیکم کم مسکن ها داره ازب کردمیم

 بره ...  نیوقتشه سکوت قبل طوفان کم کم ازب نجا،یا امی با زنم ب خوامی! ماد یشم م_ از خونت خو

 داشت لب زد. یرو برم  شی تخت همون طور که گوش کیاز جاش بلند شد و نزد د،یخند بلند

 جناب سعادت!  میراه بنداز ی_پس وقتشه طوفان بزرگ

 "زمان حال، صدف" 

شده بود، با   فیو کث یتمام شالم و مانتوم خاک !نیجن کیشکمم بردم، درست مثل  یرو تو پاهام
 کردم.  یبه شدت احساس سرما م  واریکنار د کیکوچ   یبرق یوجود بخار 

که سرم اوار   یدیجد  یکردم، بس که واسه بدبخت هیکرد، بس که گر ینم دنید یار ی گهیهام د چشم
 . ختمیشده اشک ر

هست  یروز  کی که توش  یک یاتاق سرد و تار دم،یرو باال کش مین یزانوم گذاشتم و آب ب  یرو رو سرم
 ...میزندان

 اون تخِت گوشه اتاق بخوابم...  یجرات دارم رو  یآب خوردم نه غذا و نه حت نه

...حرف هاش، زخم شدیگوشم داشت پخش م یسرم زد، هنوز تو شبیکه د  نیآرت یداد ها یصدا
 ... شیوحش یاز اون چشم ها یوا داش، یزبون هاش، تهد

  یپوشه آب یبازم نگاه سرکشم رو  ینندارم ول یکوفت  یکردم نگاهم رو به اون برگه ها یسع  یلیخ
 معلوم بود، افتاد.  یکوفت یاز اون ورقه ها یرنگش که مقدار 

چسبوندم و دوباره بغضم بدون   واریمن! شده سم، شده زهرمار! کمرم رو به د یدق برا نهیبود آ شده
 ..شکست. یمقاومت چیه
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دستت به خون سه نفر آلودست؟ چه طور  یراحت نیبه هم شون؟یواقعا کشت  ؟یکار کرد یتو چ  بابا
چه طور مرگ دوستت همراه   ؟یاوردی خودت ن یچه طور نه سال به رو ؟ینه سال ساکت باش یتونست

 خانوادش انقدر راحت برات تموم شد؟ 

 کنم، هزار بار مردم.  یدارم دق م نجامیکه ا شبیاز د من

 و خانوادش رو تصور کردم و مردم!  دایگرفتن خونه، جون دادن آ شیصحنه آت   زارباره

واسه پرپرشدن   ن؟یخانواده آرت ایکنم   هیگر میدونم واسه بدبخت ینم اد،یتا االن، نفسم درنم شبید از
 دل خودم؟  ایناله کنم  نیواسه دل خوِن آرت  شم؟یخودم که دارم پرپر م ای ضجه بزنم  دایآ

 کنم؟ هیکدومشون گر واسه

 یرنگ و بو گهیخراب بود، تو چشم هاش د  یلیحالش خ  شبید نیکار کنم!؟ آرت یچ  دیبا اصال
 .  دمیرو ند  یمهربون

 ! دمیانتقام د دم،ینفرت د دم،ید خون

 ... رمی گ یو گفت انتقام م دیکوب نمیداد زد و تو س شبیانتقام، د آره

 .  ختنی ر یبازوم م  یخوردن و رو یسر م  بیو ترت هام پشت سر هم بدون نظم اشک

 اد؟ یسرم م  ییچه بال ه؟یمن چ فی کار کنم؟ تکل  یچ حاال

  تیدونستم کدومش اولو ینم گهیذهنم درحال رفت و اومد بود که د یمختلف تو یفکر ها انقدر
 داره...

 مختل شده، داغون شده... فکرم 

 کرد...  یدوال موندن به شدت درد م ادیگردنم به خاطر ز دم،یرو باال کش  سرم

 اد یم یروز  هی

 ست ی مهم ن گهیبعدش د که

 نه! ا یدر کار هست  ییفردا
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 ...بدبخت   یلیخ  ای یخوشبخت یل یخ ای روز  اون

و پدر من مجرم فقط من   ی...خدا شده قاضدمیبدبختم، چون دارم تاوان م یل یخ  دمیمن االن فهم و
 ه؟یواسه مجازات؟ گناه من چ دهیچرا خدا منو داره دست جالد م دونمینم

از   خیزنگ زدش، بدون توجه به پاهام که خواب رفته بود س یلوال یباز شدن در وبلند شدن صدا با
 که با اخم داخل شد نگاه کردم. ین یجام بلند شدم و با وحشت به آرت

 ن افتاد، آب گلوم رو قورت دادم.م یصاف رو  شی وحش نگاه

 نداشتم! ینیواسه عقب نش ییرو پشت سرش محکم بست و جلو اومد و من فضا در

 گفتم.  یلب خدا خدا م ری و ز دمیچسب واری با همه توان به د فقط

من  یکه رو لباس ها ی. سر وضع مرتبش در مقابل گند و کثافطستادیا م یاومد، تو دو قدم جلو
 ساخت.  یدوکس منشسته کامال پارا

 است.   رهی کرد انگار به شکارش خ یم نگاهم

 گرفتم... یز ی مه رو گاز رروز  کیاز آب نخوردن  یخشک شدم رو که ناش  یها لب

 و لب باز کردم.  ختمیجراتم رو تو صدام ر  تمام

 _ بزار برم...توروخدا... 

 جلو رفتم. ینگفت، به سخت  یچیه

 نداره!  یکنه...اون که گناه ی_به مادرم رحم کن، دق م

شد رو   ریهمه التماس سکوت لب هاش شد، اشک هام از گوشه چشم هام سراز  نیسهم من از ا باز
 داد زدم. هی زانوهام افتادم و با گر

 ...چ..کارت...ک..کر..دم؟  یبرم؟ مگ..مگه من چ یذار ی! چرا نم یلعنت یخوا  یم  ی_اخه از جونم چ

احساساتش مرده   دیمرده باشه، نبا دینشون نداد، نه نبا یواکنش  چیهق ام اوج گرفت و اون ه هق
 باشه. 



 صدف در طوفان 

277 
 

تو قلبش نمونده،   گهید یگفت احساس شبیهست! مطمئنم! اون د یباق  یز یچ  کیته ته قلبش  اون
 راست گفته باشه!    دینمونده، نبا یلطافت و رحم 

 پاهام زانو زد.  یجلو

دلش سوخت،   دیشا  زه،یآب تو وجودم اشک بشه و فرو بر نیو اجازه دادم آخرانداختم   نیی رو پا سرم
 ولم کرد... دیدلش به رحم اومد، شا دیشا

 یچونم اومد، با فشار گردنم رو صاف و سرم رو بلند کرد و من تاب نداشتم به چشم ها ریز دستش
 ناآشناش نگاه کنم.

 ... شهیم نیعاقبتش هم یو گوش ند_ من که گفتم اگه حرف 

اون  ی ها دیمن تهد ی. اره گفته بود وللرزوندیتنم رو م شبشید یاز داد ها شتریآرومش ب  لحن
 نگرفتم! یرو جدروزش 

 نگرفتم... یمنه که جد هریتقص

. دست  دیکوتاه کش یگونم خط ها یدستش رو باال اورد و رو یکینگفتم و بهش زل زدم، اون  یچیه
 سوزوند.   یرنگ و رو ندارم رو م  یداغش گونه ها یها

 ... میکن یو منذار دست به اجبار بزنم! االنم کار خودمون  ای_بهت گفتم باهام راه ب 

 لرزونم نظر کرد. یبه مردمک ها میدستش، مستق یرو دیم چکقطره اشک از گوشه چشم کی

 کنم! ی_من...م..من...باهات...عقد نم

 که از درد صورتم توهم رفت.  یبه چونم اورد، جور  یدستش فشار محکم  ینگاهم کرد ول   یخنث

 _ مگه دست خودته؟ 

  یول دیلرز  ی. بدنم مدمیچسب  واریتکون دادم تا چونم رو ول کرد، عقب رفتم و به د نی به طرف یسر 
 ته مونده جونم رو واسه مخالفت نگه داشته بودم. نیهم
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دوباره    دایآ یو بدبخت کنمن  شه؟ی..کنم. با عقد من خانوادت زنده می..خوام! عقد...نمی_نه...نم
 ...شهیدرست نم  ی چی ه یکن  ربارونممیت ، یو کبودم کن اهیو سداداش؟ من گهیبهت م

 . دیزد، انگشت هاش دور دهنش چرخ   یپوزخند

 شد. ره ینگاه کرد و دوباره بهم خ  نی به زم هیثان چند

خودته، من اگه گفتم عقد به خاطر   لی . و درضمن مرسم یمن به هدف هام م  یول  شهی_ درست نم
کم دردسر   ی. راه هازمیعز میدار میا گهید یخوام واست حروم کنم وگرنه راه ها  یکه م هیدوزار شرف

 تر، کم خرج تر و البته لذت بخش تر!

 که بلند شه دنبال کردم.  یتار حرکاتش رو تا زمان دهیبا د فقط

 گفت:  ییرسا یبهم کرد و با صدا پشت

 ! یو داشته باشه و مدارکت شناسنام یتونیاتفاقا دردسرشم کمتره. م م،یکن  غهیص میتون  ی_ م

 لب زمزمه کردم.  ریاشک هق هق کردم، ز یب

 ...ای...خدای_ خدا کمک، خداصدامو دار 

 با انگشت عدد سه رو نشون داد و با پوزخند لب زد. د، یلباسش کش قهیبه  یزد و دست یدور 

و   یون کثافط کار ! بدیو کنم و بفرستم بر کارم  ،ی...بدون َدنگ و فنگ الکغهی_ راه سوم نه عقد نه ص
خوب باشه؟ هوم؟ تو بچه دوست   نیدهن آخوند و ببندم، فکر کنم ا ستین  ازین گهیخرج اضافه د

 نه؟ یداشت

 حرف آخرش زمزمه کردم.  دنیشن  با

 ... ی...وایصاحب زمان...وا ای_

 شده!  وونهید د،یخند

 انداخت و لب زد. ینگاه کوتاه دیلرز یو بدنم که کم کم م سمیصورت خ به

 خودت انتخاب کن... ستمیانقدرام بد ن نی جلوت گذاشتم! بب گهی_ کدومش؟ من دوتا راه د
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صداش   کمی  دیسکوتم رو د یبکشم. وقت  قیکردم نفس عم یدهنم گذاشتم و سع یهام رو جلو دست
 رو باال برد و لب زد. 

 _ کدومش صدف؟ هان؟

 دهنم رو باز کردم.  یبدبخت با

 ..هق _ن..نه!...هق

دست هاش   دمیتو هم رفت. د  دمی. اخم هاش رو دشدیم شتریکه هرلحظه ب یهمچنان هق هق و
 ! زنهیداره به سرش م شه،یم ی مشت شد، داره عصب

 کار کنم؟   یچ

خم شد و    نیزم  یتارم رو یچشم ها یهوا و درست جلو یکرد. ب دایپ یگر  یرنگ وحش نگاهش
 رو برداشت.  یرشته طناب نازوک 

 توجه بودم...   یاون جا افتاده بود و بهش ب شبیکه از د ی طناب

و معضالت   بتیمص نیکنه که االن تو ا یتونست رفتارش رو حالج یمختل شده و آشفته نم ذهنم
خواد دارم بزنه؟اتفاقا خوبه! اگه دار بزنه زودتر    یطناب رو چرا برداشت؟ نکنه م  کهی اومده، اون ت شیپ
 بهتره!  سک سکم گرفت و با انگشت لرزونم بهش اشاره کردم.  یج یمرگ تدر نیاز ا رم،ی میم

 ؟ ی..کار کن ی..چی_م..م

قدم جلو اومد و با دستش دو سر   کیزد که از جادوگر شهر اوز ترسناک تر و خوف اور تر بود،  یلبخند
 داد.   یهطناب رو تاب کوتا

 !یخوا  یرو نم گهیهم هست، حاال که  سه راه د یراه چهارم  هی_ 

 زنگ خطر هام به صدا دراومد. اون جلو اومد و من فقط تونستم تو خودم جمع بشم... 

من  یزندگ  انیپا تونهیم  نجامیکه ا شدیم  اداوریکه اون لبخند ترسناکش بهم  یزانو زد، درحال  جلوم
 باشه... 
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 کنه. یبه تخت اشاره م دمیو د دمیانگشت به کنارم اشاره کرد، نگاهم رو کش با

 ببندم به تخت...  نیو با ااالن، دستات  نی تونم هم ی_ م

 ..امام..ز..زمان.. ای..ی_ 

 صورتم گرفت. یاورد. جلو رونیرو ب   شیو گوش  بشی کرد تو ج دست

 !واریروشن کنم و بذارم لب د ونش ی_دورب 

 ینفس هاش به گونه ها یکه از گرما  یرو مماس با صورتم قرار داد و درحال اومد، صورتش جلو
 زمزمه کرد.  شدیسرمازدم حالم داشت بد م

من و آرش نقش  شهیو هم یکرد یم یخاله باز   دایبا آ  ادته؟ی...ی...مثل بچگمیکن یباز  کمی_ 
 م؟یو داشتشوهرتون 

 ...ستهیمیحس کردم قلبم داره وا گهید

 ...دمیلرز  ینگاهم کرد، م زیرو عقب برد و ت صورتش

 ... دمیلرز  یوضوح م به

 ه؟ ی_نظرت چ

که محاله دردش    دمیبه صورتش کوب ی لیکه واسم مونده بود رو تو دستم جمع کردم. س یجون   نیآخر
 اومده باشه!

 در رسوندم. یوزنم رو تحمل کنن، بلند شدم و خودم رو جلو یحت  تونستنیکه نم  یسست  یپاها با

 داد زدم. دم،یکوب یحالم به در آهن  یب  یمشت ها اب

 ..کمک کنه!ی ک ی..یک ی...دی_کمک! توروخدا کمک...کن..کن

 کمک کرد... ینه درباز شد نه کس  اما
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در خطر محض قرار   میآبروم و دخترانگ ست،یواسم مهم ن  یچیه گهیدور کمرم نشست، د یدست
 داشت!

 اومده باشه، با خشم غضب کشوندتم سمت تخت... نیبخار من براش سنگ  یب  یلیکه س انگار

 انداختم. نی زم ینتونه رو تخت ببرتم خودم رو رو نکهیا یو کمک خواستم...برا دمیکش  غیج

 ول نکرد.  یتر شد، جفت مچ دست هام رو گرفت، تقال کردم، التماس کردم ول  یکارم عصبان  نیا با

 لرزونم رو محکم بهم چسبوند.  یطناب، دست ها کی رشته بار با

 دور...دو دور...سه دور... کی

 نتونم انگشت هام رو حس کنم.  گهیکه د چوندی طناب رو دور پ انقدر

 رفتار شه... وونی ح هیباهات مثل  دیحتما با ،یش ی_تو ادم نم

 کردم و دست هام رو تکون دادم که نعره زد. هیگر

 _ ببر صداتو!

 اتاق رو سرش خراب شه...  نیکردم، برام مهم نبود داد بزنه! بزار انقدر بزنه تا سقف ا هیمن باز گر یول

به تخت    دیکاه بلندم کرد و چنان کوب  کهی ت ک یول کرد و اومد پشتم، از کمر مثل  یرو لحظه ا دستم
 که کمرم شکست! 

 داد...   یفرمان خطر م ذهنم

 داد... یفرار م فرمان

پرت کنم که مچ دستام رو گرفت و   نییتخت خودم رو پا  گهیرو جمع کردم و خواستم از سمت د پاهام
 باال سرم نگه داشت. 

 ... نی...نکن...آرتوفتمیکنم...به پا..ت..م ی_ التماست م 

 . دمیکش  غیج
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 _ بدبختم...ن..نکن! 

  گهیداد که د ریتخت گ  یبه فلز باال یبند طناب رو چه طور  دونمیکه نم دمیکش نییهام رو پا  دست
 . ارمیب نیی نتونستم دستم رو پا

با    نیفاصله داشت... آرت یمتر   یل یشده بود که قلبم با سکته کامل م ادیوحشت انقدر درونم ز گهید
کردم حداقل   یم یدادم و سع یتکونشون م تخت برگردوند، با تمام زورم یپاهام رو رو  یفشار محکم

 ضربه هام هدف داشته باشه!

 و ناله کردم.  دمیکش غ یدستش سمت لباسم رفت از ته دل ج  یوقت

 ...غل..ط کردم... نی_خدا...خ..خدا غلط کردم...آ..آرت

. اومد کنار تخت، دوتا دستش رو دو طرف  ستادیشکمم از حرکت ا یالتماس هام دستش رو دنیشن  با
 صورتم خم شد و داد زد. یسرم گذاشت و درست تو

رحم شم! من که بهت راه   یب ی شم! تو خواست  یوحش یشم! تو خواست نیمن ا یخوا ی_ خودت م 
 ... یار یدرم یگفتم، خودت سرتق باز 

 نداشت! یمرد اثر  نیقلب ا یرو  یکرد ول  یهق هام دل سنگ رو آب م هق

 بابام؟  ایاونه  ریصتق

 کشم! ی...من دارم زجر م دمیبابا! اون با خانوادش اون کارو کرد که االن من دارم تاوان م صددرصد

شده،  وونهید کنه،ی نم یالک دینداره، تهد یمرد شوخ  نی ا شد،یم دهیکش کیبار یداشت به جاها کار
 ... کنهیآبروم م یب  اره،ی بالسرم م

 که نگاهش کنم لب زدم. نیو بدون ا ختمیتوانم رو تو صدام ر نیاخر

آبروم   ی ب  یسگ ول یو ببر بنداز جلو...عقدم کن! عقدم کن، اصال سرم یتو بگ  ی_باشه..باشه هرچ
 نداشته باش...  میکار  ی..ول یکن ول  غهیکنم، نکن عقد کن، ص ینکن...نکن التماست م 

 ...دی جوش  ینازک چشم ها چشمه اشک بود که م  دادم و از مرز یهم فشار م یهام رو رو پلک
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 کار کنم؟   یچ ایخدا

 کمک بخوام؟   یاز ک ایخدا

...دارم بدبخت  شمی...دارم رسوا منیحال و روزم رو بب  ،یستیتر ن  کیتو از رگ گردن نزد مگه
 ... شمی بخت م اهی...سشمیم

 میفقط کار ی...بگی...هرچکنمی...گوش م یبگ یکارو باهام نکن...ه..هرچ  نی...انی_تورو خدا آرت
 نداشته باش... 

 اومد؟ یدادم، چرا صداش نم یکردم و دست هام رو تکون م  یهم التماس م  پشت

 گه؟ینم یچی چرا ه زنه؟یداد نم چرا

کرد مثل   ی م یب تا  ینمونده، قلبم ب یتا کور شدنم باق  یز یچشم هام رو فشار داده بودم که چ یقدر  به
 خودم...

قفل بود رو شکسته و االن داره نعره   شیکه نه سال پ  ی. در صندوقزدیداد م زد، یخودم ضجه م مثل
 ... کنهیهاش گوش هام رو کر م

 _بسه...

 .دهیکه داره جون م یمثل کس  زدمی دهن نفس نفس م با

 ...کنهی وداع م  یبا زندگ داره

شد، هنوز    لیمتما نیی به پا کمیسرش  د،یتارم بهش نگاه کردم، خودش رو عقب کش یمردمک ها با
تو صورتش   شی پ هیاون خشم و نفرت چند ثان گهید یابروهاش نقش بسته ول  یاثار کمرنگ اخم رو

 وجود نداشت، انگار اصال از اول اونجا نبوده... 

 ...دمشیکه دفع اول د ین یشدم، شده بود همون ارت رهی خ  بهش

 بغلم کرد...  مارستانیکه اون روز تو ب ین یهمون آرت رزن،ی که بهم لبخند زد گفت خاله پ ین یآرت ونهم

 شده بود. یهمش باهم قاط  کردم، ی و سک سک م زدمیاشک نداشتم فقط هق م گهیکه د یدرحال 
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 نگاهم کرد. مونیبه موهاش زد، چند لحظه حس کردم پش  یو چنگ دیدور دهنش کش  یدست

 نیکه هم  یرفت و در   رونی عجله داره به سمت ب  یلیکه انگار خ یتند یبا قدم ها یحرف چیه بدون
و   دیسمت خودش کش یو التماس کردم تا باز شه رو با فشار کوتاه  دمیبهش کوب  شیپ قهیچند دق

 رفت 

 محض تنها رها کرد... کی و من رو تو تار  رفت

شدم رو به حال خودش ول   کهیت  کهی خروار غم غصه تنها گذاشت، رفت و قلب ت ک یو من رو با   رفت
  یز یتا نفس هام آروم تر شه، هزار بار با خودم تکرار کردم چ دیطول کش هیکرد تا جون بده...چند ثان

 نشد... یز ینشده...چ

 سرجاشه... ی نکرد...همه چ تی کار

 . ستیسرجاش ن یچی ه ست،ی واقعا سرجاش ن یول

پاهام رو تکون دادم، کمرم رو   یطناب هارو باز نکرد، با سخت ینامرد حت نیو ا د یکشی م ری تهام  دست
 . نمیتخت بش یتالش تونستم رو کمیو با  دمیبه سمت باال کش

تخت که   یباال یفلز  لهیبه م دمیچسب بای و تقر دمیراحت تر شه به پهلو چرخ کمیکه جام  نیا یبرا
از دندون هام که از ترس بهم    ایکردم  یتقال م  کمیاگر  دیزندان رو برام داشت. شا یها لهیحکم م

  یار ی ، رفتم لی تحل یجون و انرژ  یاستفاده کنم، بشه از شر طناب راحت شد ول  دیلرزیو م  خوردیم
 چسبوندم. واری. پاهام رو سمت خودم جمع کردم و سرم رو به دکردی رو بهم نم  یحرکت  نیهمچ

 کرد؟    یاگه م ینکرد! ول ینکرد...کار  ی...اروم باش، کار ستین  یز ی...چستین  یز ی_اروم باش چ

کرد. به دست هام که در دل   یفی بدنم لرز خف دیکش  یکه دستش لباسم رو م یلحظه ا یاداور ی با
کردم   یقورت دادم و سع  یبود زل زدم، بغِض دوباره جوونه زدم رو به سخت  ری طناب اس یرشته ها

 حداقل به چشم هام رحم کنم.

  نیکابوس هام تصور همچ نیو خوف آورتر نیترسناکتر یحت  میزندگ یکجا  چیتو ه شه،ینم  باورم
 رو نداشتم.  ییبال
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  یج و کله و شل باقسرم به صورت ک یبا کش هنوز باال  یبدبخت کیکه با هزار شونمیپر یموها
و   هیگر  یزمان   کینمونده،  یاشک واسم باق گهید یکنم ول هی. دوست داشتم گردادیمونده، آزارم م

  ییکه تو آغوش مادرم جا ییکرد، مسکن دردام بود، زمان ها یوجودم آرومم م  یحروم کردن قطره ها
 به مادرم بگم...  نم یحناق گرفته س یتونستم از درد ها یکه نم یی... زمان هانداشتم

  هیدرودل هام، گر یپا نهیکردم تا بش ینم  دایپ ییآشنا چ یو من ه شدنیم بهیکه همه غر  ییها وقت
 مسکن بود... 

فشار   وار یهام رو به د قهیبازم مرحم بود...شق یخوابوند ول یرو م  میدرد عظ نیاگه موقت ا یحت
 موندم. رهی محض خ یک یدادم، به رو به روم و تار

شدن  اهیلحظه به لحظه س ه،یبه ثان  هیچون ثان گمیزمان رو م قیساعت گذشت، اگه دق مین بایتقر
  ن،یاز وحشت آرت  یخواست ول یم یورم کردم دلشون خواب ابد یشماردم. چشم ها یروزگارم رو م
جونم نشه، جرات بستن پلک   یتا چشم بستم بال  اد،یکه مبادا تا چشم بستم سراغم ن نیاز وحشت ا

 رو نداشتم. امه

در   یکه تا االن سع یحس کردم تمام آرامش ظاهر  دی در به گوشم رس یآزاردهنده لوال یصدا یوقت
 نداره! یکردم وجود داره ول یداشتم دود شد. مثل سراب بود که فکر م  ششیافزا

  نیدست هام مانع ا دم،یناقوس مرگ! ناخودآگاه خودم رو عقب کش یقدم هاش مثل صدا یصدا
 که بتونم عقب تر برم.  شدیم

 رو نگه داشته دوختم... یک ی کوچ یخستم رو به دستش که چاقو نگاه

 جا نکشتم؟ نی شتاب گرفت، هم قلبم

 چاقو اورده که راحت تر بتونه از شر پوششم راحت شه!؟ *"   نکنه

 یکرد، تو نگاهش غرق شدم، تو چشم ها یاخم ممکن نگاهم م نی تر کیصدا و با کوچ  یب  نیآرت
 تمرکز کرد.  شیکیرو    شدیانقدر احساسات مختلف وجود داشت که نم شیو خون اهیس

 جونم رو از بند طناب رها کرد. یب  یدست ها زیخم شد و با اون ابزار ت   کمیاومد،  جلو

 . میبر دی_بلند شو با
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  ییبهش با صدا میاون رشته هاروش جا مونده رو عقب بردم. بدون نگاه مستق یرو که رد قرمز  دستم
 و التماس گرفته شده گفتم:   غیکه به خاطر اون همه ج

 هان؟ م؟یبکش یخوا یم.. یم م؟ی_ کجا...ب..بر

 . دیکش شهیبه موهاش زد و از ر یلحن بغض دارم، چنگ دنیشن از

  مونیکار دارم. بلند شو تا پش شرفتیب ی، من حاال حاال با تو و اون بابا_ بلند شو، زوده واسه کشتنت
 نشدم. 

گذاشتم، با   نیزم  یلرزونم رو جلو بردم و رو یسقوط کرد. پاها ری بلند و سردش، سرم به ز یصدا از
 . ستادمیصاف ا واریدادن به د هیتک

 مرد نداره. نیا یرو یر یبه پاش افتادن و ضجه زدن تاث ،یو زار  هیاست...گر جهی نت یب  التماس

گرمش   یبه سمت در برداشتم، که با نشستن دست ها  یگرفتم قدم یکه بازوم رو تو بغل م یدرحال 
 . دمیشونم ترس یرو

 ...نمی_ صبر کن بب 

سرم انداخت. مهلت نداد   یو رو دیشده بود رو از دور شونم کش یکه چروک و خاک یاومد، شال جلو
هولم داد، کمرم   واریسرو وضعم رو جمع کنم، مچ دستم رو گرفت و بدون مراعات حال بدم به سمت د

 رو پاهام بند شدم. یو به سخت  دیچسب واریبه د

  ش یداغش صورتم رو ات یتکون داد، نفس ها دیصورتم به حالت تهد یاومد، دستش رو جلو جلو
 شد و گفت:  رهیبهم خ  یو بم یجد یبا صدا زدیم

اگه فکر فرارت به سرت بزنه،   رونی ب  میدر رفت نی! از ایگفت  یو چ  یکردی التماس م ینره داشت دتای_ 
کنم! صدف   یآبروت م یب  ابونی قسم وسط خ  یعل یبه وال یجفتک بپرون  ،یار ی درب یشتر باز  یبخوا
 تو گوشت فرو کن...  ونیا گم،یدارم م یندارم جد  یشوخ

 زد. ی هام ضربه کوتاه قهیاشارش به شق  انگشت

 !کنمی نم  ی_من باهات شوخ
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به  یسوخت روهم فشار دادم و فقط سر  یخودم، م  یها یرو که به خاطر خودزن میزخم  یها لب
دور  شهی مردونه و بزرگش چنان مثل ر یرفت. دست ها رونی تکون دادم. به سمت ب میتفه یمعن

 دادم خشک شد...  یکه تو دلم داشتم پرورشش م یدیکه همون دوزار ام دیچیدستم پ

  یپوش، که پا به پامون م یکت و شلوار  یافتاده بدون توجه به آدم ها یشدم، با سر  دهیکش دنبالش
 اومدن.

دارن! از   ییحرف شنو نی چرا اصال از آرت ن،یآدما ک نی ا دونمیو ترسناِک...اصال نم  بیعج زیچ همه
تونه  یکه آدم با دوتا لگد م یبه طور  کهی بزرگ و کوچ یپراز ترک ها هاش  واریکه د  یخونه دربه داغون

 بدنم افزود... یبه صورتم خورد، به سرما ی. باد سردمیاومد رونی کنه، ب رانشیو

انداخت. سرم رو باال   کلمیکل ه یو کالفه اش رو رو  رهیدر چند لحظه مکث و نگاه خ  یجلو  نیآرت
 انداختم.  یگفت نگاه سطح  ابونیبهش ب  شدیکه رسما م  ییاوردم و به جا

به  دونمیکنم!  نم  یدست و پاشه فرار م یاگر فرصت خوب تِ ی اهم یواسم ب نیآرت یها دیتهد
که   شیرخ به صورت کامال جد می شم. از ن میزود تسل  یل یخ  دینبا دونمینه فقط م ایارزه  یم سکشیر

 انداختم. یفقط به روبه رو حواسش بود نگاه دردناک 

خار تو چشم همه   تی ! تو که مهربونیگفتیآخه؟ تو که از گل نازوک تر بهم نم یانقدر نامرد شد  یک تو
 شده؟ی حاال چ ،یکرد یتو کوچه دعوا و بزن به بزن م یبود... تو که به خاطر من بارها با پسرها

  یسپردم دست خدا...هنوز ته ته وجودم اعتقاد دارم  خدا کمکم م خودم رو   دم،یاز ته دل کش یآه
پارک شده بود. انقدر لگد به   یرنگ یمشک  نیماش م،یاومد نییباهم از پله ها پا دیکنه... دستم رو کش

 کرده... دا یناکجاآباد زده بودم که پاهام حالت گرفته پ

 یمرد دنی داغونم رو جلوتر بکشم که با ددستم شال دربه یکی کردم با اون  یرو باال آوردم و سع  سرم
 شد خشکم زد.  ادهیپ  نیکه از ماش

  یچشم ری. ز دمیچنگ زدم و بهش چسب  نیآرت  یوحشت بهم دست داد، ناخودآگاه به بازو  دنشید با
که ازش وحشت داشتم و  یاز محکم تر گرفتن دستم نشون نداد. مرد ریغ یواکنش   ینگاهم کرد ول

داشت، نگاه   یلبش رو با دست برم یرو  گارِ یکه س یدرحال  ه،یاسم منحوسش چ دونستمینم  یحت
 . دمیچسب  نیبه آرت  شترین انداخت که ب به م یموشکافانه ا
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 .شدمیکم کم داشتم نگران م گهید ،یدی_انگار باهاش به تفاهم رس

صاف کرد و با لحن    نهیس نیکنه. ارت یصداش چرا انقدر کلفته! انگار آدم با لولو داره صحبت م  نیا
 لب زد. یفوق العاده جد

 .کنمی کارارو خودم م هیو جمع کن بفرست برن، بق_افرادت 

  رونیب  یداد گرفت، دودش رو با ژست خاص  یدرخت مو م یکه بدجور بو گارش یاز س  یکام مرده
 زل زد. نی فرستاد و با اخم به آرت

  ... به بچهشه یداره انجام م میفرع  ی...کاراگردهیبعد برم  اد یتا محضرباهاتون م د یام ست،ین  ی_ مشکل
با پول گل گرفت   شهیهست نگران نباش. عاقد آشناست دهنش رو م تونیها سپردم حواسشون پ

 ؟ یکنیکار م  یملوسک چ  نیفقط با ا

  شتریکه دوبار ب یمرد نیدونم چرا انقدر حس بد و ترس نسبت به ا یبا ابرو به من اشاره کرد، نم  بعد
که  شیطوس یو اون چشم ها یقهوه ا یابرو و موها ،یداشتم، ترسناک بود. چهره جد دمشیند
 باشه! ییکای آمر یها ستیترور هیتوپرش باعث شد. شب کلی درندست و ه یگرگ ها هیشب

  یز یچ یزدم که به وضوح حس کردم دردش گرفت ول   نیآرت یبه بازو یبدون کنترل رو خودم چنگ 
 بهم نگفت.  

  یتو مسائل هم فضول  ادیبعد من و تو زبه  نجایبود از ا نی قرارمون ا ست،یبه تو مربوط ن گهید نشی_ا
 . پس سر حرفت باش! مینکن

 تکون داد. یرو تو دست گرفت و سر  گارش یزد، س  یپوزخند

 ... دیملوسکت بهتره با ون بر نی. با وجود امی کی نره، من و تو شر ادتی  ی_باشه..باشه! ول

 کجاست؟ نمی_پس ماش 

 خودت... یپا یهمه چ گهی_به بچه ها گفتم ببرنش دم محضر، از اونجا د
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خواستمم بفهمم حالم انقدر    ی. ماوردمیاز حرفاشون سر درنم  یچیتکون داد، ه یفقط سر  نیآرت
در انگار منتظِر ما   یکلفت جلو یو ابروها لیب یبا س ی! در ون باز بود و مردشدیآشفته بود که نم 

 . ادیز مزحک به نظر مفراتر ا یز یچ کی  لیبی و س شی همه ر نیکله کچلش با ا ن، یتو ماش مینیبش

به عنوان  تونهی از در فاصله گرفت حس کردم خودش م  یاس که وقتانقدر بزرگ و قلمبه  کلشیه
 خودش سوار شد و منم با مکث سوار شدم. دیدستم رو کش نیتراکتور تو مزرعه شخم بزنه... آرت 

راننده قرار   ی صندلهم در جلو پشت  فیرد کی در عقب و  یصندل  ییدوتا فیمتشکل از چهار تا رد ون
 داشت. 

کنارش قرار داشت اشاره کرد.  یکی که پنجره کوچ  یصندل  نیممکن، به گوشه تر یجا نیعقب تر رفت
تو خودم جمع شدم. به شدت   یصندل یبدنم بهش نخوره، از کنارش رد شدم و رو نکهیا یبا زحمت برا

داشت که به شدت   یفی بدنم لرزش خف  یول یترس و ناراحت  ایبه خاطر سرماست  دونمیسردم بود، نم 
 کردم پنهانش کنم.   یم یسع

در کم کردن استرس   یگرفتن و سع یم یهام رو توهم بردم، انگشت هام مدام باهم کشت دست
  ره،یازم فاصله بگ قهیبا مکث کنارم نشست، دوست داشتم شده واسه چند دق نیدرونم داشتن. آرت 

 !شدیم  قی...وحشت بهش تزردیترس  یکرد...م یبم رم مقل  شدیکه م کمینزد

بسم اهلل زمزمه  رلبیراه افتاد ز  نیماش یکه اصال نگاهشون نکردم وارد ون شدن و وقت گهید دونفر
 کردم. 

  یباعث شد رغبت  نیبلند و کشدار آرت یخودت کمک کن، خودت رحم کن...نجاتم بده...نفس ها خدا
  یب ایخودم فکر کردم بازم التماسش کنم؟ بازم خواهش کنم   شیکنم...پ  یرخش توجه میکنم و به ن

 خونمون نگه داره؟ یاالن جلو شهیم یعنیاثره؟ 

  یحت ا ی قهیچند دق ستیو من معلوم ن ستادیون ا دم یبود؟ به خودم اومدم د یهمش شوخ  بگه
با در   کی کوچساختمون نسبتا   کی یدرست جلو دم،ی کش یساعته که بهش زل زدم. از پنجره سرک 

 که روش حک شده "دفترخانه" ییبزرگ به رنگ طال ییو تابلو دیسف

از   نییبود که برم پا نیا دیکه به فکرم رس  یز ی چ نیسرما زدم... اول کلیبه کل ه دنیپاچ خیآب  انگار
سرد   ابونیخ  نیا یشب گذشته ول یها مهیساعت از ن  یداد راه بندازم، ول  یکمک بخوام! داد و ب یکی
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گرفت. فکر   یستبسته مغازه ها مشخِص تنها راه کار ممکنم رو ازم دو د یو خلوت که فقط کرکره ها
 کرده!  دایمحضرخونه ممکن رو پ نیو دور افتاده تر نیپرت تر نی کنم آرت

 _پاشو... 

فقط قصدم نگاه کردن و با چشم  دید یو وقت ستادی ا یصندل   نیب ن یگلوم رو قورت دادم، آرت آب
 . خودش دست به کار شد  دیکش یس کردنه، پوفالتما

بدون  میشد  ادهی پ نیاز ماش  یمرده ها دنبالش روانه شدم. وقت نیرو چنگ زد و بلندم کرد، ع  بازوم
  یتو گوششون، منتظر بهمون نگاه م یکه شق و رق و با هدست ها یتوجه به چهارتا آدم گنده بک

قدم   تاراهش سد باشم...تا جلو تر نره... یکردم جلو یزدم و سع یضربه کوتاه  نیآرت نهیکردن، به س
 تر نشه...  کینزد  میبه قدم به بدبخت 

 هان؟  ؛یعقدم کن ی..خوای_تو که..تو که واقعا من..منو نم

  یخنک مینس دنیموهاش به خاطر وز د،یهم گره خورد سرش رو جلو کش یتو  یهاش به طرز بد اخم
  نیآخر نی...انیکردم همه تالشم رو بکنم، ا یو سع  ستادمی. مصمم اختی ر شی شونیپ  یرو کمی

 شانس من بود!

  یحسم رو ی ب یکه دست ها یسمت خودش، جور  دیآزادم رو چنگ زد، کش یدستش، بازو  یکی اون
 تونستم کوبش قلبش رو حس کنم....  یستبرش جاخوش کرد و م نهیس

دخترونه   یبهم داد...فانتز  دیبغلم کرد آرامش بهم داد...ام یوقت  مارستانیکه اون روز تو ب یقلب یصدا
 "ستمی"تاخونه خرابت نکنم ول کن ن  گهیو م  زنهیم ادی که فر  یکس یداد. اما، االن صداش مثل صدا

   ه؟یهمش شوخ  ی_ نکنه فکر کرد

  یو م برد ی از لحن ترسناکش که صداقت حرفش رو تا گوشه فلک م دم،یرو قورت دادم، لرز بغضم
 جمالتم رو حروم کردم و لب زدم. رِ ی ذخا نی ! آخرکنهی نم  ی. نه شوخدمیتو دهنم لرز دیکوب

 . ستیو درست ن   یشرع ی چیه  ،یاگه عقدمم کن یحت ،ی پدر باطله! حت تی عقد بدون رضا نی_بب 

 غم زدم انداخت و خونسرد جواب داد. یبه چشم ها یسرسر  نگاه
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من بدون حساب و کتاب  یم دارم! صدف واقعا فکر کرددارم، شناسنامه و مدارکت  وش یکتب  تی _ رضا
مرد بدون فکر و برنامه   هیتصورت واقعا از من  ،یشناسیو مهمه ساِل که من نی کنم؟ تو ا یرو م یکار 

 است؟

درست نفس بکشم.  ذارهیشده که نم کیتنگ و بار یادیز  نمیهام گرد شد، حس کردم قفسه س چشم
  یول راوردهیگ یخبر داشتم که کثافط چه طور  میدرمورد شناسنامه و مدارک کوفت ؟یکتب  تی رضا
 دخترش رو امضا کرده؟ ینامِه بدبخت  تی من رضا ینامه... بابا تی رضا

 رو فروخت؟  من  یراحت نیهم به

 صورتم لب زد.  کیو نزد  دیبهم پاش یپوزخند بد  نیکه آرت دیلرز چونم

 شی تو خطر قرار داشتن آبروش و از دست دادن اون شرکت کوفتاز  کمینبود، فقط   ی_کارسخت 
  یذره ا یعنیکال بابات رو پول و اموالش حساسه...  یدونیامضا کرد! اصال م لی گفتم...با کمال م

پدرت   ی. تو زندگکتی اون خواهر کوچ ینه مادرت و نه حت ،یصدف نه تو مهم   یندار   تیواسش اهم
 یخودش از همه چ  یکشکه! زندگ شی پول و قدرت. بق  زنن،یحرف اول و آخرو م  زیو عموت دوتا چ 
 براش مهم تره. 

 شک شده بودم.  شد،ینم  باورم

  شیکه نه سال پ ینکرد، از بابا یوقت پدر  چیکه ه  ییاز بابا ست،یحرف هاش دور از عقل ن البته
آرش و مامان  یبفروشه...ول ومن  ستین  دینبود، بع الشیخ  نیمرگ سه نفر آدم شد و ع یباعث و بان

 رسه؟ی کس به دادم نم چیکس جلوش رو نگرفت؟ چرا ه  چیچرا ه ؟یچ

 شد!  رید وفتی_ راه ب

 _تورو..خدا..

 _برو تو صدف... 

. فکر  دیاز چشم چک یدوباره تو چشم هاش گرفتار شد... اشک زونمیو به در نگاه کردم، نگاه گر برگشتم
خانمان   یب یها چارهی ب نیحرفش مثل ا نیبا ا ی! ولکنهی بابام نباشه عقدم نم تی اگر رضا کردمیم

 شدم.
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 _بزار برم... 

 قدم جلو اومد و ناخودآگاه منم باهاش به سمت جلو هول داده شدم.  کی

 ِخرِکشت کنم؟  ایتو   یر ی _ سگم نکن، م

  ی. دست هام رو روبه اون در که حکم قتلگاه رو واسم داشت گهینگاه ترسون د  کیو  گهیاشک د کی
 که ذهنم اومد رو التماس گونه نجوا کردم.  یز ی چ نیگذاشتم و فشار دادم، آخر نشیس

 ...دمیت مقسم دای_ به روح آ

 ...دیصورتم کوب  یرو تو شی شد، نفس عصب یخون تالق  یایچشم هاش با در هیاز ثان  یکسر  به

 ... اوردمیاسمش رو م دینبا یگفتم! وا بد

تا خود  اوردیرو م اسم خواهرش  ی داشت، رو خواهرش تعصب مرگبار داشت، کس رتی خواهرش غ رو
 ؟ یکنی خورد! خدا چرا کمک نم یصبح تو کوچه کتک م 

هم   ینالم بلند شد، تو صورتم چنان عربده زد که چشم هام رو رو یرو چنان فشار داد که صدا بازوهام
 فشار دادم.

 و ببند دختره نفهم!_ دهنت 

  یاوردم! ول یرو نم  دایگرفتم و اسم آ یکاش دهنم رو گل م یرو گفتم، ا نیشدم که چرا ا مونیپش
رو انقدر عاجز و بدبخت نکنه که به خاطر نجات جونش دست به   یبنده ا چ یکار کنم؟ خدا ه یچ

 دامن مرده بشه.

تعادلم رو نتونستم   لباسم رو با حرص گرفت و سمت در هولم داد که قهیکار از کار گذشتِه، چنان  یول 
  یک یش سرامکه کف  یروشن مهیکرد و با پهلو افتادم تو سالن ن  ریپله گ یراستم به جلو یحفظ کنم. پا

...از  نهیهم قصدشاصال  کنه،یم  یمن خال  یو خشمش از بابام رو رو تی بود. انگار داره تمام عصبان
حساب   ه یباخودش تصو  رهیخود بابام؟ چرا نم شیپ رهیچرا نم  دیتا االن هزار بار به فکرم رس شبید

 کنه؟

 من کردم؟ مگه من کشتم؟  مگه
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فشار   دیکش  یم ری رو به دندون گرفتم، پاهان رو تو خودم جمع کردم و با دستم پهلوم رو بدجور ت لبم
کردم االن تو صورتم   یکه حس م یمشت شده ا یمحکم و دست ها یبا قدم ها  نیدادم. آرت

 .ستاد یکنه، سمتم اومد و باالسرم ا یم شی خال

 بلندم کرد.  یمالحظه ا چیرو گرفت و بدون ه گردنم

 ؟ی نی و ببمن  یاون رو دی حتما با ،یش یم نم_آد

بدترم   چی ول که نکرد ه یکردم از خودم جداش کنم ول یدست هاش گذاشتم و سع یرو رو دستم
 گردنم رو فشار داد.

دونستم  یکه همراهمون بود و م یپسر جوون زی آم ری گردنم ضعف رفتم، نگاه تحق هیدرد تو ناح از
  یبه دلم زخم ها یز ی از هرچ شتری ب  هینگاه بق ستیمهم ن میدلم رو سوزوند. درد جسم دهیاسمش ام

 .زدیبزرِگ صعب العالج م 

  یباز بود و نور  مهیرفت که درش ن  یبرداشتم. سمت اتاق نیبه دو همراه آرت  ی کی پاهام رو  یمجبور 
 اومد.  یم رونیازش ب 

رفت تو!    یو م  زدیگانگسترا لگد م نیم مثل ااگر دره کال بسته بود مطمئن یعنیحرص درو باز کرد  با
 که چشمش خورد پرتم کرد.  یچوب ی صندل نی تر کیرو نزد

 .وفتمیتعادلم رو حفظ کردم تا ن  یصندل  یرو یسخت به

 که عصاب مصاب واسم نمونده. ادیب عی عاقد و بگو سر دی_ ام

فقط سرتکون داد و رفت. اشک هام رو   دییپا  یمن رو م تی وضع شخندیدر بود و با ن یکه جلو دیام
سروصورتم افتاد و شالم کج و مچاله   یرو ختهی کردم تا نباره، تمام موهام بهم ر یکنترل م  یبه سخت

 شونم سر خورد. یرو

 ؟ی کن ی چرا کمکم نم خدا

 گرفته؟  تی باز امروز

 .دمیکش ینفس م یسخت به



 صدف در طوفان 

294 
 

کردم که جرات دوباره   شیانقدر عصب کرد، یچند بار طول و عرض اتاق رو ط  یمثل ببر زخم نیآرت
تو   کنهیحرف بزنم از پنجره پرتم م  گهیکلمه د کیرو نداشتم. اگه  دیالتماس جد ایصحبت کردن 

 !ابونیخ

  دمیبه موهام کش یدفتر و کاغذ داخل شد. با ورودش دست یسر  کیهمراه با  ی رمردی باز شدن در پ با
 وحشتناک و داغونم رو درست کنم.  تیاز وضع کمیکردم  یو سع

 ؟ یسعادت ی_ آقا

  ریکه تقص یو حرص تی تا عصبان بردی مشت شدش رو پشت سرش م یکه دست ها یدر حال نیآرت
  نی هم یول  مینیجلو بش  میتکون داد. عاقد با دست اشاره کرد که بر ینگه داره، فقط سر   یمِن رو مخف

 که چشمش بهم افتاد از تعجب دهنش وا موند.

من زوم شد و با   یباز رو یبه هر سه تامون انداخت ول   ینگاه گردش کیکه شکه شدن  یینایا مثل
 لب زد.  دیترد

 _ دخترم حالت خوبه؟ 

 نیبگم ا یز یترسم چ یم یتونستم ازش کمک بخوام. ول   یکاش م ینگاهش کردم، ا ملتمسانه
هست، مشت بهش بخوره   دهی داغون و چروک  یطور   نی هم رمردهی خر شه بره عاقدم بزنه! پ هوکی

 ! نییپا زهیر یقشنگ م

 من جواب داد. یبا دو قدم کنارم قرار گرفت، بازوم رو چنگ زد و بلندم کرد. جا   نیآرت

 . شهی خوبه، اگه سگم نکنه بهترم م میلی_ حالش خ 

مجبور شدم  که به شونم آورد  یعاقد بود با فشار  زیم یجلو  یحرص چشم ازش گرفتم، دوتا صندل  با
 . نمیروش بش

 گوشم اورد و زمزمه وار لب زد. کیرو نزد  سرش

.  کنمی م دتیسف یشون یگاو پ یچه طور  نی...تو فقط زر زر کن ببادیدرب یخود ی_ تو فقط صدات ب 
 ت کرد...که نشه با نعش کش جمع  زنمتیمحضر چنان م نیهم یجلو
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حرفش کنارم   ری د مطمئن شدن از تاثانداختم، خودشم بع نییقلبم شکست و سرم رو پا  دشیتهد از
 جاگرفت. 

داد و   یگشت، همش روم جوالن م یم  یز یکه تو دفترش دنبال چ یموشکافانه عاقد درحال  نگاه
 . دمیکرد، آخر سر کالفه و با حرص سمتش رو کردم و غر یم میعصب

حاال   بتون؟ی ج دیبزار  دیریو بگعکسم نیخوا  یحرامه، حرام! م رناموستونیغ یرو ره ی _ حاج اقا نگاه خ
 نه؟  د،یکن  یبه چشم پاک بودن جوونا م  هی توص  دیری منبر م یالبد پا دیخوبه شما آخوند

رو از پشت    دیخنده ام ی!  صدادمی رو زمزمه کرد که نفهم  یز ی چ کیلب  ریگرد شد و ز اروی یها چشم
 ت.نگف  یچ یبهم انداخت و ه  یفقط با اخم نگاه  نیآرت دم،یسرم شن 

 و لب زد. دیچرخ  نیزمان حروم کرد، سمت آرت یا قهیکه چند دق زیچ یسر   کیبعد نوشتن  عاقد

 باهم...  نیخوا یخوام شروع کنم، شما نم  ی_ م

 وسط چرت و پرت هاش...  دیو پر دیبه پاش کوب   نیآرت

 . شروع کن. میحرف بزن میخوا  ی_نه نم

 نگاه کوتاه به دفترش انداختم...  کیرو باز کرد،   یتکون داد، صفحه خاص یسر  اروی

  میبابام به بدبخت تی کردم رضا یکه حس م یرو که شامل شناسنامه و برگه ا نی مدارک من و آرت دیام
 عاقد گذاشت.  ی جلو  زیم  یباشه رو رو

و    دیپدرم اشک تو چشم هام جوش یمهر و امضا دنیمحسوس خم شد و به برگه نگاه کردم، از د نا
 رو گرفت... دمید یجلو

مدارک شروع کرد، کلمه به  یور رفتن با دفتر شد، شناسنامه هارو برداشت و بعد برس الیخی ب عاقد
 ...شدمیخوند آب م یکلمه که م

 به کلمه، سطر به سطر... واو به واو...  کلمه

 زل زدم. نیبرگشتم، گردنم رو کج کردم و به آرت  
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 تفاوتت مثل شمع آب شدم، شکستن قلبم رو قبول کردم.  یب یچشم ها  یجلو ی"وقت

مردنم رو   ،یاورد یتو خم به ابروهات ن دیبار یگونه م یکرد و اشکم رو یقرار  یب  نمی س یقلبم تو یوقت
دلت بلرزه و غم تو  کمی دیاوردم تا شا ادتی هیرو خاطراتمون رو با گر مونی بچگ یقبول کردم. وقت 

 ..."یگرفت  تمو به اسار یو قبول کردم. ساکت و سرد دست هام رو بست تنها شدنم ر ،ین یچشمم رو بب

 لم؟ی_عروس خانم وک 

تا االن دربرابر نگاهم مقاومت کرده بود   نی ... آرتدیهام شدت گرفت، چقدر زود به سطر اخر رس اشک
 و نگاهم کرد.  دی باالخره اونم چرخ یول

 تنم رو بغل کرده.   یتموم جونم رو گرفته، تک به تک سلول ها  ترس

 ... ستین ینشون داد راه برگشت نگاهش

 لم؟ یعروس خانم وک  گمی _خب، واسه بار دوم م 

سفره که کل   کیسفره بزرگ واسش پهن کردن،  کیکرد  یداشت عقد م  یخانم؟ دوستم وقت عروس
 کمک کردم!  نشید، منم تو تزئباز مونده بو  شیو خوشگل ییبای دهنشون از ز لیفام

 گل عروس، شمع و جام عسل...  دست

به درد سر   گهیبه شال داغونم که مطمئنم د یعسل بهم زهر بده؟ دست یخواد جا ینم  نیآرت  یراست
که   دیسف  یمخمل یشنل ها نی از ا ایخواست،  یتور گنده ها م نیخوره انداختم، دلم از ا  یکردن نم

 شده... یکار  نیدورش نگ

 االِن... تیناهماهنگ با وضع  یادی لفظ ز نیعروس خانم؟ ا گهیعروس هاست که بهم م  هیمن شب  یچ

 عروس؟   گه یبختم و بهم م اهیس

 _صدف...

اخم هاش از هم باز شد و   یکه لحظه ا  یزدم، جور   اروی لبخند دن نیکه تلخ تر دیلب غر ری ز یجور 
 لب هام موند... یرو  خینگاهش م
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خواستم آسمونم رو با    شی... نه سال پستین یی...خداست ین یراه گهیلحظه بهم ثابت شد د نیا تو
 ...ی که واسه من خاموش شد یبود  یتو ماه یتو ستاره بارون کنم، ول 

 یرو داشتم، آرزو یسوال نی همچ یآرزو شیهام به خاطره حلقه اشک تار شد، نه سال پ چشم
 ... یمکان  نیهمچ

حبس کردم و   نمیس ینفسم رو تو ؟یکار کرد ی...چنیآرت یدخترانم، با زندگ  یتو با من، با آرزوها   بابا
هاش، لب   هیو گر یتاب یصندوق گذاشتم و بدون توجه به ب یتو یلحظه، قلبم رو دو دست نیتو آخر

 زدم.

 _بله...

با اجازه بزگترا..   یگفتن....نه حت کیو تبر دنیکل کش ی...نه صداغیج یدست...نه صدا یصدا نه
گفتم   یکاش مامان بود م یکامل داده! پس چرا بگم؟ ا  تی رضا میبه بدبخت گه،یبزرگترم امضا کرده د

رو به  مپشت چشم ها یاهیس هیشد، چند ثان  ی معن یآوا و ب یاطراف برام ب  یبا اجازه مامان! صداها 
آخرش رو    یقلبم که ضجه ها ینعره ها یصداصدا گوش کردم، فقط  کیدادم و به  حی ترج  یهمه چ

 زد...

 شدم.  رهی ازش گرفتم و به دست هام خ رو

 ... یدارم و نه حق و حقوق هیندارم دستم کنم! نه مهر میانگشتر

 بود...  یو شمدون... فکر کنم همون قرآن واسم کاف نهیفقط قرآن هست و آ هیکل مهر از

 زدم، تموم شد...  یپوزخند

لرزونم به حرکت   یصورتم بدون حرف دست ها یو گرفتن دفتر قباله ازدواج جلو نیبلند شدن آرت  با
 دراومد.

 . زدی ُمهر م نشییقطره اشک پا ک ی باهرامضا

 جونم بود. یب یمن و امضا ها یکه نگاه تاسف بار عاقد رو یدرحال  ستادیا زی م یجلو  نیآرت
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  یکه درز هاش که از حجم پول داخلش، داشت متالش یانداخت، پاکت زیم  یرو رو یدیسف  پاکت
 .شدیم

  ست،یبه من مربوط ن  یکنیکار م  یو چ  یر ی که کجا م نیو گم و گور کن، ا چند روز خودت  می_ ماکه رفت
دختر و پسر رو با مدارک   هی یگیسراغت اومد فقط م میفقط تو شهر نباش. بعد چند ماه برگرد اگه کس

 ... روشنه؟ستین  ادتی ادمیو ز  یو شاهد، عقد کرد

 و پاکت پول رو برداره.  یر یباعث شد عاقد نگاه از من بگ  نیهشدار ماننده آرت یصدا

 .دمی_فهم

با پول حل    یخواست بدونم واقعا همه چ یکرد، دلم م ی راحت پول رو قبول کرد و عقد رو جار  چقدر
 نمازش قضا شه؟   ذارهیکه صد درصد نم یاقد ع نیا یحت شه؟یم

 ! ستیکار درست ن  نیا ست،یپول حالل ن نیا ست،یخدا قسم که نمازت قبول ن به

 گذاشتم. زیم  یتمام از جام بلند شدم و دفتر رو رو یها تموم شد، با سست امضا

 با من...  شیبق  دی_شما بر

 .ستادیگفت، اومد جلو و روبه روم ا ی"باشه" ا  دیبه ام  نیآرت

 تقال نکردم.  گهیمچ دستم رو گرفت د یدوست نداشتم نگاهش کنم، وقت یحت

 االن محرِم...اون االن شوهرمه...اون..اون قاتل جونمه... اون

 شدم. دهی حرف دنبالش کش  یب

 ... چارستی کس و ب ینداره، ب ییجا گهیکه د یپناه یب مثل

"بله" داد   نی دادم، انگار ذهنم تو اون لحظه که به آرت  ینشون نم یواکنش چیشکه زده ها، ه نیا مثل
 زده.  یقفل

 رفت، نه عقب...  یجلو م نه

 شده...  ری گ نیخورده و زم یاون لحظه صبر کرده، تو اون لحظه ثابت شده، تو اون لحظه سکندر  تو
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 بهش بله گفتم... من

 شده...  شوهرم

 بود؟  ی من کاف یپدر و بله اجبار  تی شده...واقعا شده؟ واسه محرم شدن فقط رضا محرمم

 نبود! ی اون که راض ؟یچ دلم

 داشت...  یفانتز  یها زی چ یو بزرگ، کل کیکوچ یآرزو ها یکل  شیخوردم، نه سال پ ری دلجباِز ت دل

 تو همون لحظه مردن...  قایهمشون دق یول

به خودم اومدم و گردن خشک   هیثان کیو من تو لحظه هام غرق بودم، فقط  می دیپله ها رس نییپا به
  رید یل یآشنا که خ  ینگاه کردم. داد و عربده مرد شناختمشیکه م یو به مرد دمیشدم رو باال کش
از   تاکه دو نیا لیسرخ شدن صورتش منم...اگه دل ل یعربده هاش منم...اگه دل لیاومده... اگه دل

فرو نره، منم...جا داره بگم  نی صورت آرت یتا مشتش تو دنشیکش یه عقب مب یمحافظا به سخت
 ...یاومد ری د یلیخ

 ... ری د یلیخ

 خر؟  کهی مرت یکار کرد یناموس چ یبود جواب اعتماد ما؟ کثافِط ب نی_ا

 کرد. یو تقال م زدیم داد

 آخر زده. میانداخت که به س مانینگاه کالفش رو به پ  نیآرت

 رفت و حالت تهو داشتم.   یم جیگ سرم

قدم جلو   کیرو ول کنن، خودشم بدون ول کردن دستم   مانیبه دوتا محافظ اشاره کرد تا پ   نیآرت
لباسش   قهیبرداشت، چنان   زی خ نی هوا سمت آرت یبهش دست داد، ب یتا  حس آزاد مانیرفت که پ 

جون من، از خودش   یب  یگرفتن دست ها یمجبور شد جا نیرو گرفت و به عقب هولش داد که آرت
 !هدفاع کن

 _ چه مرگته...آروم باش. 
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مگه خودت   ؟یمگه خودت ناموس ندار  ؟یکار کرد یخر چ  کهی _آروم باشم؟ آروم باشم؟ کثافط...مرت 
 دخترش؟  ای ی ر ی گیم این یاز عل یانتقام دار  ؟ی خواهر نداشت

 . دیکوب مان یپ  نهیکرد، تخت س  یکنترل م یرو به سخت  تشیکه عصبان  نیآرت

 

 . دیکوب مان یپ  نهیکرد، تخت س  یکنترل م یرو به سخت  تشیکه عصبان  نیآرت

 من به توچه؟ یکارا ،یر ی م  یدار  یو گرفتو بزمجه، گازش _ ببند دهنت 

صاحاب مردت رو   یو جواب اون گوش یچند روز گم ش  ی...زر نزن، بدبخت فکر کرد کهی _گو*ه نخور مرت
  ای یاصال فکر کرد ؟یکرد یخودت چه فکر   شی! تو پ ؟ی کن یم یدار  یکه چه غلط میفهم ی ما نم یند

  شه؟ینه!؟ تصورت از عقد کردن حل شدِن مشکلِت؟ زخمت درمان م

 زد.  ادیرو گرفت و فر  نیآرت قهی دوباره

 شه؟ ی_خانوادت زنده م

  یبودن، وقت ستادهیها ا نیکنار ماش دیگندن با ترد ی رایگ  یکشت نیا هیکه شب یکت شلوار  یمردا
لحظه   کیجدا کردن که واسه  نی رو از آرت  مانیجلو اومدن و پ شه،یخراب م یاد یداره ز اوضاع دنید
 زد...  نیبه صورت آرت یبد ی لیو س دیخودش رو جلو کش مانیپ

 که حقش بود!  یلیس

 حالم رو بهتر کرد. یفقط ذره ا ،یکه ذره ا یلیس

 ! دمیکوب یم دیبه حق رو من با یِ ل یدست هام جون داشت اون س اگر

  یاگر خون کس یکوچه خلوت حت  نیوقت شب، تو ا نیمطمئنم تو ا  یساعت چنده، ول دونمینم قیدق
 جا رد نخواهد شد.  نی ام بشه آدم از ا ختهیر

 مهم نبود.  ینداشت، ذره ا تیاهم یعربده هاشون واسم ذره ا یصدا
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بدم، پسرعموم    هیکه به شونه هاش تک ستیکه دلم به عربده هاش قرص بشه، آرشم ن ستین  برادرم
 ...ستی گاهم ن هیو تک ینامرد دلم خنک شه، همباز  نیمحکمش به ا ی که از ضربه ها  ستین

 خم شدم، درست لب جوب زانوهام رو جمع کردم و نشستم. نیزم یرو ،یواکنش  چیه بدون

کنن!  به جهنم!  ییرایبا مشت و لگد پذ گهیتا خود صبح دعوا کنن، بزار تا خود سحر از هم د بزار
به اندازه سر سوزن با من نسبت نداره،   یکه حت یشدن کس یرت یبزن بزن ها و غ نیتمام ا جهینت
 ...ببرهرو عقب  زنهیجا خوش کرده و مدام رعد و برق م میزندگ یرو که باال اهیابر س  نیا تونهینم

اگر   ی! حتیبگه برو خونتون آزاد  نیاالن آرت نیاگه هم ی...حت نمیبی رو نم یآسمون آفتاب گهید من
 ... شهیدرست نم  میو اتفاقات زندگ  یز یبا اون آبرو ر گهیرو پاره کنه، د میو سند بردگ  یحکم آزاد

  یکه در انتظارِم فکر م  یشوم ندهیفقط داشتم به آ دم، یشنی دادشون رو نم   یداد و ب  یصدا یحت
 کردم. 

 بشه...  یجا به بعد قراره چ نیکه از ا نیا

 مهم اون مقاومت من بود که شکست...  ست،یمهم ن ندمیآ دیشا

کنارم چه  دونمیبودم. نم  نیزم رهی که پلک بزنم به قصد خشک کردن چشم هام فقط خ نیا بدون
 کتک خورد.  یشد و ک   روزی پ یبه ک  یافتاد، ک  یاتفاق

حس و حال بهش نگاه    یخورد، چشم  چرخوندم و ب یف ی تکون خف نی که شونم توسط آرت یزمان  فقط
 انداختم.

 صورتش باهم ست شدن. یاومد تو یازش م یکه خون کم  شی نیسرخ و ب یها چشم

انداختم، انگار رد نگاهم واسش حکم  شی نیب  نیینگاهم رو از چشم هاش به خون پا ستاد،یسرم ا باال
 رو لمس کرد.  شی نیحسگر رو داشت، با گوشه انگشتش ب

 به اون قطره سرخ زد.   یصورتش گرفت و پوزخند یآغشته به خونش رو جلو یها انگشت

 کتکشم که من خوردم.  ،یخوب همه رو خام خودت کرد یاول کار   نی _پاشو، پاشو که هم
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منه! اصال همه  ری تقص ادیزلزله هم ب لیبلند شدم. فکر کنم اگه تو برز رو ازش گرفتم و از جام  ناراحت
خواد    یکار م  یچ نیاگر خبر داشت آرت  م،یینجایا دیفهم یچه طور  مانیتقصره منه... من موندم پ یچ

 ومد؟ یکنه چرا زودتر ن

 !شدینم نیبه حال مزخرف م زدم، من اگر شانس داشتم حال و روزم ا  یپوزخند

 گرگ زخم خورده نشده، اونم کم اورد و رفت...   نیا فیوقته رفته، اونم حر یلیخ  مانیپ انگار

 ... ستیبشر ن  نیا  فیکس حر چیه االن

صورتم گرد سرما نشست، دست هام رو توهم جمع کردم و خود رو تو بغل گرفتم.   یو رو دیوز یباد
 زده. شهیزمستون تو تنم ر یبدجور سرما  یز ییپا یهوا  نیسردم بود، تو ا

  ین یهولم داد. ماش یرنگ دیسف یمدل باال نیپشت کمرم جاخوش کرد و به سمت ماش نیآرت  دست
 رفت!  یور و اونور م  نیا مانیپ  نی با ماش ادمهیبودم...  دهیاصال ند داریمدت و چندبار د نیکه تو ا

رفتن و   یزودتر سوار شدن و با تک بوق دیکه انگار مطمئن شدن اوضاع تحت کنترِل همراه ام محافظا
جالد سپردن! بدون محاکمه دارم   نیخود خدام من رو به ا یراحت امشب... همه عالم! حت  یلیخ

 . دمیرو پس م  یا گهیتاواِن گناه کس د

 اشاره کرد. یبود با انگشت به صندل  شی نیب  یدستش رو یک یکه اون  یرو باز کرد و درحال  نی ماش در

  ؟یمنتظر فرش قرمز  ن،ی_برو بش

 انداختم. نییشوم شده. سرم رو پا  ابونیخ  نیآسفالت ا نِ ی زم خی گلوم رو قورت دادم، پاهام م آب

که   یگاه قرار داد، با لحن هیبه حالت تک نیسقف ماش یدستش رو رو  دم،ینفس بلندش رو شن یصدا
 ادامه داد.  زدیتوش تمسخر موج م 

 !؟ یکن یزندگ  ابونیتو کوچه خ ی_نکنه دوست دار 

  یداد. به خودم تکون  یرو م می دستم مثل خنجر فرو رفت و تاوان ناراحت  یناخن هام تو دم،یگز لب
 شدم. نی دادم و سوار ماش
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و محله  ابونیخ  نیحرکت کنه و از ا نیکه ماش یرو بست چشم بستم، تا موقع ا  نیدر ماش یوقت
 ننداختم.  ییجا چیتارم رو به ه یدهای د م،ینحس خارج بش

 ... ستیمهم ن گهید

 ... ستیمهم ن یچیه

سمت من رو   یبخار   نیهام رو باز کردم، آرتبه صورتم چشم   یبا خوردن باد گرم قهیچند دق بعد
 خورد.  یروشن کرده بود و درست به صورتم م

 

 خوردم. عمرا اگه دلش به حالم سوخته باشه... یرو گاز گرفتم و تکون  لبم

 نی به ا یخودم، دلم واسه خودم سوخت! وا دمید نهی خودم رو تو آ یسوخته، وقت دمیشا ای
 .  شدیم کیرفت... به نقطه اوجش نزد  یباالتر و باالتر م نی...هرلحظه سرعت ماش کهی مرت

خواست از اضطرابم واسه سرعت    یدلم هم نم ینداشتم ول نی ماش یباال یعادت به سرعت ها  یلیخ
 بروز بدم.    یز ینسبتا ناجورش چ یو رانندگ

چرا داره  ستیمعلوم ن نم،یفشار بدم و محکم تر بش شتریب  نیدادم پاهم رو به کف ماش حیترج 
 ه؟ی دردت چ گهیکنه! کارا که تموم شد! د یم یرانندگ  یسرعت نیباهمچ 

بغل به پشت سر   نهینامحسوس از آ  نیهم یدنبالمون باشه، برا یکس دیخودم فکر کردم شا شیپ
 انداختم.  یز ینگاه ت

اسفالت هم  یش حت که جاده  یدگی بر  کیتوسط  یاز جاده اصل  یوقت  ی! ولستین  یمشکوک زیچ
 من رو داره! ینگران یجا گهید یکی  نینداشت خارج شد، حس کردم ا

  یانداختم. چقدر من بدبختم که حت یجی تهران نداشت نگاه گ یبه راه ها یکه شباهت  یجاده ا به
 کجام!  دونمینم

که چشم ها در اثر   نجاستیتلخ ماجرا ا قتیحق یلکردم تابلو هارو بخونم و یرو جلو بردم و سع  سرم
 . دیدیتار  م ادیز هیگر
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 دادم.  هی تک   یو به صندل دمیبه چشم هام کش یدست

 کرد. یگرمم نم ادیروشن، ز  یبخار  یسردم بود و حت  میلیبود، خ  سردم

 بشه...  شیآت  ایاگه دن یحت   کنه،یشده وجودم رو گرم نم  نیته نش یسرما  نیا گهید یچیه

افتاد  گهید یجاده فرع  کیلحظه چشمم به  کیکردم آب گلوم رو آروم قورت بدم تا کمتر بسوزه  یسع
. نگاه ناراحتم رو  میوارد اون شد یجاده اصل یو ما صاف به جا رفتیبه اون سمت نم  ینی که اصال ماش

 .دید قیدق رو   ییجا شدیهوا نم یک ی بود و به خاطر تار ابونیب  شتریشتاب زده به اطراف انداختم که ب

 !میهست ابونی تو ب  ییجورا ک یبخار گرفته نشست، ما  شهیش یرو دستم

 جا کلکم رو بکنه!؟  نینکنه بعد عقدم قصد کرده هم نیا

 ... ستین دی بع یجونور   نیهمچ از

 کندم تا لب هام رو تکون دادم و گفتم:  جون

 ؟ یبر ی و کجا ممن ی...دار ی_ دار..

فرمون   یخشک شده بود، همون طور که دو دست  شینی به صورتش نگاه انداختم، خون کنار ب برگشتم
 بهم زد. یداد لبخند بدجنس  یرو فشار م

 بهم انداخت و لب زد.  زی نگاه ت کی

 ه؟ یچ یدونی... زندان که مدتیزندان جد میریم می_ دار

فالن  می ریم میمثال دار یبگ یر ی می ! میعوض کهی دادم، مرت هیتک  میرو ازش گرفتم و به صندل   ناراحت
 قبرستون؟ 

 بگه دلم بسوزه... یز ی چ کی دیبا حتما

از   نیماش وفتاد،یهم م یچشم هام مدام رو یکه از شدت درد پهلوم و خستگ یروب بعد درحال کی
 دور زد.  ینییخورد و با سرعت پا  یف ی تکون خف ستاد،یحرکت ا

 چشمم رو باز کنم.   یها باعث شد ال زهی سنگ ر یرو نی ماش  یحرکت چرخ ها یبعد صدا هیثان چند
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  نجایا یلیکه دم دفتر خونه بودن، باز شد. خداوک ییهمونا  هیکه توسط دو نفر آدم شب یبزرگ   یمشک در
 چه خبره؟  

 صاف نشستم و کامل و با زحمت چشم هام رو باز نگه داشتم. ناخودآگاه

 ه؟ یواسه ک ییبایعظمت و ز نیبه ا خونه

کم فشار آب رو   یبا فواره ها کیحوض کوچ  کیبود،  یخال  یا رهیکه وسطش حالت دا ی بزرگ اطیح
 به رقص اورده بودن.

نم چمن از   یاست. و بو دهیبزرِگ سربه فلک کش  یمتشکل از چمن و درخت ها  اطیح  یها کنار
و باغ  که ت یزمان م،یبه بچگ دیپرکش ی. ذهنم لحظه ادیرس یباز پنجره به مشامم م یِ ال نیهم

  میتو خاطرات قشنگ بچگ نمیمتاسفانه آرت  م،یکرد یم یباز  دایو با آرش و آ  میرفت  یم مونیهمسا
 هست. 

 و بکشم؟نازت   نجامی ا دیبا ای  یشیم ادهی_پ

به خودم اومدم و چشم از اون  تی تا عصبان زدیموج م یتوش خستگ شتریکالفه اش که ب یصدا از
 گرفتم. اطیگوشه ح  یدرخت بزرگ خرمالو

 شدم.  ادهیپ 

که نتونستم مانِع برخورد دندون هام به هم  یلحظه لرز تموم جونم رو گرفت، طور   کیکه  دیوزیم باد
 بشم.

 .دم یرو باال کش  مینیدور نموند، خودم رو تو بغل گرفتم و آب ب نیکه از نگاه خسته آرت یلرز 

  نیرو تو دستش تاب داد و بدون توجه به من سمت خونه رفت. نه به اون ماش  نیماش چیسوئ نیرتآ
 خونه و باغ و بوستانش!   نیمدل باالش نه به ا

بسته شد، از سرشونم  یبلند یمکث کردم که در با صدا کم ی! ستیبا عقل مشنگم جور ن یچ یه انصافا
  یزندان هیفرض کرده؟   یمن رو چ نیآرت دونمیداشتم. نمن یبه اون مردا انداختم، انگار چاره ا ینگاه

 !یروان   کهیکه ممکنه با قاشق تونل بزنه؟ مرت  یمجرم فرار  هیخطرناک؟ 
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 به خونه انداختم. یاول رو برداشتم و نگاه قدم

و سه  نیی و دو پنجره تو قسمت پا  دیسف یها واریکه اول فکر کردم دو طبقه است! با د یبزرگ خونه
پنجره بهش مجهز بود، کنار   نیداشت و باالتر  یا رهیکه حالت دا ی پنجره تو قسمت باال... تراس بزرگ

پنجره  ی ها لهیطبقه اول باال اومده و دور م یپنجره ها یکی کاشته بودن که تا نزد چکیهم پ وارید
 و روزم! از حال  ری قشنِگ، غ یادیز زیبودن. همه چ دهیچ یپ

  یقرار داشت عبور م  دیاز چند پله که کنارش دوتا ستون سف دیورود به داخل خونه با یرفتم، برا  جلوتر
 .یدیرس  یم یو بعد به در اصل  یکرد

از پهلوم   شتر یکه االن ب یز یچ یول  د،یکش یرم یداشتم پهلوم ت  یکه برم  یباال رفتم، هر قدم  یسخت با
 نحسه... انیجر  نیجا به بعد ا نیداد فکر کردن از ا یآزارم م 

وسطش قرار   یکه لوستر بزرگ   یسالن بزرگ  دم،یسالن بزرگ د کی رو باز کردم و خودم رو وسط  در
 رفت... ی که به طرف باال م یداشت و راه پله ا

 دن...شده بو دهیچ ونیتلوز کینزد رهیسمت راست به صورت دا یبه رنگ زرشک   یراحت مهی ن یها مبل

  یبه رنگ زرشک  یفانتز  کیفرش کوچ کیکه مبل ها قرار داشت  ییسالن فرش نبود فقط جا وسط
 انداختن...

برام نمونده که   یاومد، کنجکاو  یاز داخلش م ییخورد و سروصدا یروم آشپزخونه به چشم م روبه
 جاست...   نیا یکدوم بدبخت نمیبخوام سرک بکشم و بب 

 .دی چ یسالن پ  یتو  نیآرت یکرد، خواستم سمت مبل برم و روش بتمرگم که صدا یدرد م  پاهام

 االن روشن کنم. نیهم ارویبعض فیتکل دی_ خب با

خواست   یبهم گفته االنم بازم م  شبیکه از د یهمه چرت و پرت  نیتو دلم بارش کردم، بعد ا  یزهرمار 
 صحبت هاش رو داشته باشم!   دنیکنم تحمل شن ینطق کنه؟ فکر نم

 که طلبکارانه جلوم قدعلم کرده زل زدم.   کلشی به ه یو با خستگ دمیپنجه پا چرخ  رو

 قدم جلو اومد. کیو  دیدور دهنش کش یدست دینگاه منتظرم رو د  یوقت
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الزمه   ای  ؟یمن یها ییجزو دارا گهید یعنی یخونه گذاشت نیا یتو وپات یکه وقت  یدون یم ونی_ ا
 واست روشن کنم؟ یر یتصو

 ده،یانگار پول داده من رو خر  ییدارا گهیم  نی! همچمیو صندل زی بهم برخورد، انگار من م حرفش
کمتر از باج دادن   ینامه کوفت ت ینامه بابام فکر نکنم...اون رضا تی خواستم به رضا یهرچند که م

گفته و   یو پدرم چافتاده  یدونستم چه اتفاق یم قیکاش دق  ی! استینفر ن کیواسه بستن دهن 
 ! دهیشن یچ

 لب زدم.  یگرفته ا یبه خرج دادم و با صدا  جسارت

 !ستمی_من اموال تو ن

 . رمیدادم فاصله بگ حی حالم دگرگون شد و ترج ادمونی ز یک یلحظه از نزد کی. جلوتر اومد که  دیخند

 مال مِن... کلتی! االن کل هی هست گر،یج ی_ هست

چندش آور اشاره کنه، دستش رو جلو   زی چ کیقدم خودش فاصله گرفت و انگار که بخواد به  کی بعد
به صورتش داد و ادامه   ینیداد چ یمن رو نشون م یرحم  یاورد و همون طور که انگشت هاش با ب 

 داد. 

 ! ندازمی توفم بهش نم ی و من حتمدل سر و وضع نی_البته ا

 مجدد به اشک هام رو ندم...کردم اجازه خروج   یسع یشکست، ول  بغضم

 کنه... یم رم یقشنگ تحق  چقدر

 دست گوشه شالم رو گرفتم و لب زدم.  با

 ...یبالرو سرم آورد نیرفته تو ا  ادتی ؟ی...کردم ی..شکلنی_خودت..ا..ا

 انداختم.  نییو سرم رو پا  اوردمیبهم کرد که تاب ن یجد نگاه

دستش   ستاد،یا نمیبه س نهی. سنداختی م نیسالن بزرگ طن نیکه تو ا دمیقدم هاش رو شن یصدا
با وجود محرم شدنمون    نیکه آرت نیو من متنفرم از ا  نیکه افتاد زم یجور  د یشالم رو گرفت و کش

 ...نهیموهام رو بب 
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  زنمیمهر م یکه چه طور  نی! ابردم ی هام بزنم، کال لذت م ییبه دارا تی _من کال عادت دارم مهر مالک
چون مال من  شد،یاسمم روش حک م شد،یفقط مال من م دیبا دمیخریم یهرچ یاز بچگمتفاوته!  

 چیه شدمی صاحبش من م یز یچ  هی یوقت ادته،ی ومونی ...تو خوب بچگشدیرو توام حک م دیبود. با
 نداشت.  یاز دستم خالص  رقمه

  یر ی جلوگ شی شرویخواست خودش رو ازاد کنه و من لجوجانه از پ   یو م زدیچنگ م نمی درون س یز یچ
 کردم و آروم گفتم:  یلبم نقاش  یرو  یکردم. پوزخند یم

 تحملت کنم، نه؟  دی_پس حاال حاال با

سرش رو سمتم خم کرد و با همون لحن   نهیدست به س نیخارج شد، آرت  نمیاز س  یبه سخت  ینفس
 و مردونش ادامه داد.  یجد

  لیدم خونتون و تحو برمتیکنم و بعد م  ی عقدت م یخودت؟ فکر کرد شی پ یردفکر ک  ی_تو چ
  نیا یدونیم ،یرسما مال من شد یاون عقدنامه رو امضا کرد یپا یتو وقت زم ی عز دم؟ یباباجونت م

 ؟ یچ یعنی

 ! یچ  یعنی دونمیواقعا نم نه

 برسه... خوادیبا عقد من به کجا م   دمیفهمی نم

 انتقام گرفت... شهیواسه باباش ارزش نداره م ی که ذره ا یبا عقد کس   یچه طور  دمیفهمی نم

 رحمش دوخته شد.  یب یواقعا درکش سخته...نگاه بغض آلودم به چشم ها  دم،یفهمی نم

 اصال محال باشه... دیشا ه،یبودن کار دشوار  مسلط

 من محال شده... یحداقل برا ای

 ادامه داد. نیکه آرت دیاشک از چشمم چک نیاول

و ندارم...دو   مورد  نیکه کال عصاب ا یکن رو حرفم حرف ندار  یخونه حرف حرف منه، سع نی_تو ا
رفتن!  کالس و   رونینه ب ینه حق تلفن زدن دار  ،یخانواده ندار  یفرض کن  ی تونیم لیخانواده تعط 

 ... لیسرکار و باشگاه همش تعط  ای سیتدر
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 خوردم و بدون فکر رو حرفم لب زدم.  جا

 ؟ یلعنت  تمی!؟ مگه من زندانیکن  یم یطور  نی_ چرا ا

 رفت جواب داد.  یفرو م بشیج یکه دوتا دستش تو  یباال انداخت و درحال  ابرو

 ؟ ی_ شک داشت

"  چه کلمه و جمله  دتیگفت " زندان جد نیکه تو ماش یوقت فهمم،ی حرفش رو م یمعن  حاالعمقِ 
 کرده...انتخاب  یخوب

 نشون بدم...  تیوضع نیکه بخوام االن تو ا دیرس  یبه ذهنم نم  یواکنش

سردش زل زدم   یداد، قصدش فقط خفه کردنم بود، به چشم ها یمزاحم بدجور تو گلوم آزار م  بغض
 ... ستین  یکنم ول دایگذشته رو پ  نیکردم همون آرت  یو سع

 شده! دیانگار گم شده، ناپد المصب

 بردم...  ری سر به ز نهیکه اشکم رو نب نیا تی ن با

گناهش   یرفتن سراغ مسبب  مشکلش، رفت اوار شد سر دختِر ب یمثل تو که به جا ی_نه...از کس
 ! نیآرت  ادی بهت م یکه زندان بانم بشه... اصال همه چ ستین دیبع

 ب زدم.اومد ل یم  نییکرد و پا یکه صورتم رو نوازش م یهام رو از هم باز کردم و با اشک دست

از قلم  ویز یچ ؟یچ گهی! دیبانم که شدزندان ،یدزد که شد ،ی! آدم ربا که شدنیو بب _ دور و َبِرت 
 ننداختم؟

 داغ بهم نگاه کرد و جواب داد. یچشم ها ی خونسرد ول یظاهر  با

 ...ستمیالشخورت قاتل ن  یباشم مثل بابا  یبشم، هرچ ی_  هرچ

... بحث  دمیشده به غم به صورتش پاچ یمتحل یکنار بدنم افتاد، پوزخند   یدیهام با ناام دست
 مرد خودش رو رسما کشته!  نینداره! ا دهیفا  یذره ا  یباهاش حت
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به گونه  یدست  د،یدوئیروشِن تازه برق افتاده م یها کی سرام  نیا یکه رو یشخص یقدم ها یصدا با
 . دمیکش سمیخ یها

نفس نفس   ادیتنش بود و از عجله ز یکه لباس ساده ا یدرحال  ده،یکش یبا جسه الغر و قد یدختر 
 .ستاد یا کمونی نزد زدیم

 باز شد. کمیدرهمش  یچشمش که به دختر افتاد اخم ها  د،یپشت به من کرد و چرخ   نیآرت

 مگه داداشت عمل نداشت؟  ؟یینجایوقت شب هنوز ا نی_تو ا

 کرد، خجالت زده لب زد. ینگاه م ن یکه با لبخند به آرت  یو درحال   دیکش نشیبه قفسه س یدست دختر

 ! مارستانیبرم ب دی بعد با سع دیمنتظر بودم شما برگرد ست،گهی _ عملش دو ساعت د

اونم مثل اون عاقد بدبخت چشم هاش گرد شد و با تعجب از   ینگاهش رو سمت من انداخت ول بعد
 و از نظر گذروند. پارم ر  کمی و  یتا مانتو و شلوار خاک میگل یکفش ها

 اومدم! یاز جنگ جهان  کنهی فکر م نهیمن رو بب  یهرک یعنی

 .بردی در نوسان و گردش به سر م نیمن و آرت  نیب جشیگلوش رو قورت داد، نگاه گ آب

 ...برادرت واجبه!مارستانیدادم، االنم برو ب یامروزو من بهت مرخص یول  ی_ممنون که موند

شده بود، بدون گرفتن نگاهش از   جیگ یورم کردم حساب  یچشم ها دنیکه با د یدختر درحال  اون
 صورتم جواب داد.

 ... شونی...فقط آقا...ارمی_چشم م

 داره بهم اشاره کرد. دیکه کامال مشخص بود ترد یبا دست درحال بعد

 گفت:  یجد  یلیبرگشت و خ   نیآرت

 . میکن یفردا راجبش صحبت م  مارستانی ...فعال برو بنجاستیبه بعدم ا نی_ زنمه، از ا

بازور   شی ساعت پ  مین نیحاال خوبه خبر مرگم هم م،یزنمه انگار ده سال ازدواج کرد گهیم  نیهمچ
 چماق بهت بله دادم!
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  رونیاز خونه ب یا گهیواکنش د ایسوال  چیلب گفت و برخالف تصورم بدون ه ری ز یچشم دختره
 آروم در رو بست. یل یرفت و خ

 باال انداخت.  ییابرو نیکه آرت نمیمبل بش  یخواستم رو  سم،یپاهام توان نداشت اونجا وا گهید

 . دیکه مچ دستم رو از پشت گرفت و کش نمیبهش بش  تی اهم یخواستم ب یم

 ! ی_ چته...دستم روان

 . خورنیگره م یخوش فرمش مدام باهم دعوا دارن که ه  یابروها نیهاش توهم رفت، انگار ا سگرمه

 _ اتاقمون طبقه باالست...

 . دیترق استخونم به گوش جفتمون رس یحرفش چنان گردنم رو سمتش چرخوندم که صدا دنیشن  با

 مونم؟ یاتاق م هیمن باهات تو  ی_اتاقمون؟ نکنه فکر کرد

 . لب زد یداد، روم خم شد و با لحن بدجنس یرو فشار  دستم

 _صددرصد!

 کردم.  اخم

 ! ی_اشتباه فکر کرد

  برمی م یپ نینشست و من تازه دارم به ا نشیس  یکه جفت دست هام رو یجور  د،یدستم رو کش مچ
 !شهیحالم بد م شمیم کشی نزد یکه وقت

 کنم! یو عرق م  ادیدرنم  نفسم

کلمه ام ازش بلد   کی یرو بدم که حت  یکه انگار قراره کنکوِر درس دهیدلشوره بهم دست م یجور 
 .ستمین

 طبقه باال!  یش یاالن گم م نینکن صدف، هم ی_ با من باز 

 ...کشمینم گهیکه مصرانه به سمت پله هولم داد، خستم، واال د  دمیرو عقب کش خودم
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 چوب خطم تا تهش پر شده!  امشب

باعث بند اومدن زبونم   شیوحش لهی، چشم بستم تا اون دوتا ت که پام به پله اول برسه نیاز ا قبل
 نشه! 

باعث بند اومدن زبونم   شیوحش لهیکه پام به پله اول برسه، چشم بستم تا اون دوتا ت  نیاز ا قبل
 نشه! 

  نی! امروز بدترکشمینم گهیامشب بسه...به واهلل قسم د یبرا  یدوست دار  ی...جون هرکنی_ بسه آرت 
  تونم،ینکن. به قران نم تمیروز اذ  یساعت ها نیتوروخدا حداقل تا آخر ،یممکن رو سرم آورد یزایچ

 و درکم کن! امشب هیجا بخوابم،  هیباهات  تونمینم غمبریبه پ

 ... شدیتر م ادی و ز ادی بغض و لرزش صدام هم ز شدیم یکه به زبونم جار  هرجمله

 .دمیراه با هق هق کشهم ینفس  د،یاز چشم هام چک یجمله اشک  نیاخر با

 بود... می روز زندگ  نیبدتر امروز

 که عمرا فراموش کنم... یز یچ

که هنوزم   ی نشستم، درحال  نیپله سر خوردم و رو زم نیکرد، همونجا لب اول  یاعالم از کارافتادگ  پاهام
 بود...  ریگرمش اس یمچ دستم تو پنجه ها

 یروم جوالن م یجلو  ارهی خواست لباسم رو درب یکه دست هام رو بست و م یاون صحنه ا همش
 داد... 

 و مظلومانه عقدم کرد...  بانهی افتاد چقدر غر یم ادمی همش

 کنم!  ینذاشت با خانوادم خداحافظ یحت

رو گونم با   ذاشتیاومد دست م یم  شی بحثش پ یوقت شهیکه هم  یبه دل مامانم گذاشت، مامان  آرزو
تهران!  یاز خونه باغ ها  یکیتو  رمی گیعقد برات م هیگفت "  یبهم م  یو ذوق زده ا  لحن خوشحال
  یم میقشنگ واسه جهاز و زندگ ینقشه ها یواسم آرزو داشت، کل  یواست" کل دوزم یلباستم خودم م 

 .دیکش
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طالع نحس   نیبخت با ا اهیمن س یکنن، ول  یدم بختشون م یدختر ها یکه همه مادرا برا ییآرزوها
 !شمیو شوم جزوشون حساب نم

 مادرم، اخ

 با کتک ازش بله گرفتن!  ی نیبب   ییلباس عقدم نداشت... کجا  یدخترت حت ینیبب  ییمهربونم کجا مادر

دادم رو تو   یآقا محسن عکس گرفتم و بهت نشون م یکه از طالفروش یاون انگشتر  ین یبب ییکجا
 دستم ندارم...

 ...رِ ی شده و اشک هام سراز سی بار هزارم خ  یکل صورتم برا دمیخودم اومدم د به

  شیو پ شماردیاشک هارو م   نیکه تا اون لحظه ساکت شده بود. انگار داشت تک به تک ا  نیآرت
 اشک هارو بده؟   نیجواب دونه به دونه ا دیبا یکرد چه طور  یخودش حساب م

 به موهاش زد.  یچنگ یمشهود یکالفگ با

خم کرد، انگار شرمنده خداست که  نییقدم رفت عقب، پشت بهم کرد و سرش رو به سمت پا  ندچ
 شرمندم هست؟  نیکه ا کنهیبه ما م ی. اصال خدا توجه اوردی سرش رو باال ن

 بهم کرد و لب زد. یا رهینگاه خ  دییگرا یم یکه چشم هاش به قرمز   یبعد درحال  هیثان چند

 ی!  وقتهیجد  زیچ هیازدواج  نیرو تو گوشت فرو کن ا نی بخواب. اما، ا یدوست دار  ی_ باشه، هر گور 
. پس از  ادیتو خوابتم اسم طالق نم گهیاسمت رفت تو شناسنامه د یوقت ،یاون برگه هارو امضا کرد

 . شیریبگ یجد دیهمه لحاظ با

حرفش   نیبا زدن ا ! حس کردم نفسمرمیبگ  یازدواج رو جد نیا زیترسناکه که بخوام همه چ چقدر
  یکنه رو ندارم. حرفش شرعا و قانون یاشاره م میکه داره مستق یز یبند اومده و طاقت فکر کردن به چ

 ! ستی نه! نه درست ن یو قلب یاحساس  یدرست و به جاست ول 

 لب زد.  تی تکون داد و با جد  دیرو جلو آوردم و به حالت تاک دستش

 کنم.   یوگرنه به روش خودم تو ذهنت حک م  یکن فراموش نکن یسع ،ی_از همه لحاظ! تو زن من
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حرف هاش حس و   نیا دنیتند از کنارم گذشت و از پله ها باال رفت. با شن  یرو گفت و با قدم ها نیا
جدال  نیخواد فقط من رو بازنده ا  یگرفته و م شی زمونه انگار باز نیبهم دست داد ا یحال بد

 . تمدونم من توش از همون ابتدا باخ یشکل گرفته فقط م یک  ای یچ نیب دونمیکه نم یکنه...جدال

انداختم و آب گلوم رو   ری سرم رو به ز شهیسرش نم یاز شوخ یکه رنگ و بو نی آرت یتصور حرف ها از
باشه   دهیتونه راحت بخوابه؟  صددرصد اگر مادرم فهم ی کرده م  تی قورت دادم. واقعا انقدر من رو اذ

 خواهد کرد.   شو درشتش رو حواله حال و روز   زیر یها نی سر نازدونش اورده، تا االن نفر ییکه چه بال

 . بمینص ی ب  یکی  نیمن از ا یها، ول رهی گی! مال پدرام مرهی گیمادرا بدجور م آه

  دیجالِب که کوتاه اومد، شا یول زنهیرف خودش رو م االن بازم ح  کردمی که رفت، فکر م شی پ هیثان چند
 چون اونم خستس... 

 واسه اونم بوده... دیواسه من بود، شا یروز سخت  امروز

خواستم  یم  ینشستم، زانوهام رو بغل گرفتم به روبه روم زل زدم. ه نیهمونجا رو زم  یا قهیدق چند
  نیگوِش ا یول  رمی لجوِج حرف گوش نکن رو بگ یاشک ها نیا یخواستم جلو یم  ینکنم، ه هیگر

 بغض به حرفم بدهکار نبود!

 "تو را دوست داشتم 

 که انگار تو  چنان

 !ین یزم یمن بر رو زانِ ی عز  نِ یآخر

 یتو رنجم داد و

 من  ییکه گو چنان

 !"نمیزم یدشمناِن تو بر رو نِ یآخر

پهلو سمت آشپزخونه   یرو یدم، با دستکه نفسم به شماره افتاده بود از جام با زحمت بلند ش یدرحال 
 رفتم.
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و   ختمیخودم ر  یآب برا کمی  ریرنگ برداشتم و از ش  یمشک  یها نتیاز داخل کاب یوان یل یسخت به
 . دمینفس سر کش کی

کردم با آب  یپر کردم و سع گمید وانیل کیاتفاق افتاده،  یکردم تو وجودم خشکسال یم حس
 رو خاموش کنم...  سوختی آتش م یاز قلبم، که تو زبانه ها کمیخوردن 

مبِل سه نفره که   ی! تو هال برگشتم و روستین یهمه جگر سوز  نیدهنده ا  نیکه آب تسک  هرچند
 هم راحت نبود، تو خودم جمع شدم.  یلیخ

 سرم گذاشتم و پاهام رو خم کردم و باال اوردم.  ری رو به عنوان بالشت ز دستم

که از غم به  ینتونستم باز نگهش دارم! درحال  گهیسوخت و خسته بودم که د ی چشم هام م یقدر  به
 خوابم برد...  ختیری م رونی قطره از چشمم ب یرارادی صورت غ

 *** 

خوردم   یتکون نک،یس یظرف و قابلمه به رو هیشب یز یشدن چ  دهیباز و بسته شدن در و کوب یصدا با
 . دیچ یگردنم پ یتو  یکه درد وحشتناک

مثل "آخ"  از دهنم  ینازوک از هم فاصله گرفتن تا بتونم صوت یاندازه خط  دن یبهم چسب  یها لب
 خارج کنم.

  ادی تر به نظر م نیکردم به خاطر ورم سنگ یخستم رو که کامال حس م یتکون خوردم، چشم ها کمی
 شدم.  رهی رو باز و به روبه روم خ

نکنه با حرص   تمیکردم تا بازم اذ یالتماس م  نیروش داشتم به آرت شبیکه د یراه پله ا دنید با
دعا دعا کردم که خواب  شبیگرفتم و محکم فشار دادم. چقدر د شی لبم رو به ن نییپا  یها چهیماه

  یها یکابوس که به خاطر پرخور   کیباشه!  یمعن  یکابوس مسخره و ب کیاتفاقات  نیباشم، همه ا
 دم نداشت!  یاکه خر ما از کره گهی هزار افسوس دافسوس، افسوس و  یرو گرفته ول بانمی شب گر مهین

روم   یمبل نشستم و پتو یرو ی جابه جا کردم و با هزار تا بدبخت  کمیسرم رو   ریخشک شده ز دست
 رو کنار زدم.

 بدنم درحال فحش و ناسزا گفتن بهم بودن!  یتک اندام ها تک
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تو بغلم   ش یب هیچند ثان  نیکه هم ییبافت صورتبا گردن کج گوشه پتو گل دم،یبه گردنم کش یدست
خودم انداخته باشم، از کجا   یرو   ییپتو شبید ادینم ادمیدادم رو تو دستم نگه داشتم.  یفشار م
 اومده؟

 ؟یشد  داریب  ی_ عه خانوم 

رو کل   ین یگجا باعث درد سن  یحرکت ب   نیو هم دمیاز جا پر بایتقر یماننده دختر  غی ج یصدا از
 شد.  کلمیه

چادر   د،یبامزه سف یها یینگاه کردم. با اون دمپا یشبیو منگ سر چرخوندم و به همون دختر د  جیگ
 !ادیکه چروک به نظر م یو شال دهیچ یکه دور کمرش محکم پ یگلگ یمشک

 که دوتا قابلمه دستش بود چند قدم جلو اومد.  یدرحال  

 ؟یشد  داری_ سروصدا کردم ب

انداختم. انقدر   یو روب بود، نگاه خمار  کیعدد  ینه تکون دادم و به ساعت که رو یبه معن یسر 
شب   کیاز تنم خارج نشه،   یخستگ نیو بازم خستم؟ هرچند که فکر کنم تا ده سال خوابم ا  دمیخواب
 !ستین یز یکه چ

   ؟یصبحونه آماده کنم بخور _

 دارم...  نمیغم تو س یمن هنوز کل  برمی م یپ نیدارم به ا تازه

مگس  یگوشم صدا ری که ز یبود و سارا درحال  ستادهیباالسرم ا  شیشگیهم یمامانم با غرغرا دیبا االن
کردن خونه و بو   زیدرحال تم  دی ... من االن بابودمیتو خونه م دی. من االن باشدمیم داریب اوردیدرم

 بودم...   یخوشمزه مامان م یها یکردن غذا

 ...باشم! نجای...ادی...من...نبامن

که   یکاش اون روز  ی...اترکهیو اتفاقات به دلم و گلوم چنگ زد، از االن دلم داره م شبید ادی  بازم
و   بسی ا چواسه سار گهیباره د کیکاش  یکردم. ا یقشنگ تر بغلش م دمیبار مادرم رو د  نیواسه آخر

 ...زدمی غر م دیمالیرو به صورتم م  شیپفک   یکه دست ها نیو به خاطر ا دم یخری پفک م
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 ؟ ی_خانم؟ خانم خوب

که   یچشم ها حصار زده، به صورت دختر کم سن و سال ن یبلور یکه دور گو یر ی با حر ستم،یخوب ن نه
 هم نداشت نگاه کردم.  یچهره بد

 ! ممنون...خورمینم  یز ی_ چ

از  یکه دستش، گوشه ا  یپاهام درحال یکنار مبل ها گذاشت، جلو زیم یرو رو  لشیو وسا قابلمه
 زانو زد.  برد،ی رو به پشت گوشم م می و خاک دهیژول یموها

 اد؟ یبگم ب  نیبه آقا آرت  ن یخوا  ی! مستی_شما که حالت اصال خوب ن

 _خونست؟ 

 ره کرد.به پنجره اشا دشیکش یآره تکون داد و با انگشت ها  یبه معن یسر 

 اد؟ ی...بگم بدنشونیاومد د یکی انگار  اط،یرفتن ح شی پ  قهیچند دق نی_ هم

 و با دست به پتو اشاره کردم.  دمیرو باال کش  مینیب آب

 روم!؟ یدی_ تو کش

 رو مثل دختر بچه ها گاز گرفت.   لبش

 ریو سخت بود د  نیسنگ یلیو عمل کردن. عملش خ داداشم شبید دم،یروبه رس کی_ نه واال من 
 اومدم!  ری وقت تموم شد، منم د

هرچند که حالم بد بود و فکر    نیمردم شمال وقزو نی ب یز ی کرد چ یلهجه دار نجوا م کمی رو   یفارس
اگه موضوع  یبره، حت یا گهید یخواستم ذهنم جا  یرو لهجه اش تمرکز کنم. م یل یکنم بتونم خ ینم

قدر تلخ و   نیباشه، هم شناسمشیکه نم یرفتن داداش کس مارستانیمثل ب یآور و تلخ عذاب
 کننده... احتنار

 ؟ یداداشت باش  شیپ دینبا  ؟یینجای_پس چرا ا

 مردد لب هاش رو باز و بسته کرد و جواب داد.  کمی
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 دادم... یانجام م دیکاروبار داشت، با کمی نی آخه آقا آرت  ی_ چرا ول 

چسبونه!   یم یابون یغول ب نیا  شیبه ر یلفظ آقا رو چه طور  دم،یکوتاه کش ی با بازدم یق یعم  نفس
 "آقا" !  گهی از ته دل م یطور  نیآقازادست که ا ارویانگار 

 ششیلفظ رو به ر نیدارن، عمرا ا فیالجوشن  تش  ی از دارو دسته شمربن ذ شونیا یاگر بدون تو
 . یببند

حرف   یاز بعد از عقد برام کل ادمهی دوستم ازدواج کرد  نی بهتر که مهسا یبه گذشته زمان دیپرکش ذهنم
صبح   یکه گفت "روز بعد عقدم، وقت  یداد، روز  یاز صحبت هاش ناجور تو مخم جوالن م یکیزد 

 خانوادم بدجور حالم رو گرفت...  یخال  یچشم باز کردم جا

بردم، خانوادم    یپ نیشد و به ا یشوهرم بغلم کرد و انقدر قربون صدقم رفت تا اون روز برام عاد  یول
  نهیمرد قراره کنارم س کیکنم و  یفقط قراره دور تر زندگ نمشون،ینب ستیرو از دست ندادم و قرار ن

 بشه"  گهیپسر د   کی بسپر کنه و نذاره آب تو دلم تکون بخوره. قراره خانوادم بزرگتر بشه، مادرم صاح

 ... زی عقد کردم که گفته خانواده ج  یکجا و اون کجا! من با گرگ من

 ناز بکشه؟  اد یتوقع کنم ب  دیبا االن

 ه؟ ی_اسمت چ

برجسته،  یو چندسالش باشه... گونه ها ستیب دیشا خوردیم افشیشاِل کهنش رو گرفت، به ق گوشه
 که انگار تتو شده... ییو ابروها یمشک یچشم ها یاستخوان  ینیب

 _محدثه!

 اسمش رو باخودم تکرار کردم...  رلبیز

 ؟یخوای اونم نم ؟یگرم و با عسل چ ری_برم صبحونه اماده کنم؟ ش

بهم بده  یز ی چ کیخواد  یکنه. م یحالم بده و بغض داره خفم م دهینگاهش کردم، انگار فهم فقط
لونه کرده و حاال حاال   نجایبغض ا نی ا دونهینم  یبره، ول  نی نفس ازب  یو تنگ  نییکوفت کنم بلکه بره پا 

  یشد.  حت بلندبه داخل سالن، محدثه هول زده   نی. با باز شدن در و ورود آرتدارهیدست از سرم برنم
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  هیجور  کیکردم، نگاهش  یرو حس م  زشیخواست برگردم و بهش نگاه کنم. اما، نگاه ت یدلم نم
 هش قابل لمس کردنه.نگا یرگ یو خ یداغ یپشت بهش کرد  یوقت یحت

   ؟ی_تو چرا نرفت

محدثه دست هاش   یمحتاط و اخطار گونش باعث شد به خودم شک کنم که نکنه با منه! ول یصدا
 جلو رفت و لب زد. ستین قشیال نیکردم آرت ی که حس م یهم قالب کرد و با ادب یرو تو

 . خورهینم یچی ه شونیا یخواستم واسه خانم صبحونه آماده کنم بعد برم، ول ی_ م

 نکرش...  یسکوت و بعد صدا  کمی

پولم تو حسابت   مارستانی دِر برو ب  یجلو نشیگفتم ماش  دیکنم، به سع یمن حلش م ستی_ مهم ن
 نگران داروهاش نباش.  ختمیر

بشر رو   نی ا افهینبود که بخوام ق  ی حسش قو انقدر یقلقلکم داد ول کمی  یکنجکاو د،یباال پر آبروهام
خورد جواب    یآواش تکون م نیب فانهی ظر یلیکه خ  یو البته شرمندگ  یتحمل کنم. محدثه با خوشحال

 داد. 

 ممنون...من..م..ن..چ..چه طور تشکر..کنم؟ یل ی_خ

 حاال برو...  شهیجبران م  ی_ اگه حرف گوش کن باش

باهام کرد و رفت.   یسرسر  یو خداحافظ دیبه شونم کش یگفت و اومد طرفم، دست یچشم محدثه
انداختم که دو جفت کفش   نیی شد که انقدر راحت رفت. سرم رو پا میبهش حسود یتلخه ول  کمی

 رو به صورت کامل گرفت.  دمید یبراق جلو یمشک

 یجلوتر اومد که بو کمی دم،یاز راه دهان کش یبهم فشار دادم و نفس  یهام رو از حرص و ناراحت چشم
 هم آزار دهنده!  کمیتلخ و  کمی آشنا  یعطر  ی. بودیچ یشدم پ   پیک ین یب  یعطرش بدجور تو

مارک ممکن عطر   نیتهران رو قدم به قدم متر کردم تا بتونم بهتر یکوچه بازار ها شیسال ها پ ادمهی
خوب تو خاطرم دارم، انگار   یل یرو خ دمیکه اون زمان خر یتولد واسش بخرم. عطر  یرو به عنوان کادو

 شده.  یذهنم حکاک یو چکش تو  خیبا م
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شباهت   ن یو چقدر ا زنهی رو م دمیکه من خر یچقدر بوش آشناست، انگار نه ساله داره همون عطر  
استشمام کردن  شتریواسه ب  ق،ینفس عم کیاالن واسم آزار دهندست!  صاف نشستم و در برابِر 

 عطرش مقاومت کردم. 

 بخور.  یز ی چ هیشو _پا

به   یواکنش چیچه مرگمه که ه دونمی. نم ادیخونسرد به نظرم یادی ! زینه مهربون بود نه عصب صداش
که   ییموها شد،یبهم القا م  یقرار داشت حس بد دشیکه موهام در معرض د  ن ی. از ادیرسی ذهنم نم

کار احمقانه رو   اون شب نحس به خاطرش اون یوقت  ی...حتنهیبار بب  کینذاشتم   یتو بچگ یحت
 ... ردمک

 ... ستی_ گرسنم ن

دو  نیدر کل ا  یسراسر  یشب و هق هق ها مهین یالتماس ها  شب،ید یو داد ها  غی به خاطر ج 
  نیمشت شده آرت یدست ها دم، یبعد تو چهارچوب د هیشب صدام خشدار و گرفته شده. چند ثان

 زانو زد. رهی که صورتش مقابل صورتم قرار بگ ینظرم رو جلب کرد. خم شد و درست روبه روم جور 

صورتم رو   یاون گستاخانه بهم زل زده بود و تک به تک سلول ها یخواستم نگاهش کنم ول ینم
 ! شماردیم

شدن  کی صورتم از هم باز شد. ناخودآگاه با نزد یمتر   یمشت شدش باال اومد و تو دوسانت  دست
دستش به صورتم خورد، از گرماش سوختم. انگار من  یو نگاهم رنگ ترس گرفت. وقت  دمیدستش لرز

 زدن کل وجودمه! شیکه فقط قصدش آت  شی شدم و اون آت  زمیه

 ندارم.  یدار  ضی منم اعصاب مر شهیم  تی زیچ هی ینخور  یچ ی اگه ه ،یکرد خی_ 

 !شمیم یبرات مهمه که من چ میلیداشتم بهش بگم نه که خ دوست

 ورم کرده، اشاره کرد.  یغده حساب کی ابروبه پلک هام که مطمعنم مثل  با

خدا اشکتون دم  شهی. شما زنا همیداشته باش  دتیجد یزار  هیبخور جون واسه گر یچ هی_ 
  ادیب نرو ی ابروتون ب ریبه اسم آب تو بدنتون باشه که از اون دوتا سوراِخ ز یز یچ هی دیمشکتونه...با

 انه؟ی
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حالتش نشون از خوش  یتا شده بود...موها کمیافتاد که  شیآب  شرِت یلحظه نگاهم به گوشه ت کی
سرحال بلند شده...البته  یداد! برعکس من، انگار صبح حساب  یم نهیآ یو حالت دادن جلو یژل مال

الل شدن، جلوش  سرحال باشه؟ همچنان با مرض  دیحقم داره، اون سرحال پانشه، عمه نداشته من با
  یانگشت هاش تکون م نیموهام رو گرفت، به دستش که موهام رو ب ینشسته بودم که تاره ا خیس

 شدم.  رهیداد خ

 !یر ی ام بگ یدوش حساب  هی_ بهتره 

 .دیباال کش یرو چند بار  شی نی خم شد و ب سمتم

 .یدیخاک م  ی_ بو

به صورت پر حرصم زد و از جاش بلند شد و همون طور که سمت در خونه   یشخند یگرفت، ن حرصم
 رفت بلند گفت:  یم

 واست بذاره. لی _ حموم طبقه باالست. به محدثه گفتم وسا

 شدم.  یداد رسما زندان   یدر نشون م دیچرخش کل یرفت و صدا یا گهید زی چ چیبدون ه و

 کرد! یکه قفل شد هم ناراحتم م  یاون در  یصدا یحت

 .دمیصورتم گرفتم و بو کش یرو جلو   شیتو موهام فرو بردم و مقدار یتدس

 دم؟یخاک م ی_ واقعا بو

  یرو از دوشم برنم  نشیبار سنگ  ی لحظه ا ی حس حقارت و بدبخت  دم،یکش یاز سر غم و دلتنگ  یآه
االن حال روزم   یبهم زور بگه و حرف نابه جا بزنه. ول  یوقت اجازه ندادم کس  چیداشت. من ه

 مسخرست!

سخت تر    یپرت کن یز یچ یرو پ حواست   ییتنها یو مجبور  ستیکس کنارت ن چ یه یتازه اوضاع وقت 
 .شهیم

که صورتم از درد جمع شد،  دیکش ری از جام بلند شم که پهلوم اعالم وجود کرد! چنان ت خواستم
 کنه؟  یکه انقدر ناجور درد م نیدم زم خور یمگه چه طور  فهممینم
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کرد نگاه   یکه درد م ییکردم به جا یمانتوم رو آروم باز کردم، لباسم رو باال دادم و سع یها دکمه
 بندازم. 

 انقدر درد کنه!  دینبا یذره کبود  کی نیکبود بود و از نظر من ا کمی

   ؟یکارم کرد یچ  نیبب ،یوحش کهی _مرت

هول داد. از جام بلند شدم و   ی نبود که من رو اون طور  الشمیخ  نیدست کاراش حرصم گرفت ع  از
آروم سمت آشپزخونه   یکردم، با قدم ها یدستم مچاله م یهمون طور که مانتو دربه داغونم رو تو

 رفتم.

 گرونه! یل یکه مطمئنم خ دایلوستر جد نیبود، از ا زونی از سقف آو یو خوشگل  دیسف  لوستر

  نی باشه، آرت یعیطب  دی. نباادیبه نظر م متیخونه گرون ق نیا یزای به اطرافم انداختم، تمام چ یاهنگ
 نداشت. یاموال رانیتو ا

 از کجا اومده؟  نایا

 داشت. یا رهیکه حالت دا  یچوب زچهارنفرهیم  یتر رفتم. رو جلو

نون  یقرار داشت از گرما  یرنگ  یب  لونیداخل نا ینون تازه و گرم زی م یرو سوق دادم به رو نگاهم
به چشمم  یا شهیش  کیظرف کوچ   کیتو  ری پن یبخار گرفته و تار شده بود و مقدار  لونینا یها وارهید

 کوفت نکردم.  ی چیه  یهست درست و حساب  یخورد. چند روز 

رو    ریلقمه نون و پن  نیو اول دمی رنگ به عقب کش   دیسف یها کی سرام یرو رو یصندل   یطاقت یب  با
 وردم. خ  یچهارلپ

لقمه مصادف شد با بلند شدن قاروقور   نیست! دومافتاد که چقدر گرسنه ادشیتازه   نمیمعده نازن  انگار
 شکمم، لبم رو به دندون گرفتم.

 آبروم رفت.  ست،ین ی_خداروشکر کس 

تا ته بدون مراعات نوش جون معده  یتازه تمام گنجد رو چه طور  یکل اون نون بربر  دمینفهم اصال
  ییدهنم گذاشتم، آروم بلند شدم وسمت چا یتو ری نون روهم بدون پن کهیت نیآخر  یکردم.وقت نمی نازن
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رنگ   اهیروشنش کنه! دکمه س یک یآماده ست، فقط الزمه  شیرفتم که انگار همه چ نکیساِز کنار س
  یسارا افتادم. طفل ادیلحظه  کی. کنارش رو با سرانگشت هام لمس کردم که چراغش روشن شد

...فکر  زدی ...چقدر غرماومدیدرست کردن بدش م ییکوچولوم...چقدر از چا  زدلی عز  یخواهرم، طفل
 دلم واسه غر زدن هاش تنگ شه! یروز   کی کردمینم

 افتاد. رونیاز گوشه چشمم ب یاشک

 _ کوفت بخورم اصال... 

گفت حموم هست پا تند   نیکه آرت ییه باال، جاتند به سمت طبق یسازو خاموش و با قدم ها ییچا
 کردم. 

 .خوردیبه چشم م یبا چهارتا در قهوه ا  یلیرو طو همراه با راه  یک یپله ها سالن کوچ  یباال

  ،یکه کنار فرش مکعب  یرز آب  یو گل ها  یهخامنش یبزرگ با طرح ها  دیدوتا گلدون سف وارید کنار
 کنار پله گرفتم و جلو تر رفتم.  لهیقرار داشت. دستم رو به م کی سرام یرو

طبقه کاغذ  نیزدن خونه باعث شه حواسم از غم و غصه هام پرت شه! کل ا  دیو د یکنجکاو دیشا
سرم که تمام المپ   یبه خاطر لوستر بزرگ باال  ایبود  ییواقعا رنگش طال دونمیست، نم شده یوار ید

  ظراتاق رو باز کردم، به ن نی . جلوتر رفتم و در اول ادیبه چشم م یطور  نیروشِن، ا شی شمع یها
 اومد. یم ییدستشو

 همراه با هواکشش روشن شد.  کیرو داخل بردم که چراغ هاش به صورت اتومات سرم

 !شرفتهی_ اوه چه پ

 ینقره ا رهیدستگ یحموم باشه!اما، هرچ  یکی نیا دیرفتم، شا یباال انداختم و سراغ در بعد ییابرو
هم رفتم اونم قفل بود!   شیاست. سراغ اتاق بغلکردم باز نشد، انگار قفل شده  نییرنگ رو باال و پا

سراغ   صتوش هست که درهارو قفل کرده! با حر  یچه کوفت ستیبه در زدم، معلوم ن یلگد یحرص
اتاق و   دنیاز د دم،یکش یدزدا سرک نیکردم و مثل ا رو قرار داشت رفتم. دروبازاتاق که ته راه  نیآخر
 .دیداخلش برق از سرم پر لیوسا
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که دو   ییها یوار یکرم رنگ همراه با کمد د شی آرا زیم  د،یکرم سف  یدونفره وسطش با روتخت تخت
ست و   زیفرش کرم رنگ وسط اتاق گذاشتم، همه چ یمجاور قرار داشت. پاهام رو رو یها واریطرف د

  ورودکنار پنجره مانع  مینسبتا ضخ  یدوزار ذوق نداشتم که بخوام خرج کنم. پرده ها ید ولخوشگل بو
تخت نگاهم   یرو یحوله و شامپو  دنیکرد. با د یروشن م مهی فضا رو ن یو تا حد شدیاز حد نور م  یب

 شدم.  لیبه سمت راست  ما

 ! البد حمومه... گهیدر د هی_ 

 . ادیکه کامال هم نو و دست نخورده به نظر م زاتیدرست هم حدس زدم، حموم بود با تمام تجه  و

برام   شتریو کارهاش ب  نیآرت گذرهی م شتریب  یدونم چرا هرچ ی... نم ستین یعاد یچی کردم، ه یاخم
رو  همه پول از کجا اورده؟ کارخونه   نیباعقل ناقص من تناقص نداره. ا  یچی. هشه یم یمعن  یگنگ و ب

 شده؟یچ یعنیبه اون عاقد داد،  ی ونیلیکم کم چند م شبیکه نفروخت! من مطمئنم د

تکون دادم بلکه از ذهنم دورشن. حوله و شامپو رو   یجورواجور سر  یهمه سوال ها نیحجم ا از
و بو کردم،   دم یکش مینیرو سمت ب  قم ی یمردد باال کمیکه لباس ندارم بپوشم،  نی برداشتم و با فکر به ا

 . دادمیالحمداهلل بو نم

 !پوشمی م ون ی_ گورباباش هم

آب رو   ری داخل حموم رفتم و لباس هام رو دراوردم، در روهم قفل کردم و با آرامش ش  اط،ی احت جهت
 باز کردم.  یدوش حساب  کیجهت 

 *** 

 خدا مردم! یخدا، وا ی_وا

پهلوم و   یبه قدر   رون،ی مکافات و آخ و اوخ کردن لباس هام رو مجدد تنم کردم و اومدم ب یک ی هزار با
 ! سمیپاهام وا  یتونستم رو  یکه اصال نم دیکش یم  ریکمرم ت 

که آب به بدنم  نیهم یشد، قبل حموم فقط گردن درد و پهلو درد داشتم ول یطور  نیچرا ا دونمینم
 کار کنم!  یچ دیدونستم با یکه نم دیکش یم  ریهمه جام درد گرفته بود و ت  یخورد به قدر 

 از حموم خارج شدم. زدمیکه دوال مونده بودم و لنگ م یحوله به دور موهام، درحال  دنیچی پ بدون
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 حال شده بودم.   یخاطر بخار آب حموم نفسم گرفته و ب به

 گرفت...  یدردم نم  یطور  نی ا یکردم ول  یبدو بدو م  رفتم،یال باشگاه ممن قب یخدا مردم! ا ی_ا

 کوتاه سمت تخت برم و روش بخوابم. یکردم با قدم ها  یم یو سع  زدمی غر م رلبیز

سمت در خم  کمیشد و ناخودآگاه   زیگوشام ت  ن،یآرت یصدا  دنیتخت جا خوش کردم با شن یتا رو اما
 شدم.

 بهت گفته!؟ ییزشعرایچ  نیهمچ یک  ؟یزنیکه م هیچه حرف نی_ اخه ا

 پهلوم محکم فشار دادم و به دست هام که در اثر آب  چروک شده نگاه کردم. یرو رو دستم

 ؟ یتصور کرد یو چمن  ؟یر ی _ اون گو*ه خورده با هفت جدوآبادش! کدوم گروگان گ

 لب زمزمه وار گفتم:  ریز

 عدد گاو! هی_ 

. شاخک هام تکون  زنهی گفت داره راجب من حرف م یم  شممیحس ش  شد،یذره ذره دور تر م صداش
دادم و همون طور دوال دوال سمت در   هیدست هام تک یداد، رو یکه امونم نم یخورد با وجود درد

 رفتم.

 گفته؟  ی_نه مادر من! ک

 ! یگیم  یچ نمیبب نوریا ا ی _عمت گفته، عمت! ب

کامال  ی وشکر پشتش بهم بود، ول حتما خالشه! خدار  دم،یدر رو باز کردم که خود منحوسشم د یال
ش کالفه  یکنه و حساب یرو نجوا نم شونیا لیباب م یاصال حرف ها هیکه پشت گوش  یمشخِص اون

 کرده.

  نمش،یتونستم بب  یم  یچشمم با بدبخت کیکه با  یخط باز نگه داشتم جور   کیدر رو در حد  یال
 پهلوم مونده بود. یرو گمی اورد دست د یفشار م  رهیدستگ یاز دست هام رو یک یکه  یدرحال 

 صداش رو باال برد و گفت:  کمی  زدیبه موهاش م  یکه چنگ  یدرحال نیآرت
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 انگار بهش... یدخترو بدبخت کرد یگیم  نی_همچ

 !زدیساکت شد، انگار طرف داشت سرش داد م کمی

 ... یفتگر شی آت یطور   نینکردم که ا یمنه، دختر باز  هی_ بسه خاله! عقدش کردم زن قانون

 داد. هیتک واریزد و به د  یپوزخند صدا دار  بعد

عمل کردم؟ بعدشم  تشیبِد به وص زد،ی نم نهیو به سسنگش  یکه، کم مادر بدبختم تو بچگ ادتهی_ 
 نبوده! یاجبار  یچ چیه

 ! یدوزار  کیو با حرص دندون هام رو محکم بهم فشار دادم، مرت ستادمیلحظه صاف ا هی

 نبوده؟  یزور 

 نبوده؟  اجبار

 کرد؟  ی زندان یرو تو اون خونه و انبار من  عمت

 ! گهیداره دروغ م یچه طور  کثافط 

 .دم یبه در چسب  شتریتر اوردم و ب نیی رو پا سرم

اون  ی دونیتو م ،یدادنش به برادرزاده الماس یم ینبود، دختره رو داشتن زور  ی_معلومه که زور 
 کارست؟  یچ کهی مرت

 ه؟ یبرادرزاده الماس  اریلحظه چشم هام گرد شد، کام  کی

 امام زمان!   ای

 ... اری! پس...کامهیاز ین  شیل یکه بهم گفت فام کهی به من نگفته بود؟ اون مرت یکس چرا

 _خاک تو سرم...خاک برسرم! 

  ی...ول یول دمیخجالت کش یل یشاپ زدتش، اون روز خ یمثل سگ تو کاف  نیاون روز افتادم که آرت ادی
 االن... 
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 _خوب کرد اصال!

قصد کوتاه اومدن نداشتم،  تینشسته و من با جد کلمی کل ه یعرق سرد رو د،یکش ری دوباره ت پهلوم
 . ارمیدرب یگرگ وحش نیا یدوست داشتم سر از کارا دیشد

 باشه... دهیناگفته و ناشن  یبازم سخن ها  دیدونستم! شا یرو گفت که اصال نم  یز یچ کی االن

دونگ به   شیتحملم تمرکز کنم، حواسم رو ش  یتا بهتر رو دمیکش ینفس م یکه بلند و طوالن  یدرحال 
 دادم.  نیآرت

 کنارهم گذاشت.    ی داده بود، پاهاش رو با شکل خاص هیتک وار یطور که به د همون

 رو نگه داشته، روش نشست.   یدستش که گوش یک ی و آرنج اون  دیچسب نش یدستش به س کی

 کردم. یهم پوزخندش رو حس م  هیزاو نیهم از

 کردم؟   مشیگفته قا یچون حال ندار بود، ک  یای_ نه...معلومه که نه! اگه نذاشتم ب

 شد. ره یو به روبه روش خ  کمرش رو صاف کرد کمی

 توف کن تو صورتم.   ای. ب شی نیاگه نذارم بب   ستمیمرد ن ا،ی_ پاشو ب

  الیخی خواستم ب یدرد مزمن م نیشدن ا دیکه کم کم به خاطر شد یسکوت شد، درحال  کمی بعد
تر    نییولومش پا کمی که  یدرحال شی و عصب یجد یاز در فاصله گرفتم که صدا  کمیاستراق سمع بشم 
 سرجام نگه داشت.   خی اومده بود من رو م

داد   شنهادی...خودش پرفتمیاورد من سراغ صدف نم  ی! اگه اون گو*ه باال نموثشیپدر د شی _  برو پ
...فکر کرده من دهیبهم م یشکشیخر پ  کهیو ببرم! مرت صدف  شه،یجبران نم ی چی که با ه ینیدِ  یجا

 . کشمیکنار م 

 ... کشهیحرفا داره من رو م   نیا دنیجا شد و من حس کردم شن جابه

  یو حس م دیچرخ  یدور سرم م ایدن  د،یکوب یم نمی قلبم ناموزون شد و به شدت تند به س ضربان
 بهم نداده. یجون  چیکه خوردم ه یرناقابلی کردم اون نون و پن
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  ادیانداخت من اصال  یو حرف تو دهنم نم  زدیداد. اصال اگه اون گند نم شنهادی_نه اتفاقا...خوب پ
  ارمیو داداش کثافطش ب یر یسر روزگار اون پ ییدخترش نبودم. حاال، حاال کار دارم باهاش. چنان بال

 ! ستیخبرا ن نیکنار...از ا  کشمی مرگ کنن! کثافط فکر کرد با عقد دخترش م یکه آرزو

 _آخ...

اشک   سی خ یخر با چشم هاسر خورد و تو لحظه آ رهیدستگ ینتونستم تحمل کنم، دستم از رو گهید
 . دیگره خورده سمت اتاق چرخ  یبا اخم و ابروها  نیآرت دمید

زهرمار   یبه تلخ  یحرف ها نیا دنیخواست از شن  یکه دلم م یپهلوم گذاشتم و درحال  یرو رو دستم
 نشستم. نیزم  یکنم، رو هیخون گر

 دونستم پدرم، گند زده... یم

 کرد.   یحرفا حالم رو بدتر م نیا دنیشن  یراحت فروخته ول  یل یرو خدونستم من  یم

 بودم! ومدهیکنار ن  بتیمص  نیهنوز با ا من

 هنوز آروم نشده بودم... من

نکرد انقدر   یپدر  یتا االن واسم ذره ا یکه از بچگ یکه پدرم...کس  امیبودم با خودم کنار ب نتونسته
 راحت جگر گوشه اش رو داد رفت... 

 کرد.  یرو تو قبر م داشت رسما من  دمیکه شن ییدرد حرف ها گهیهلوم از طرف دطرف درد پ  کی از

دستش بودتو اتاق    یتو شی که گوش  یدرحال نیآرت یعصب یکه در با شتاب باز شد صدا همزمان
 .دیچ یپ

 

دستش بودتو اتاق    یتو شی که گوش  یدرحال نیآرت یعصب یکه در با شتاب باز شد صدا همزمان
 .دیچ یپ

 _صدف! دختره زب... 
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 دادم ساکت شد و ادامه نداد.  یافتاده بودم و پهلوم رو فشار م نیزم  یمن که رو دنید با

در رو   یخودش فکر کرده که وقت ش یپ  دیانداخت، شا یتوهم فرو رفت و به در نگاه  شتریب  ابروهاش
 باز کرد من پشتش بودم.  یاون طور 

 فرو برد و جلوم زانو زد. بشی رو تو ج  یگوش یبکردم.عص یو ناله ا دمیعقب کش کمیخودم رو  

 ؟یشد ی طور  نی_ چته؟ چرا ا

 که ناراحت و نگران باشه!  نیا یبود، به جا  یعصب صداش

 گفتم: هیشونم گذاشته بود رو به شدت پس زدم و با گر یکه رو یدست

 و...بکش کنار!_ دست 

پهلوم که دستم روش بود  از صورتم کنار نرفت، توجهش به  یلحظه ا شیو جد یعصب یها چشم
 جلب شد. 

 چند ساعت نبودم؟  یکرد ی_ تو خونه چه غلط 

لب   ری" ز ینی پاهام و کمرم، "ه  ریگرمش ز یحرص خواستم بهش بتوپم که با نشستن دست ها با
 گفتم.

 مین یب یتو یدیبار عطرش به طرز شد نیو ا دمیچسب نشی مکث از جاش بلند شد، به قفسه س کمی با
بغلم نکنه عطرش   گهیبهم دست نزنه، تا د گهیخواست پاشم بزنم درگوشش تا د  یدلم م یل ی. خدیچ یپ

تخت خوابوند، *" و البته بازم همون   یبرام عذاب دهندست. من رو رو شی خوام. همه چ یرو نم 
 ... یترس لعنت سح

 و مجبورم کرد به پهلو بچرخم.  دیکوب  نمیتخت س  تیخواستم بلند شم که با عصبان  

 . شدهیچ نمیبب _ بتمرگ 

 ؟یمگه دکتر  شدم؟ ی_ بهم دست نزن! برو کنار...به تو چه چ
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شم تا اون روم خم شد. مچ  تشیخودم اذ شتریب شدی که باعث م ییهام و تقالها یاز نافرمان کالفه
 تشک قفل کرد.  یبودم، رو ده یکه خواب یسمت یدوتا دستم رو گرفت و رو

 و ول کن...! دستمیدرد دارم روان ؟یکن ی کار م  ی_ولم کن، ولم کن چ 

 !شهیقلبم باال رفت و حس کردم نفسم داره کم و کم تر م ضربان

 دارم! یدارم آلرژ  تی گرما حساس نیدست ها...به ا نیمرد...به ا نیمن به ا اقا

 ندارم... می نداره ها! مشکل یتکرار شه؟ واسه من فرق شبیاتفاق د یخوای_م

زدن   غی شباهت به ج یگفتم که ب ی" بلندنی"ه د،یرو تو خودم جمع کردم *". برق از سرم پر پاهام
 دراومد.  غمیکه به پهلوم اورد ج  یدستش تکون خوردم که با فشار محکم ری نبود. ز

 یکور  ؟یبدبختم کرد ینیب ینم  ؟یسرم اورد ییچه بال ین یب ی! آروم، پهلوم شکست...چته؟ نمی_آ
 رم؟ یمی دارم از درد م ینیب ینم

بالشت و صورتم   یرو ختن،یُگر ی م یکه از نِخ پاره گردنبند ییها دیهام بدون مکث مثل مروار اشک
 *" ختیر یم

 ...یعالم  نیاصال نامرد تر ،ی...نامرد یکرد ی_نامرد

 زدم. هق

  یم تو دست نزن بدترش  شهیکنه، خودش خوب م ی...پهلوم درد مادی_ولم کن! ولم کن، ازت بدم م
 ... یکن

 کردم*"..  یم هیگر من

  یفراتر از بد و خراب بود، حت یز ی برعکس! حالم چ یو حت نییچپ و راست، باال و پا ا،یامواج در مثل
 !؟یو ناراحت  یاز دلتنگ ایکنم  یم هیاز درد پهلوم گر دونستمینم

کنار تخت،   کی کوچ زیفاصله گرفت، از کشِو م کمیدست هام رو ول کنه  نکهیبعد، بدون ا هیثان چند
 یو با دست ها   ختیپوستم ر یاز اون ماده سرد رو رو ی. مقدار دیکش رون ی کرم ب هیشب یز یچ

 پوست دردناکم پخش کرد.  یسوزانش رو
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 زادیآدم هی. فقط من موندم تو چرا شب یار یدرم یباز  یکول  یطور  نیکه ا ستی ن یخاص  زی _ پهلوت چ
حموم آب بهش خورده احتماال عضالتت   یتو رفت  یول ده،یم نی وم درد رو تکس! معموال حمیستین

 گرفته...

کردم و دست هام رو تکون دادم که مچ دستم رو فشار داد تا تکون نخورم.   یدهن بسته هق هق با
 خورد لب زدم.  یبدنم تکون م یکه دست حاللش رو نیکالفه از ا

 ؟ یگ ی_ب..به همه..ا..انقدر..زور..م...م

 زد.  یپوزخند

 _ نه! 

  یلیداد. خ یکه آزارم م یپهلوم بود و ماساژ  ینگاهش رو نمش،یسرم رو چرخوندم تا بتونم بب کمی
کرد رو    یکه فوق العاده درد م  یقسمت قای! دقکنهیبچه نوزاد رو نوازش م کینرم و آروم، انگار داره 

 داد. یماساژ م

 ؟ یگ یچرا...ب..م..من..زور..م..م_پ..پس 

  یبه خورد پوستم و حت  ییایم یانگار با اون ماساژ ماهرانه تمام اون مواد ش  د،یاز کارش کش  دست
 استخونم رفته بود!

 بهم القا شد.   یکه حس بهتر  دیکش  نییرو پا کمی تون

که صورتش   یروم دوال شد جور   کمی یکنه ول  یفکر کردم کارش تموم شده ولم م دم،یرو کش دستم
 خورد.  یگونم قرار گرفت و نفس هاش به گوشم م کینزد

 بهم دست داد، ناخودآگاه چشم هام رو محکم بهم فشار دادم. جانیفراتر از ترس و ه یحس

 . و درضمن... یستی_ چون حرف گوش کن ن

 که سر زانوهام به شکمم خورد. یطور  دمیتر اومد، از برخورد لب ه. پاهام رو باال کش جلو

 جواب داد. یو ترسناک  یلحن جد با
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 ... هی. امتحانشم مجانارمیپهلوت سرت م  یبدتر از کبود  ییبال ،یسادیفالگوش وا نمیبب  گهیبار د هی_ 

فکر   یچرا، شوخ بود...مهربون بود ول یزمان  کیو نزاح گشت.  یاز شوخ  یدنبال اثر  شدیلحنش نم تو
رو مدام   یو بزرگ  نی! آب گلوم رو که بغض سنگارهیسرم ب  دنمیبدتر از محنِت عقدم و دزد  ییبال کنمینم

 کرد، قورت دادم.  یو حمل م  بردی م نییباال و پا 

 قدم برداشت.  رونی *"به سمت ب

 گرفتم لب زدم.  یدهن باز کردم و همون طور که پتو رو تو آغوشم م یسخت به

 سوال...ب..بپرسم؟ هی_

 سوال کنم. تونمیگره خوردش بهم فهموند که م ی*"، با اخم ها

 کمینرم و گرم بهم  ءیش نیبه خودم فشار دادم، انگار ا شتریو پتورو ب  دمیرو جلو کش   کلمیه کمی
 داد.  یآرامش م

 راست بود؟   ،یزد  یکه به خاله پشت گوش یی_حرف ها

 کرد. لیمتما یا گهیرو ازم گرفت و سرش رو سمت د  یکالفگ با

 ه؟یکار بد سادنیگوش وا ادندادهی_بزرگترت بهت 

 لب زدم. یبه لباسم زدم و با ناراحت یماالمال از غم بود، چنگ نمیکه س یتخت نشستم. درحال رو

زبونش که تو کارت و   یب یاسم واسم بود و پول ها هیفقط  یچگ_ بزرگترم؟ اگه منظورت بابامه از ب 
نه، بزرگترم   یاز پدر من واسم بابا بود. ول  شتریپدر تو ب  ،یباهام بود   یداد! تو که بچگ یجوالن م  بمیج
 و جبران کنه!! کمبودام هکن ینداشتمش! بزرگترم نبود نازم کنه، پدر  ینداده. چون بابا داشتم، ول ادمی

 اشک هام دونه به دونه فرود اومد. د،یبغضم دوباره از گلو فرار کرد و به اوج رس هوکی

 !رهی ..م..مثل..ت..و..بگیکی..ی...ی...جلوینبود که...جلو... ی_پدر 

  یرو سمتش گرفتم که با چشم ها سمیدوتا انگشتم امتداد چشم، تا گونم رو پاک کردم. انگشت خ با
 بود. ستادهیدر ا کی که قصد باز شدن نداشت، دست به کمر نزد یوندیپ یو ابروها  زونیفه و گرکال
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فقط بگو بابام واقعا خودش گفت   کنم،ی نم یفالگوش گهی...دگهی_اما، ت..تو بگو! کارم بد بود باشه! د
 که...من..و..من...و

 

برام سخت و طاقت    ستیاتفاق که قابل لمس و نوازش ن نیتلفظ ا ینفس نفس افتادم، حت به
 فرساست. 

 بده.  شی رو نما  یتلخ نیا کیکه بتونه عمق تار  ستین یکلمه و واژه ا چیه

 داد.. یم یر یچشمگ شی حاِل بدم رو افزا شتری ب  نیشدن آرت ساکت

 خواست بگه، بگه دروغ گفته...  یم دلم

 لب گفت و به سمت در رفت با غم صداش زدم.  ری" زی"لعنت یبلند یبا صدا یوقت

 ...نی _آرت

 داد... شنهادی_ حرفام دروغ نبود، اون پ

رو تو   یو ناراحت   تیعصبان  نیکردم آرامشم رو نگه دارم. چشم هام رو بهم فشار دادم و حجم ا یسع
 کردم.  ی پتو با چنگ زدن و مشت کردن دستم، خال نیتن ا

 ؟ یازش؟...ن..نکنه دروغ گفت ی...امضا گرفتدی..که با تهد..کیم..مگه تو نگفت ش؟ی _خب...بق

 لب زد.  ذاشتیم رونی و همون طور که پاش رو ب دیدر مشت شد، در رو کش  رهیدور دستگ دستش

 بخور.  نییپا  اینداره! ناهار گرفتم، ب  یبه تو ربط شه ی_ بق

  گهیانقدر غم و غصه واسه خوردن داشتم که د یوجود نداره ول دنیبه اسم ناز کش یز یدونستم چ یم
 غذا نمونه. یبرا  ییاشتها

  شیو تشو یذهنم رو دچار سردرگم  یکه تمام سلول ها  یداشت، جور  ضیضد و نق نیآرت یها حرف
و   یواشکیتا  دیهمه دردسر کش نیا نیعقد داده پس چرا اصال آرت شنهادیکنه. اگر پدرم خودش پ 

 بست! یاون آخوند رو با پول نچندان کم شه و دهن  یعقد جار  یپنهان 
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 . شهیچند روز داره اضافه م نیا یمعماها  هیبق نیب گهیمعما د  کی ست،یوسط درست ن نیا یز یچ

  کیباالخره  یبازش کرد، ول شهیبا چنگ و دندون نم  یراحت  نیگره بزرگ که به هم کی مثل  درست
 بازشه!   دیروز با

 بود. نیتونم به خودم بدم هم   یکه م یدیام تنها

از   یز یخوابم چ ی. حداقل وقتخواستیو پتوم رو تو بغلم گرفتم، دلم خواب م دم یتخت دراز کش یرو
  نیو خوشگل به سرکرده آرت یکابوس مامان   کیالبته اگر از شانس مسخرم   فهمم،یهام نم  یبدبخت

 ! نمینب

 هیبو دونمی. نمدمیکش یروبالشت  نیریش  حهیرا یاز بو  قیعم  یبالشت فرو کردم و نفس  یرو تو سرم
 ...رهی که هست دلپذ ی. هرچندستیمواد شو یبو ایعطره  ه،یچ

 

 *** 

 نیبزرگت کردم؟ اخه ا یطور  نیمن ا دم؟یکه واست کش  ییبود جواب زحمتا  نیمادرتم، ا ی_من جا
 چه وضعشه! 

 کشور نوشته عقد کردن دختر و پسر اشتباه؟  نیا یچه وضعشه؟ مگه کار خالف کردم!؟ کجا  ی_چ

 و من همچنان جرات دخالت کردن نداشتم!  دیبه طبقه باالهم رس یداد خاله حت یبار صدا نیا

 ...شعوریاز قتل عمد بدتره پسره ب یو زور   یواشکیعقد  ؟یواشکی_ عقد 

تا تو عقد باشه چون دنبال   ومدیداد، اگه خودش خبر مرگش ن  یکتب تی رضا یِ باباش راض ؟ی_چه زور 
کدوم سگ  دونم یداد رفت االنم من نم  متیق  ریکه داشتن رو ز یخونه ا کهی ! مرتگردهیسوراخ موش م

زن   دردست بوس پ رمی م ین یریکنم که با گل و ش  داشی شده! وگرنه اگه پ میاز ترس من رفته قا یدون
 !زمیعز
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  کمیخدا   یخودمم شده، اصال محض رضا یکردم برا یهم فشار دادم و سع یچشم هام رو رو  یعصب
دارن تلخ و زننده تر   یکی نزد قتیحرف و کلمه ها به حق  یآروم باشم. چقدر حرفاش تلخ بود، هرچ 

 !شنیم

 یکنار پله نشستم. صدا ینرده ها ک یدرست نزد نیزم یدادم و کم کم سر خوردم و رو  هیستون تک به
لذت   کنهیداد و هوار م  نیکه سر آرت  نیاز ا بی انداخت و من عج نیو کالفه خاله به گوشم طن  یعصب

 . برمیم

 که فرار کنه...  یکرد یکار  هی! تو ی_تو کرد

 گفت:  بردی که به خاطر احترام  صداش رو باالتر از خاله نم یوسط حرفش و درحال   دیپر  نیآرت

گفتم بدبختت   کنم،یم اهیو سهمون اول به خود حروم*زادش گفتم. گفتم روزگارت  ون ی_آره کردم! ا
که از   شی . چه اون شرکت کوفتی نیبش  اهیکه به خاک س رمی گیازت م وت یهمه چ ی! گفتم جور کنمیم

  تکشپاش...قسم خوردم تا تک به  ری اون لگن ز یچه حت شیالیمن داره باشه، چه اون خونه و یبابا
نداشتم! اگه صدفم  یو دختراش کار  الینکنم! اما، بحث خانوادش جداست. با خاله ل  ولش رمی رو نگ

 ننم بود. ت ی عقد کردم چون وص

  امرزشی مادر خداب تی بدتر از زهرمار زدم، چقدر راحت بحث انتقامش رو به وص ی تلخ  پوزخند
  دیو شا زنهی تا خود صبح سرم عربده م ارمیخانوادش رو ب یاز اعضا یکی. حاال اگه من اسم چسبونهیم

 .  دیکار به کتکم کش

 .  شدمیکرد، حداقل من کمتر ناراحت م یکاش واقعا به خاطر مادرش عقد م یا

که   نشی ناراحت و غمگ یو بعد صدا دیچی سالن پ یپاش تو یبرخورد دست خاله رو یبار صدا نیا
 لب زد.

بود واسه   یهرچ  یکرد، دلش خواست ول تی کرد، وص ییآرزو نیهمچ  شی_ مادر بدبختت نه سال پ
 نباشه.  ی که دختره راض یشکل  نینه ا  یخواست ول یبود نه االن! اون دلش عروس م شینه سال پ

داد زد که من چهارستون بدنم  یحرف خاله احترام رو کنار گذاشت و جور  نیا دن یاز شن  نی بار آرت نیا
 به لرز افتاد. 
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 به دلم چنگ زد.  یرانقلبم شدت گرفت و استرس و نگ  ضربان

و شکر کنه  بره خداش  دیو گرفت! بامن  یخواست، اون پدر کثافطش همه چ یم  زایچ  یلی_مادر من خ 
 .  زنمینم  شی چشمش آت یو جلوکه دخترش 

 نشد دروغ نگفتم. شتریبگم از صراحت حرف هاش ترسم ب  اگر

 دروغ نگفتم. دم،یبگم از داد و عربدش ترس  اگر

و   نی. از صورت غمگدیاون از چشم هام فهم ینکردم، ول یبودنم به زبونم جار   یاز ناراض یحرف  من
 ...میبرد که ناراض یناراحتم پ 

 

جا   ینگم... که لفظ ب  یبگم و چ ی کرده چ  دیتاک یهشدار داده کل یکل  نیآرت دارمونیبرد که قبل د یپ
از پهلو دردم که دست گل خودشه حواس نشم و  یوقت ب کینکنم...  تیاز دهنم نپره، گله و شکا

 گفته نشه... یخواست بهم تعرض کنه حرف   یکه دست بسته م نینگم. از ا یز یچ

 !دهیفهم یندونه ول  زیبه ر  زیر  دیندونه. شا قی دق دیوشا دیفهم  خاله

 قلبم رو لمس کردم.  ست،ینو عروس ن کیاست و مناسب  دهیپوش یادیبلندم که ز کیتون  یرو از

 تند!  یلی! خ زدیم تند

نگران خاله دوباره در تالطم   ی. صدا زدی م ادیو فر دیکوب  یقلب آروم، گوب گوب م کیاز حد  شتریب
 غوغا به پا کرد.  نیآرت  یصوت و نفرت ها

خراب کردن باشه. مادر   وت ی اونا کردن، قتل کردن باشه. زندگ وی نامردش کردن! نامروت ی_ بابا و عمو
  ینابود شدم ول یاون روز بهم گفت یمنم حالم بده، منم وقت فهممیو متو خواهر من بود! منم درت 

دودش تو   بسوزهتر اگه   نیا یسوزونیتر و خشک رو باهم م یکه دار  هیاون چ ری دختره که نکرده، تقص
 ! رهی چشم خودت م

 کرد.   یچی و حرف خاله رو وسط راه ق دیزبانه کش  نیو سرتاسرخشم آرت یعصب  یبار صدا نیا
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فرصت   وزشیپف  یدوتاست؟ چندباربه اون بابا یکیدرد من  یکنیکار کنم؟ فکرم  یچ  یخواست ی_ م
شد؟   یبرم، تهش چ یرفته خواستم قانون ادتیرفته؟  ادتیسرم اورد.  ییچه بال یدیدادم. مگه ند

 نیمملکت اگه قانون داشت که حال و روز مردمش ا نیشد؟ ا یننه مرده چ موری ت شد؟یشاپور چ 
  نی. اومدینم شیو اختالص پ یبود انقدر راحت دزد شی حال تی مملکت اگه قانون و انسان  نینبود. ا

پول   دی. باستین یمملکت درست حساب  نیا یچی. هکردنینم  یمملکت اگه مملکت بود زنا تن فروش 
 به راه باشه!  تی و پارت

دوال شم و گوش   کمی شد باعث شد  دهیکوب زیم یکه رو یوان یل یسکوت شد و بعد صدا هیثان چند
 تر کنم.  زیهام رو ت 

 صدف...  یبه اون دختر طفل معصوم نداره... ول  یاختالص و کوفت و زهرمار مملکت ربط نی _آرت

شکسته؟ دست روش بلند   شیکردم؟ خط روش افتاده!؟ جا  شیمگه کار شیدید _بسه خاله، االن
 کردم!؟  رشی غل و زنج  نی رزمی تو ز  ایتو؟ دست و پاش رو قطع کردم؟  یدید یکردم؟ کبود

 ؟ ی! نکردیکه کرد شی _ زندان

 واسه خودت فاتحه بخون.  نی رو به دندون گرفت، تو روحت صدف بش لبم

همزه زمانست  شرلوک  یعنی! نمشیتا نب  زدمی م یضیرو به مرخودم  زهی خاله انقدر ت نیا دونستمیم اگه
 . دیدلم رو با نگاه به چشم هام فهم  دهیناگفته و ناشن یکه انقدر راحت حرف ها

 کرد.   ی گوش هام رو کر م نی آرت ی. پوزخند بلند و حرص دهیرو لو م یچشم همه چ گنیکه م نیا

خانوادش رو بزنه. درمقابل تمام کثافط   دیخواستم، فقط خواستم ق  زیچ هیعقد کردم فقط ازش  ی_وقت
 رو ازش خواستم... زی چ هی نیبابا و عموش، هم یها یکار 

 کارت.. نیپسر ا  نه،یکه خانوادش رو نب  یمنع کن یتونی_تو نم

صحبت   ینگرفتن و مامانشون بهشون نگفته حق ندار  ادیکه ادب و احترام از خانواده  ییبچه ها مثل
و    دیکرد پر ی م یخاله که بدون چشم داشت از من طرفدار  یحرف ها نی دوباره ب ،یرو قطع کن یکس

 لب زد.
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وقت دوتا نشده. تو  چیحرف من ه یدون یفقط منم. توام خوب م شی _من شوهرشم، تنها مرد زندگ
  ری . غرونیتونه بره ب  یاز در خونه نم  یازه شوهرش حتگفتن زن بدون اج یپرست  یکه م ینید نیهم

 نه؟یا

  یم ریگ نمیوسط خروج از س  یخوره که ه یبر م  کیمدام به تراف ینفس لعنت  نیگرفت، انگار ا نفسم
کاش بازم بگه حق با   یکنه، ا یکاش بازم از من طرفدار  یا نهیا ریکاش خاله بگه اره غ یکرد. ا

 صدفه...

بودن نگاه  ستادهیهم ا یبه جفتشون که رو به رو یقرار  یشد خم شدم و با ب  یسکوت طوالن  یوقت
تونستم چهره    یکه نم نیرفت و با وجود ا  یمدام ور م  شیو چادر مشک یروسر   نییکردم. خاله با پا
 مشهوده که کالفه و ناراحته. ی ول نمی مهربونش رو بب

 دوباره گفت:  یبه جلو گذاشت و با لحن محکم  یم قد نیآرت

 ببرش!  ریو بگاالن دستش نیهم نهیا ر یاگه غ نه؟یا ری_غ

  جهینت چیکه مطمئنم ه  یاز بحث  د یآخرش رو زد و من ناام ی! قلبم ناله هاستی ن نیا ریالمصب غ نه
 نداره، از جام بلند شدم و برگشتم تو اتاق...  یا

و من قراره   رسهیبه من نم  یز یدونم بازم چ یچون م ستی به گوش دادن حرف هاشون ن یاز ین گهید
روزا   نیحوصله جمع کردنشون رو ندارم، تو هم  یبود و من حت ختهیبازم دورم ر یحرف بشنوم. موها

 بلند؟  یرو چه به موها  نیختر غمگ. آخه دزنمشونیدارم و از ته م یبرم یچ یق کی

نگاهم  نهیکه تو آ یدخترک نیروح و غمگ یب  رینشستم و به تصو شیآرا زیکنار م یچوب یصندل یرو
 . دمیپاش  یجون   یکرد، لبخند ب یم

 قاب متحرک!  کی تو  رمیتصو

شد که در با شدت    یچند لحظه زمان سپر  ای قهیچند دق دونمیشدم، نم   رهیدستم خ یانگشت ها به
خودم زمزمه   شیو من چشم بستم و پ  دیبدبخت خودش رو کوب وارید نی بار دوم به ا یباز و برا

 کردم. 

 شد...  ی_ باز وحش 
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  کیش که طلبکارانه و با حرص مثل   یگردنم به صورت آشفته و عصب یرو یز یرو با گردش ر نگاهم
 انداختم. د،یکوب یصورت رنگ باختم م ش رو بهداد و جذبه و ابهت  یگرگ درنده دندون نشون م

کامل   دیهام تند شد و با اضطراب از جام بلند شدم تا بتونم حداقل به خودم مسلط باشم و د  نفس
 بشه. بمی نص یتر 

که  یاول رو جلو اومد، فکش منقبض شده و دست هاش مشت مشت بود، مثل بوکسور  قدم
 بزنه. یکار  یضربه ها فش ی امادست تا به حر

 انداختم. نییسرم رو پا نشیگلوم رو قورت دادم و دربرابر نگاه سنگ آب

  گهید کمی اگر  شناسم،یکه حرف بزنه قصد صحبت کردم. خودم رو م نیدفاع از خودم قبل ا یبرا
 .شهیخشمش رو نشون بده زبونم الل م گهی د کمینگاهم کنه، اگر 

 و ندادم...من ...مننگفتم! به مرگ خود..م قسم، جواب سواالش  یچ ی_ به خد..ا من ه

 _قسم نخور! 

 کردم.   اریبه جونم افتاد و سکوت اخت شتریبا چند درصد سرعت ب یکه مرض الل مون دیغر یجور 

و کرخت شدم رو نتونستم به عقب هول بدم. جلوم درست مقابل نور    حس یاومد و من پاهام ب  جلو
هم   میزندگ ی کنم رو یکه فکر م یا  هیصورتم انداخت. سا  یرو یا رهیت ه یقد بلندش سا ستاد،یلوستر ا
 افتاده.

 نگفتم تو اتاق بمون؟ ؟یسادی_تو بازم فالگوش وا

! تو اتاقم بودم بازم  دیزدی عربده م  دیبا داشت چپ زدم. با  یگرفتم و خودم رو به کوچه عل یرو به باز  لبم
 گفتم:  ی! با لحن آروم ومدیصداتون م

 اومد...  نجای _صداتون بلند بود تا ا

  یکرد و با دست به در اشاره م واری نگاه به در و د کیشدم.   مونیبهم زد که از جوابم پش یبد  پوزخند
 گفت:  یکرد با لحن مرموز 

 ؟یتو اتاق بود  یصداست، مطمئن  قی_اتاق عا
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  دیها انداختم. از کجا با واریرو به د جمی انداختن تو لباسم. خاک تو سرم! نگاه گ خی کردم قالب  حس
 ه؟ یچ هیمعمول یها واریصدا با د قی عا یها وار یفرق د یل یدونستم؟ خداوک  یم

  یلبم رو چندبار  شد، یم  قیکه اون لحظه بهم داشت تزر یکرد، به خاطر استرس و حس بد سکوت
 گاز گرفتم. 

 رو مورد اصابت اشعه گرم و با جذبش قرار داد. نمینافذش از باال تا پا  نگاه

 .د یلب بد جور غر ری گرفت ز یمشتش م یکه شال چروکم رو تو  یباال اومد و درحال دستش

 ؟یعمت حجاب گرفت ی_ برا

کنه.  یروبوس نمینمونده بود تا چونم با س  یز یاوردم که چ نییو سرم رو انقدر پا  دمیکش یق یعم  نفس
 صورتم پخش شد. یاز موهام رو یو مقدار  دیکش نییبه پا  یبارک کیدستش شالم رو 

 قلبم باال رفت، آروم لب زدم.  ضربان

 انداختم... یجور  نی_هم

بود و جرات نداشت به چشم  دهی پارچه چروک شده چسب کهیت کیروم خم شد. نگاهم به اون  کمی
 بندازه.   ینگاه مین  نیآرت یسناک و جدتر یها

 ادته؟ی ومون ی _ بچگ

دونستم االن   یبود فقط نم  ادمی خاطراتمون رو  زیبه ر زی گرفتم. ر یرو به باز  کمی تون نییدستم پا با
 کدومش مهمه!  قایدق

لبخند از ته   کیلب هام رو واسه  یتونستم جلو یکردم نم یبهش فکر م یکه وقت یقشنگ خاطرات
 . رمیدل بگ

زدم، رسما   نیدر کنار آرت  ی که به خاطر گذروندن کودک ییچند روزه از تمام لبخندها نیتو ا یول
 . مونمیپش

  میشونیبا پ  شیشون یکه هرلحظه ممکن بود*"پ یروم دوال شد طور  شتریب کمی  د،یسکوتم رو د یوقت
 زخرف  و بدرد نخور بودم. همچنان زوم رو همون پارچه م شیریبرخورد کنه و من مثل س
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 چه طور بودم؟ هوم؟ هامیینسبت به دارا ادتهی_

  ینم یار یاصال ذهنم  یعنیکه گفت نداشتم،  یز یدرمورد چ یدرک و استنباط چیمکث کرد، ه  کمی
 کرد!

و من   دیم شد، سرم رو باال کشفک هیکه باعث درد تو زاو یچونم نشست و با فشار محکم ریز دستش
 مقاومت نکردم به صورتش نگاه کردم. گهید

 داد. یامرو م  نیا یسرخش گواه یایروبه در یگردنش و چشم ها یبود، رگ ها  یعصب

 رو کامل واست بشکافم که خوب تو مخت فرو بره.  ییزایچ هی_بذار 

 خودش کرده لمس کردم. ری فکم رو اس جلو اومد، دستم رو باال اوردم و مچ دستش رو که همچنان کمی

 فک بدبختم شد.  الیخی خورد و ب یکور  یدست لرزونم افتاد، اخمش گره ا یرو نگاهش

رفتارش بغض کردم و با نگاه    نیخودم قفل کرد و من کم کم از ا نهیس یدستم رو گرفت و رو دوتا
 الوده غم جواب خشونتش رو دادم. 

مال   شیکه مال منه همه چ یز ی و چ  ،یمال من یعنی  یداسمت رفت تو شناسنامم و زنم ش ی_وقت
  دیبا زتیکه همه چ یجور  ره،یم  شی فراتر از حد تصورت پ تمی. حس مالک دنشینفس کش یمنه، حت
 خوام باشه.   یمن م یاون طور 

 سرش رو سمت گوشم اورد و زمزمه کرد.  بعد

 . ادی_ من از زن شلخته خوشم نم

 نگاهش کردم.  جیگ

 خواد! یم یاز من چ قیو دق هیمنظورش چ  کردمی درک نم ادیز

به روم زد و با چشم به لباسم   یشخندیداد. ن صیبودنم رو تشخ جیناراحتم گ یتو چشم ها دیشا
 اشاره کرد.

 تنته؟  هیچ نی_ ا
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 گلوم رو قورت دادم و آروم جواب داد. آب

 !یو داغون کرد_لباس نداشتم، تو تمام لباسام 

در حموم   کی مجاور اتاق که نزد یوار یداخت، دست هام رو ول کرد و با دست به کمد دباال ان ییابرو
 قرار داشت اشاره کرد. 

 توش هست؟   یز یچ  ینیبب  ی_ در اون وامونده رو باز کرد

 !دمیند نهیچند وقته خودمم تو آ نیبه در کمد انداختم، واال من تو ا یواشکیرو  نگاهم

 لب زدم.  ی بدنم درهم قالب کردم و با لحن آروم  یهام رو جلو دست

 تنمه؟ ی_نه نگاه نکردم...مگه مهمه چ

وحشتناک بودن    کمی دیو شا یرنگ خشم رو کم کم کنار گذاشت و رنگ مرموز  شیمشک یها چشم
  یگردش کوتاه  ششی. دستش دور دهن و لبش و امتداد خط ردیمردمک هاش پاچ  یاهی رو به س

 بهم زد.  یناجور پوزخند  تی کرد و درنها

 !خنده یم یطور  نیا شهی جوکر م   هیشب افشیق

دستش بهم نگاه  ری شلوارش فرو برد و مثل ز بیتو ج رایمد نیدوتا دستش رو مثل ا ستادیا صاف
 کرد.

تو کارتون  هیآب  ی. اون ماهیُدور   یها هیتو ما دمیشا ای  ه،یگل یکنم حافظت در حد ماه ی_ حس م 
 نمو!

 لب زد. یو محکم یبه روم زد و با لحن جد یگرد برندازش کردم که لبخند تمسخر  یچشم ها با

که تنته رو بنداز   ییزایچ نیمن شهر فرنگ نپوش! تو اون کمد لباس هست، مثل ادم همه ا ی_ برا
  ادیم  رتی گ یکه هر آشغال  ستی ن  شرفتیب  یجا خونه اون بابا نیبپوش! ا یو درست حساب   یآشغال

 . یکن یتنت م 
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داد حس بد و ناراحت کننده  یکه را به را به بابام فحش م نیبا دستش به سرتاپام اشاره کرد. از ا بعد
  خی که بابا و عموم کردن رو بشه تو تار ینامرد دیدونستم باهاش بد کرده شا  ی. مشدیبهم القا م یا

 برد.   ادیقتل ازش  نیثبت کرد و به عنوان وحشتناک تر

پدر   دیباشم. شا  دهیمحبت ند  دیعمر خرجم کرد و من تو اون خونه شا کیباشه بابامه،  یهرچ  یول
 . دی خر  یهارو برام م نیرفاه کامل داشتم و مادرم بهتر یباشم ول  دهیند

کرد حرصم گرفت. اخم هام  ری باهام حرف زد و تحق یطور  نیکه ا نیبه سرتاپام انداختم و از ا ینگاه
 رو توهم گره زدم. 

توعه.  یها  یباز   یوحش ریکه تنمه مارکه...اگر االن داغون شده تقص یتنمه؟ لباس ی_ به توچه من چ
 پوشم.  یدوست داشته باشم م یمن هرچ

 خونسرد جواب داد.  یلیخ

 .خوامیکه من م  یباش دیبا ی چون من شوهرتم! پس اون جور  ،یتون ی_نم

که هنوز هم   نیرو فکم و دندون هام دادن که محکم بهم فشردمشون. با ا تمیو عصبان حرص  تاوان
 جرات به خودم دادم و با لحن پر از غضب لب زدم.  یاندک مقدار  دادیترس تو وجودم جوالن م

بله   یزور  ،یعقد کرد یو زور تو من کهی مرت ؟یمن ی_برو بابا، شوهر شوهرو واسه خالت کن! تو چ
نبند که   شمی! کلمه شوهر و اقا باالسرو به ریکرد یم میتو اون خرابه بهم دست دراز یداشت ،یگرفت
 تو...

 هو جلو اومد و حرفم رو قطع کرد.  کی

 هان؟  ؟ی_من چ

 .شهیترسناک م کیچقدر از نزد نیا  دم،یگلوم رو قورت دادم. به گور پدرم خند آب

عقب گرد کردم. قدم به قدم جلو اومد و من هر   واریمت د قدم به س کیُشلکسا وارفتم و  نیا مثل
 دادم. ی اومد خودم رو فحش م  یکه سمتم م یقدم
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ناخودآگاه دوتا دستم رو پشت سرم بردم   د،یچسب وارید ی دستش کنار صورتم رو دمیکه چسب وارید به
 .رهیوقت دستام رو نگ کیتا 

 !  شنومیکردم. م  یبلغور م   ییزایچ هی یداشت ؟یمن چ  ،ی_نگفت

  لیبا وجود تحل  یشده بود ول ی ابون ی تو گلوم نبود که بخوام قورتش بدم! دهنم خشک و ب یآب گهید
 رفتن صدام، لب زدم. 

 ی...چی..بگ..یتونیاسم تو شناسنامه! نم هی...ی..اسمهی..ی...فقط...یست ی_ت..تو..شوهرم...ن
 ...یبهم زور بگ  یه یتون  ینپوشم! نم ی بپوشم...و چ

 کنم. ی م  یاز زبون خشک شدم جار  نارویدارم ا یکرد و من موندم چه طور   ینگاهم م یجد  یلیخ

 تا غش کردنم فاصله نبود. یز ی چ میطور نیکه بتونم بحث رو ادامه بدم هم  دمیتو خودم ند یتوان

 صورتم اومد.  کی کنار صورتم مشت شد، کم کم نزد دستش

 کرد.  یم دایراه خروج پ یکمرم جاخوش کرد و من نفسم به سخت یرو یسرد عرق

 و به خواست خودت... یبوده چه دل یچه زور  ،یچه نخوا یاسِم تو شناسنامه چه بخوا نی_ا

 من تصادف کرد! خچالی یشون یگرم و تب دارش صاف با پ  یشونیتراومد و پ جلو

 اومد؟  جانیقلبم رم کرد؟ به ه دم؟یترس

 ریکه مس ی. مثل رودخانه اشدیم ری تنش ذره ذره تو وجود من سراز یط مطمئنم گرمافق  دونم،ینم واال
 داده. ری رو تغ  انشیجر

 شمرده ادامه داد. شمرده

زن و شوهر و دختر و    نیواست فرق ب یک یزی ف ای یچ  یعن یشوهر   یدون ی_محرمته، شوهرته...م
 رو نشون بدم؟   یمعمول یپسرا

اومد، مثل فرو کردن  یم نیسنگ ی ل یبرام خ  تیواقع نیواقعا درکش و قبول ا یول  گهیم  یکه چ مِ یحال
 تو سنگ!   خیم
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 !؟یاونم به صورت چهاربعد یر ی تصو شی برم تو کار نما ا ی ؟یدی_فهم

  ییکه تو تنها ییانداختم. جواب ها ریخشک شدم رو محکم بهم فشار دادم. و نگاهم رو به ز یها لب
  یجلوم قد راست م یوقت  نی. انگار وجود آرتشدیش بگم همش گم مکردم تا به یبا خودم زمزمه م

 کنه.  یرو مختل و دگرگون م زمیهمه چ دیکش یکرد و جزبش رو به رخ م

 بم و مردونش لب زد. یازم فاصله گرفت و با صدا دیسکوتم رو د یوقت

و اجازه   رمی منم خفه خون بگ شهی سپر کرده و طرف توعه، باعث م نهی_ فکر نکن چون خاله اومده س
به  یوا  یمادرمه و احترامش همه جا واجِب ول یمثل تو واسم دم تکون بده. خاله جا  یک یبدم 

زن و  یر ی تصو شی و تو و نما دونمیمن م  اره،ی نفر ازت حرف ب هیروزگارت بحث امروز تکرار بشه. 
 ! یشوهر 

سادست   کمی . ستین یدبخت بود. خوبه اصال باهاش حرف نزدم، دختر فضول کنم منظور محدثه ب فکر
 فضول و کنجکاو نه!  یول

روم بود، از اتاق خارج   دگرشیلحظه هم نگاه تحد  نیکه تو آخر  یعقب رفت و درحال  گهیقدم د کی
 شد.

 !دمشیبدبختم زدم و کش یبه موها یکه نتونستم چهارتا درشت بارش کنم چنگ نیاز ا یعصب

بزنم، در کمد رو با    یرو سر کدونستم غر هام ینم تیکه از عصبان یرفتم و درحال   یوار یکمد د سمت
 . دمیحرص کش 

انگار من رفتم به خالش گفتم اونارو   ؟یزنیم یدوست دار  یکه هر زر  یهست  یک یفکر کرد کهی _مرت
 یها ییکدو هلوا  نیا هیشب خندهیم  یمسخرت وقت یبا اون لبخند ها ،ییظرف شو میس کهی بگو! مرت

 !هیرباقریخواد بزاره انگار داوود م ی م یر یتصو  شی. واسه من نماشهیم وودیهال

لباس   نی رفتم تو کمد! سرم رو تا خرخره ب  میمستق یچه طور  دمیهو در باز شد که از ترس نفهم کی
 بود فرو بردم و چشم هام رو بستم.  زونیکه او ییها

! تو دلت فحش بده،  یزنی بلند بلند حرف م یخور  یگو*ه م یتو که جرات ندار  ی بش  لیخدا بزنه ذل  یا
 واال...
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.  دمیرو شن  ش ی عصب ینفس ها یشدم موندم که صدا  می سرم مثال قا ریکه خ یهمون طور  هیثان چند
و   رهیبگ  شیهند لمی بازم فاز ف ا یبارم کنه   یز یواال جرات نداشتم برگردم نگاهش کنم. منتظر بودم چ

 نشد.  یخبر  چیه یخفتم کنه ول واریگوشه دبخواد 

 .دمیکش رونیلباس ها ب  یو اروم صورتم رو از ال دمیکش  یبعد در اتاق بسته شد. نفس راحت هیثان چند

 !گهیبتمرگ سرجات د  ریناموسا! بگ ضمی. منم مرستادمی اتاق نبود. دستم رو به کمرم زدم و صاف ا تو

که با  ییمختلف و قشنگ بود انداختم. لباس ها ی اس هازارم رو به کمد که تا خرخره پر لب نگاه
 . رمیبرق چشم هام رو بگ  ینتونستم جلو  دنشید

  دمیواسه من گرفته. شا  نارویا  نیبودن و باورش سخته که آرت  یعال  نایکه تنم بود ا یز یمقابل چ  در
  شتریرو که ب  یدست لباس صورت کینشستم و  نی زم ی. رودهیم تیخودش اهم قهیفقط به سل

 . دمیکش رون ی چشمم رو گرفته، ب

  یم  لیتنها نقش و نگارش رو تشک دیچندتا گل کوچولو سف زشی بل یبود که رو یو شلوار ساده ا  زیبل
 داد. 

خواستم  یم گهیسمت د کیاز  یعوض کنم ول   گرایج نی داغونم را با ا یوسوسه شدم لباس ها  بدجور
 !دمینم تی و بهش اهم  ستیثابت کنم حرفش واسم مهم ن نی به آرت

  یهام رو با زبون تر کردم و لباس رو سرجاش گذاشتم. با دستم دونه به دونه لباس هارو برم لب
 کردم. یداشتم و نگاه م

 بازه... یل یخ نی_ا

 . چسبهی به بدنم م یمشخصه تنگه و حساب  دهیبرداشتم که نپوش گهید یکی

 تره که!  نیسنگ رونیشلوارک انقدر کوتاه؟ شورت بپوشم برم ب کوتاه!    یلیخ نمی_ا

 . دمیکش رونیبردم و کشو رو ب  دست

روم   تی داره؟ واال من تو سا نامی. از ادمیکش ینیه یوجب پارچه ا  کیو  یتور  یلباس ها دنید از
 بخره؟    نارویروش شده بره مغازه ا نینگاه کنم! ا نارویا شدینم
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 پارچه به کار نبردن همش دوزار توره... نیاصال تو ا یلیبرداشتم، خداوک  واشیرو   یخواب قرمز  لباس 

 _کثافط چه خوش اشتهام هست!

 و صدام رو عوض کردم.  دمیکوب نمیس به

 ! نیکنم به حق حس ری_تو گلوت گ 

 هیدست نزدم تا تهش مشخصه چ هیپارچه رو به صورت مچاله پرت کردم تو کشو، به بق یل ینگیج اون
 رو با حرص بستم.  . کشوگهید

 بپوشم؟ نایتوقع داره از ا نی!؟ نکنه اید یخر  هیچ نایا کهی _مرت

 به صورتم زدم.  یچنگ

 و....خودم   زنمی_خدانکنه، خدانکنه. عمرا اگه بپوشم دار م 

لباس و شلوار رو برداشتم و با مال خودم عوض کردم. مهم  نیتر دهیو پوش  نیکمد بلندتر یتو از
که   ستیوسط ن  نیا یعشق و عالقه ا یواقعا همسرم باشه ول  دیدوست داره! شا یاون چ ستین

 مثل اون حرومش کنم.  یبخوام به خاطر ادم

 همسرش قبول داره؟  یو جا_ واقعا من 

امروز به    یباشه واسم ترسناکه، چون وقت که قبول داشته نیتخت نشستم و به فکر فرو رفتم. ا یرو
 خواد. ی م گهید زیچ کیفردا   دهیم ری نوع پوششم گ

 که واقعا ازم بخواد.  یبه روز  یبهش ندارم و وا یو عالقه ا لی م چیکه من ه یز یچ

 زم؟ یتو سرم بر یچه خاک  اونوقت

که  یگلگل  یا اون روسر در رشته افکارم از دستم خارج شد. نگاهم رو به محدثه انداختم که ب یصدا با
 چرخوند و انگار دنبالمه...  یدر چشم م یسرش بسته از ال یبانمک رو  یلیخ

 اد،ی که داخل ب نیزد و بدون ا یکنم لبخند مهربون ینگاهش م دید یکرد وقت ل یرو سمتم متما  سرش
 در لب زد. یاز همون جلو
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 .یغذا بخور که صبحونم نخورد ایشام حاضره، ب ی_ خانم

باهاش حس    یول رسهی و چهارساعت م ستیبه زور به ب مون یکه مدت زمان آشنا نیدونم چرا با ا ینم
  یو خاله باز  م یلقمه خورد حی سال باهم زنگ تفر انیدارم.انگار دوست دوران دبستانمه که سال یراحت
ر غذا یطعم دلپذ دنیبه خوردن و چش  یلیدختر چرا! م نیا یلبخند نداره ول  اقتی ل نی . آرتمیکرد

 شهینم  یراحت  نیفرمودم که به هم ل یم  یمدت غصه و ناراحت نیتو ا یبه حد ینداشتم. گرسنم بود ول 
 از غذا استقبال کرد. 

 .امیم گهید قهیچند دق هی_ ممنون. 

حوصله و با    یکنه. ب یو هم صدا م رهیگیگشنش باشه هم درد م یامان از معده انسان که وقت اما،
رفتم و بدون    نییاز پله ها پا شه،ی دوشم سوار م یخوام برم رو  یهر جا م دایاز درد که جد  یکوله بار 

 نشستم.  یصندل یصاف تو اشپزخونه رفتم و رو  رفتی ور م  شیکه با گوش نیتوجه به آرت 

اغون به لبخند کج و د کی جز  یز ی محدثه با اون نگاه گرم و مهربونش بهم خوش امد گفت و من چ 
ساالدم فرو بردم   یکه بخوام جواب محبتش رو بدم. چنگالم رو برداشتم و با حرص تو دیرس یذهنم نم
  رشیز ذاشتمیچنگال رو م نیا شدیم ی. چدیگوشم رس  یبه پرده ها یلحظه ا نیخنده آرت  یکه صدا
 کنه؟ دایپ  یخوشگل نشت ی ل ینشست خ یکه وقت

 .خندهیم یطور  نیمثل من بدبخت کرده که ا وی ک ستی بز، معلوم ن  کهی _ مرت

باشه،  یراض پمیبه سرتاپام انداخت. انگار که کامال از ت   یخود منحوسشم اومد، نگاه قهیچند دق بعد
روبه روم رو عقب   یمشت آبدار بخوابونم دهنش... صندل  کیزد.دوست داشتم پاشم  یروز یلبخند پ 

نشست. محدثه ظرف   شد،یشل و سفت م ششید و نکر یتمام نگاهم م  ییکه با پرو  یو درحال دیکش
تفاوت به من شروع کرد به خوردن. سرم رو سمت محدثه  یب  نیجفتمون رو پر کرد که آرت یغذا

 چرخوندم و گفتم: 

 ؟یخور  ی _ تو نم

 پر از آب رو جلوم گذاشت و با لبخند لب زد با عشق گفت:  وانیل

 .دیشما بخور  خورمیداداشم م شی پ مارستانیب  رمی من م ،ی_ نه خانم 
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اونم   یعنی آرشم، چقدر دستپختم رو دوست داشت.  ی. طفل دمیکش یکالمش آه یذوق و خوشحال  از
 من رو بزنه و بره؟    دیق رتمیغ یب  یاونم مثل بابا و عمو شهیم یعن یمن شده؟  الی خیب

 خودم رو مورد لعنت و فحش قرار دادم.  یدیبع  زیچ  نیتصور همچ از

 نیاالن تو ا دیشا ست،ینامرد ن  نی . اون مثل آرتکنهی کار رو نم نیهم من رو بفروشن، آرش ا عالم تمام
 فقط دلم به اون خوِش...  تیوضع

  ختیر یبرنج دونه بلندش م  یکرد و شاالپ شاالپ رو   یکه قاشقش رو پر خورشت م  یدرحال نیآرت
 باشه، گفت:  وفتادهیاز قلم ن یز یتا چ دییپا  یم زی م یهمه مواد رو ینی ب زی که با ت یخطاب به محدثه ا

 . برو به سالمت...رونِ یب  نیماش شه،یم  رتی_ داره د

و   دیگفت و گونم رو آروم بوس یبود، چشم شونی حرف از جانب ا نیکه انگار منتظر هم محدثه
 بغل گوشم زمزمه کرد.  یواشکی

 رم.دا از یکار ن  نی! من واقعا به پول انییپا یکه به خاطر من اومد ی_مرس

  دینگاه هاج و واجم رو د یآرومش که قدردان بهم زل زده، نگاه کردم. وقت یبه چشم ها یو سوال جیگ
 حس و حالم بود.   یزد که گرما بخش صورت ب یلبخند مین

 . خدافظ.میزن ی_ بعدا حرف م 

اشتهام   نم یب یبشر رو م  نیشاخ و دم تنها گذاشت.  من اصال ا  یغول ب نیو من بدبخت رو با ا  رفت
دادم و   هیتک  یبه صندل  یحوصلگ  یکرد با ب یداشت کوفت م یکه دو لپ  نی! برعکس آرت شهیکور م

  ورفت ت یمن مدام فکرم م یقاشق برنج رو لب به لب پر و تو دهنم گذاشتم. غذا خوشمزه بود ول کی
کنار   تونمینم گهی.ددیکش یکرد و نازم رو م یاسم غذا درست مکه مامانم و ییگذشته و زمان ها

 خانوادم شام بخورم!

   ام؟یدرد و احتراز کنار ب  نیتونم با ا یم یعنیتونم؟   ینم گهیواقعا د یعنی

 ... یداشت ییها الی خودت چه خ  شی عمر پ  کیشد!  یو چ یکرد  یفکر م یصدف! چ آه
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بختت خشک بشه! نه   یا ؟یاالن کدومش رو دار  ،یساخته بود  ایتو رو ییها  یارزو و دلبستگ چه
به  شهیو االن که منبع اون احساسات ت یاحساس ها واسه خودت کاخ ساخت نیتر کیسال از کوچ

 تمام اون کاخ ها زده... شهیر

  زیحاال اون چ شه،یتنگ م یکه تو گذشته داشت ییزهای چ نیکه دلت واسه کوچک تر رسهیم  یزمان
و چهار رنگ گوشه کمد که مادرت واسه    ستیب یمداد رنگ ای یخورد  یباشه تو آرامش م ییممکنه غذا
 .دهیمدرسه واست خر یمعدل باال

و با   نمیبش میسفره با عشق و محبت و دل خوش کنار عشق زندگ کیخواست سر  یدلم م یزمان  کی
و االن من  نمیزم  یآدم رو نی کردم اون روز من خوشبخت تر یلذت براش غذا درست کنم. فکر م 

 م؟یچ

 ؟ یخور ی _چرا نم

سکوت و    لیکرد تا دل  یشدش که موشکافانه نگاهم م زیر یناراحتم رو از ظرف غذا به چشم ها نگاه
 کنه، انداختم.  دایرو پ میاشتها یب

 ... ستی_گرسنم ن

   ؟ی_غذارو دوست ندار 

و بهش زل زدم. چهرش   دمیدم. آروم آروم نگاهم رو باالتر کشلحظه تعجب کر کی لحن آرومش  از
 !زنهیعربده م  ادیکه آروم به نظر م ییزمان ها ستی مشخص ن  ادیتمسخر نداشت، هرچند که ز

بود   زیم یکه رو  شیکرد. ناخودآگاه به گوش یکوتاه یصدا  شیتکون دادم که گوش نی به طرف یسر 
 زنگ به خانوادم بزنم.   کی و  رمی رو ازش بگ  شیتونستم گوش یکاش م  یزل زدم، ا

 شده!  ادیز  میزندگ ی مقدار کاش ها چقدر

 قاشق رو تو برنج فرو بردم که لب زد. یناراحت با

 بروباال تو اتاق...  یخور  ی_حاال که نم 



 صدف در طوفان 

351 
 

مضطرب و نا آرومش که تا االن ساکت و بدون استرس بود، نگاه کردم. از   یتعجب به چشم ها با
کنجکاوم رو   یدر رفتارش رو حس کنم! چشم ها لی تونستم تعج یکه م یلند شد  درحال ب  یصندل یرو

داده حتما   امی که بهش پ یفشرد انداختم. کس یانگشت هاش م نی رو ب یبه دستش که هنوز گوش
به گوشم  اطیباز شدن درح   ینگران و مشوش شده. همزمان صدا  یکوه خنث نیکه ا فتهگ یز یچ

 . دیرس

 ه! پس مهمون دار اوه

کرد، توجه کردم.  یو به منظره پشت پنجره نگاه م  ستادهیاوپن ا یجلو یرخش که با کالفگ مین به
 .رمیبه خودم بگ  یتفاوت یکردم ظاهر ب  یسع

 نخوردم!  یز ی من هنوز چ ی_ول

حرکت    کیتو  نمش؟یخواد بب   یکه نم هیک نیزده بود باال ا میرو سمتم چرخوند، فاز فضول  گردنش
  رونیواسه ب یادیکه ز یبشقاب برنجم رو برداشت تو دستم انداخت. درحال  دیخودش رو جلو کش

 کرد. تمیآشپزخونه هدا رونیکردنم عجله داشت، به سمت ب 

 و بخور. _برو اتاق غذات 

خواد نشون بده که مالک منه و من   یم شی بشر کال رو اعصاب و روان منه، توهر کار نیگرفت، ا لجم
راه پله با اون    ینبودم. جلو ریباهاش درگ میزندگ یکجا  چیکه من تو ه یز یهش گوش کنم. چب  دیبا
 گفتم: تی زدم و عصبان نشیدستم تخت س یکی

.  امینم نیی چرا پا یزدیسرم غر م  یصبح که داشت ؟یکنیَدکم م یدار  یباشم، واسه چ نجایا خوامی_م
 برو باال؟  یگیم نمییاالنم که پا

 ادامه دادم.  ت ی اوردم و با مرموز نیی پا کمی صدام رو  بعد

 نفهمم؟  یخوا یکه م  یار ی سرم ب ییچه بال یخوا یباز م  هی_چ

 هیاز ثان یبه کسر  یجا خورد ول  یداد تا لج باز  یم  یدلخور  یبو شتریحرکتم و حرف هام که ب از
د. بشقاب رو با  صورتش چشمک قرمز ز یتو شیریپرپشتش توهم رفت و اون فاز پاچه گ یابروها
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از عقده و محظورم کم   کمیخواد بکوبمش تو سرش بلکه   یدلم م یلیدستم فشار دادم، خ یحرص تو
 شه!

از صورتم جواب پشت   رشیو پاچه گ یدستش بدون گرفتن نگاه عصب یتو یگوش  دیهمزمان با لرز 
 رو داد. یخط 

 . امیتو االن منم م  ای_ ب

رو قطع و مچ دستم رو دومرتبه گرفت و سمت پله   یدر برابر نگاه کنجکاوم گوش یا گهیحرف د بدون
 لب زد. یهولم داد و با لحن تند 

 ! نییپا ی ایب  یندار  یکنم. گمشو برو باال تا نگفتمم حق  یو خورد مقلم جفت پاهات  نییپا یای_ ب

تلنگر   نیتر  کیر کوچناراحت بودم و منتظ  یلیاز صبح خ  دیبرخورد تندش رو نداشتم، شا نیا طاقت
و با آمپر باال زده، ظرف   اریاخت یدلم تلمبار شده، بودم. ب  یکه تو ییکردن تمام غصه ها یجهت خال

 چشمشد.   کهیت  کهیها افتاد و ت کی سرام یرو یبلند یغذا رو سمت مخالف پرت کردم که با صدا
و   یکرد خودش رو دربرابر نافرمان  یم  یانگار داشت سع  دی کش یق یهاش رو با حرص بست، نفس عم

 بار من داد زدم. نیکنترل کنه. ا میحرف گوش نکن

  یم یشد میچون همسر زور ی...واقعا فکر کرد یخواد بامن حرف بزن  یهرجور دلت م ی_ حق ندار 
 ؟ یمالکم ش ؟یاربابم ش یتون

نفس   تی ا عصبان. جلو اومد و بدمی انگار بدجور رو عصابش خط کش د،یاز گوشه چشمم چک یاشک  قطر
چند روز با رفتار   نیتو ا دونمیفقط م دهینشون م یفرستاد. واسم مهم نبود االن چه واکنش رونیرو ب 
  نیآرت هیشب!  کنهی کرده. بدجور پرم کرده. مثل بردش باهام رفتار م زمی و درشتش بدجور سر ر زیر یها

 کرد.  ینم  تمیاذ گفت،ی! اون زور نمستین  میبچگ

  دمیترس  دمشیکه هربار د ییبه مرد آشنا یکه با باز شدن درنگاه  دمیبه گوشه چشم ترم کش یدست
 انداختم.

 یباچشم ها  یاومد تضاد جالب یتنش بدجور به چشم م  یسوئشرت مشک  ری ز شی طوس شرتیت
 بود؟    اروی نیا دنیو داد وهوار واسه ند  ریهمه تحق نیکرده بود.ا جادی ا شیوحش
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شده   کهیت کهی ت  نیزم یفاصله رو  کمیکه با  یو ظرف  نیمن و آرت نیب  دشیباال پر یو ابروها جینگاه گ 
 د یبود چرخ 

 زد.  ی! پوزخند بلند

 _ بد موقع اومدم؟ 

داد و هوار کردن سر من و   نی انگار ب د،یکار کنه سمتم چرخ  یدونست چ ینم یکه انگار از کالفگ   نیآرت
مهمونش دچار مشکل انتخاب شده بود. مچ دستم رو گرفت. پرخاشگرانه اخم کردم و لب   شی رفتن پ

 زدم.

 _ ولم کن!

 رفته...  لی صدام تحل بهیمرد غر نیبلند نبود، ناخودآگاه با حضور ا صدام

. با لحن فوق العاده دیاز استخوان هام به گوشم رس یکیترق  یفشار داد که صدا یدستم رو جور  مچ
 . لب زد یتند

 . یاوردیو باال نسگم ی_ برو باال تا اون رو

 لب زمزمه کردم که ولم کرد.  ریز  یدرد مچ دستم، آخ از

 *** 

 " نی"آرت

دونم به  یو خشمم نم   تی . عصباندیکوب  یهام م قهی محکمش به شق  ینفر با مشت ها کی انگار
 یکه تو چشم هاش فقط غم م  یصدف  یو زخم زبون ها یلج باز  ایبود   لیخاطر حضور سر زده سه

 .دمید

و به قدم هاش که واسه باال رفتن به شدت عجله  دمیدم  رونی ب بتی مص کیو هزار  یرو با سخت نفسم
 یقدم ها یتاسف واسه خودم و حال روزم تکون دادم. صدا یاز رو یکرد چشم دوختم. سر  یم

  یراحت  یبا دست به مبل هاکه   یمن رو وادار کرد بهش توجه کنم. برگشتم و درحال لیمحکم سه 
 داد گفتم: یکه هنوز هم آثار خشم داخلش جوالن م یگرفته ا یکردم با صدا  یاشاره م
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 ...ادهیوقت واسه پوزخند زدن ز ن،ی_بش

  یرفت و درست رو به روم رو یبهم چشم غره ا شیوحش  یادیز یطوس یبا اون چشم ها د،یخند
 یها وهیکه نگاهم به م یرهم قالب کردم و درحالتک نفره نشست. دست هام رو د یاز مبل ها یکی

 لب زدم.  ده،یچ زیم  یمحدثه حاضر و اماده رو شیچند ساعت پ  نیبود که هم یتازه ا

 .  یخبر اومد  ی_ب

 خبر دارم.  ی_ واست کل 

مبل رو برداشتم و پشت گردنم   یاز کوسن ها  یک یمبل لم دادم و بدون توجه بهش،  یحوصله رو یب
 کرد.  یمسکن هم دردش رو خوب نم گهیکه د فیکرد و ح یدرد م یگردنم حساب  شبیگذاشتم. از د

 فراتر از گو*هه یز ی! اعصابم االن چرونیکنم ب  یکه خدا شاهده پرتت م ،یچرت و پرت نگ دوارمی_ام

 داد.هم فشار دادم که با طعنه جواب  یچشم هام رو رو د،یخند بلند

   ؟یبندیچرا دهنش رو نم  ی*ه به اعصابت؟ تو که واسه خودت التدیدختره ر نی_ا

کمتر درد گرفتن   یگردنم رو برا هیزاو  کمیتونه  ی نم یز یچ چیه  ریسرم بردم، نخ   ریحرص دستم رو ز با
 بره! نیاز ب  یگرفتگ نیبخوابم تا ا یساعت  کیدوش آب گرم   ریبرم ز   دیبهتر کنه. من با

  یاز سوزش چشم هام رو که ناش  کمی یماساژ دو انگشت  نیچشم هام فشار دادم بلکه ا یرو رو دستم
 بده.  نیتسک کمیفقط  شبید یخواب  یاز ب

 ؟ یکن داشیو پ  یر یتماس بگ یبا خسرو یتونست شد؟یچ ی_ مهمون 

 خواستم موز بخورم!  یسر اصل مطلب من تازه م  یزود رفت یل ی_خ

چشمک زد،   اهی و س رهیت دمید هی زاو یکناره ها هیکه چند ثان دمیچشم هام کنار کش یرو از رو دستم
 تفاوتش نگاه کردم.   یبه چهره خونسرد و ب

 ! یموز بخور  یتون یم می و زد_حرفات 
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  یل یداخل ظرف رو برداشت و خ یها بیاز س ی کیصورتش زد، دست دراز کرد و  یبه پهنا یا خنده
 خونسرد گفت: 

 رم بهتره... بخو  بی_ همون س

 یچشم ها داشت،ی قرمز برم بیاون س دنیبر یگردنش رو کج و همون طور که کادر رو برا کمی
 بودم، کرد.  یکه هنوز از رفتار صدف عصب  یرو حواله من  ینگاه کنجکاو  شیطوس

وصوفت  صاف   ارهی حال داره اتو ب  یبعد ک  ،یشیچروک م   یخور ی حرص م یبخور، انقدر دار  وهی_توام م
 نه... ای یچند روزه به فناش بد   نیتو ا  یتون  یم نمیبب یدار  افهیکنه! دوزار ق

 و با حرص گفتم:   دمیباالتر کش کمیگردنم  ریمبل رو از ز کوسن

 نه؟  ای ی_ صحبت کرد

کند   یرو م  وهینرم پوست م یلیشد و همون طور که خ   یبلند و کالفه من، جد یباره با صدا کی به
 جواب داد.

 _آره، صحبت کردم. 

 زد و با طعنه ادامه داد.  یخاطرش رو خوشنود کرده باشه لبخند  یز ی چ ادیانگار که  بعد

حد سست عنصر   نیتا ا  یکردم خسرو یمن اصال فکرشم نم  یعنی! یل یخ وث،ی د یشانس دار  یل ی_خ
 یو فروش کرد چه برسه به وفادار  دیخر شهیتا ناموس هم م ه،یزمان پول همه چ  نیباشه. البته تو ا

 ... اینیمثل عل  یالشخور  هیبه 

 سرم شدم.  ری بالشت ز الی خیب

 گفتم: تی شد و با جد دهیو صاف نشستم. اخم هام در هم کش دمیرو به سمت جلو کش  کمرم

 _ پس حل شد؟ 

  کیو  کرد ی بهشت وهیم نیبود، چاقو رو از عمود وارد تن ا دهیپوست کردنش رس  وهیمراحل آخر م  به
 . دیواسه خودش بر  کیقارچ کوچ
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تو   ختمیر  ونمیل یم ستیب هیانداختم پهلوش  گرمیآره، تا دلت بخواد پختمش. دوتا داف ج  ی_تا حد
  یرو کجا م  ی. مهمون بوسهی دست تورو م شی شل شده، بق  یکه حساب نجایصاحاب مردش. تا ا  کمیش

 ؟ یر یبگ یخوا

 شبیرو ببر باال د  تی خودم باشه. امن میتحت کنترل و نظارت مستق  یخوام همه چ  یجا، م نی_هم
 . رفتنیخونه چند نفر رژه م یجلو

 رو تو دهنش گذاشت.   یبیتکون داد و برش س یسر 

من حواسشون جمِع...   یو نترس گوالخ ها تی امن نجا،یا زنیری _ مشکل ندارم، فردا شب بچه ها م
 ؟ یکنی حرف گوش نکنت چه م یدیل  نیفقط تو با ا

خاردار جلوم نشسته  میبا س  یک یصدف و طرز حرف زدنش بازم عصابم مخشوش شد. انگار   یاداور ی با
هام رو   ی و بزرگ صدف رو تو مخم فرو کنه! من تمام دلتنگ   کیکوچ یو تا تمام حرکات و حرف ها

 ...رمیکشتم تا انتقام غرور شکستم رو از دلم بگ

  ادیخواستم با لحنم بهش بفهمونم خوشم نم یکه م  ی. درحال دمیحالت دارم کش یبه موها یچنگ
 استعاره به کار ببره، لب زدم. یطور  نیراجب زنم ا

 . کنمی کارم یدارم چ دونمی_نگران اون نباش، م 

 . دیخند

 ها اشاره کرد. ک یسرام یالش شده رودست به ظرف آش  با

 .یگو*ه نزن  یز یبه چ تی به خاطر دوست دوران بچگ دوارمیرام باشه...ام دونمیم دی_بع

 باشه تکون دادم.  یبه معن  یخاطر ادامه دار نشدن بحث، سر  به

 رفته؟   یکدوم سوراخ  یعل  ری ام یدی_نفهم

چشم هام  یطوس یایدر یتو دی ترد کمی که  یرو تو دهنش گذاشت و درحال  بشیبرش از س   نیآخر
 گفت:  شدیجابه جا م
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تونست    یفکر کنم اگه م ده،یخونه خر هیقسمت شهر  نیتر نییسوراخ! رفته پا ی_مفهموم واقع
 کرد. یم  یزندگ له یروستا تو طو رفتیم

" چقدر لذت  نهِ یری کنم که مفهموم جمله "انتقام ش ی. حاال دارم درک مدمیکردم صحبتش رو شن حال
  رم،ی رو بگ تمیلبخند رضا یستم جلوفراتر حس خوب! نتون یز ی توش گنجانده شده. چ نیری بخش و ش

 دندونم رفته!  ری آغاز خوب طعمش ز نیتو هم  یو ول میهنوز اول راه

فرش   ینداشت که از عرش به فرش افتاده...البته هنوز زوده خودش رو رو تی برام اهم یذره ا یحت
 سر کردم.  دن یروز و شبم رو با برنامه چ دم،یتصور کنه، هنوز کار دارم. برنامه چ

من رو خراب کرد منم  یهمون طور که زندگ وفته،یبه پام ب  شیکنم که واسه زندگ یباهاش م  یکار 
 ... ارمیبراش جهنم رو سوغات م

.  کنهی حالم رو بد و بد تر م  شیمثل نفت رو آت داره،یگذشته دست از سرم بر نم میتا آخر زندگ  دونمیم
 کنترل ندارم.  دایجد  زمیچ چیندارم، رو ه یروش کنترل 

از   دمیفهمی داد و خوب م یدستم جوالن م یرو  لیسه  رهیمشت شد، نگاه خ  ت ی هام از عصبان  دست
 ... هی راض  تمیخشم و عصبان

از همون  نمی بی م میایبه خودمون م هوهیعالمه.  یهفت خط ها نیاز ا نی_حواست به خونش باشه، ا
 ! رونی ب دیکش حضرت نوح  یشده کشت میکه قا یلونه سگ

 گهیمن د یدرست کنه؛ ول  تونهی نم میکاغذ قیوجب جا قا هی_بچه ها هستن. نگران نباش تو اون 
 .ستمی ن  شیو اون داداش فلج مغز یرعل ینگران ام

 کرد، انداختم. ینگاهم م یبه صورتش که کامال جد  زی م هیرو از پا نگاهم

 ؟ یچ ی_برا

 لب زد. یکرد با لحن جد یم  مینظپاهاش ت یکه دستش رو رو یداد و درحال هیمبل تک به

. بچه  رونیاز شرکت اومد ب  شیکرده. دو روز پ یهاش قاط  میبهت خبر بدم آرش بدجور س دیبا دی_شا
 پرت کرده جلو عموش... یخر شده. سهامش و دو دست هیچ  انیجر ده یفهم یها گفتن وقت
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 گفت:  یساکت شد و با لحن آروم تر  کمی بعد

  قیرف یبهتره حواست پ  ،یو نگرانش باش  یبترس  یکردنته. اگه قرار باشه از کس دایپ  ری گی_ بدجور پ
 خودت باشه...   یبچگ

 زتر؟ ی برادر از هم خون عز  ای میبچگ قی شدم. آرش! رف  ساکت

به نقطه کور و   ختهی. نگاهم رو آمدمیکه باهم گذرون  ییاون و سال ها یبرا یواژه مناسب  کدومش
سال ها  نیغرق و خفه کردم که جزو بهتر  یتو زمان گذشته ا هیچند ثان  یکردم و خودم رو به برا  یخال

 . رهی به شمار م میزندگ یو روز ها

 گردم... یم یهرچ  یول

 کنم... ینگاه م یهرچ

  یگناهه، م یدونستم آرش ب  یکمتر کنه. م کمیکه بتونه حس تنفرم رو فقط  ستین یمحکم  زیچ چیه
  یلیروزگار خ  ری دونستم دست تقد یرو آورد، م یاون روز مشتر  یدونستم ناخواسته و بدون اطالع قبل

 ست. گهیکار ماجرا کس د ریزده و تقص  یلیماهرانه به اونم س

 یته ته وجودم هم دلم م یدونم که کور شدم. حت یمن کور شدم. م یگناه، ول  یمثل صدف ب  درست
 دنیخواد همون طور که باباش و برادرش تاوان م یقرار بده. دلم م هیآرش رو هم مورد تنب  یخواد حت

پس  شونتک به تک  دیرو با دمیکه من کش  یتاوان بدن...اون زجر  دیاونم بده... تمام اون خاندان با
 بدن.

 نداشته باش.  ینکرده، باهاش کار  یو اقدام ومدهیجلو ن   ی_تا وقت

خواد. اونم مثل من تشنه ست، تشنه   یم یدونستم دلش چ یم دیازش به گوش نرس ییصدا
کرده و درمقابل من   شهیعطش کنار اومد و صبر پ نیتفاوت که اون نه ساله با ا نی! با ایخونخواه

 جانسوزم.  یتشنگ نیدنبال رفع ا صانهیحر

که من دارم   یطور  نیا یآرش باشه ول یرفتار و تلفن ها  ینفرو گذاشتم از دور حواسش پ هی_من 
پدر   دیگند بزنن! شا هیتا بق سهیکه بخواد کنار وا ستین یینای. از ایواکنش نشون بد یور مجب نمیبیم

 ... وفتهیخودش انقدر دل و جرات داره که بخواد باهات درب  یو عموش گوه زده باشن ول
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خودم فکر کردم که تمام حرف هاش   شی انداختم. تو سکوت پ شیجد ینگاهم رو به چشم ها زیت
اگه فقط بحثم سر مال و اموال  دیشا  شناسمش،یکامال درسته. من م یاقرار  نیتر  کیبدون کوچ

منتظر   دیبا دم یصدف رو وسط کش یپا ی. اما وقتدیکش ی و خودش رو کنار م  ومدیباباش بود کوتاه م
 از طرفش باشم. ندواکنش ت

  طیشده، به مح یخفه تر از حالت عاد کمیکردم هوا  یکه حس م یمبل بلند شدم و درحال  یرو از
 شدم.  رهی شب خ  یاهیو س  یک یو آغوش الوده به تار رونیب

جور کن   وی ...تو فقط خسرودمیبراش تدارک د یقشنگ یمنم برنامه ها وفتهی _اگه بخواد باهام در ب 
 خوام! ی*" رو م  یمن شرکت اون عوض

...نگاهم به ستادمیا چکسی رفته و من همچنان پشت پنجره به انتظار ه  لیکه سه شدیم یساعت چند
و   بیرو تو دامنش انداخته. حس و حال عج  کینور کوچ کهیبود که چند ت یک یو تار  رهیآسمون ت

 کرد.  یبودم پاهام درد م ستادهیداشتم، انقدر ا یجیگ

و تکامل بود، دراز   یر یدرحال شکل گ  میعظ یهزارتو کی ذهنم  یکه تو یمبل برگشتم و درحال  سمت
دونم چم  یسرم قرار دادم. نم  ری دستم رو رو ز یکیکردم و اون  میکوسن تنظ  ی. گردنم رو رودمیکش

  ثلم یلذت بخش  زیتونستم به چ یرفت نم  یور و انور م  نیانقدر ذهنم ا یاومد ول  یبود، خوابم م
 توجه کنم. دنیخواب

کرد،   ی که موشکافانه براندازم م یصدف  یحواسم پ دم ینفر، از کناره کادر د ک ی یقدم ها یصدا با
بخوابه! انگار من تخت    نجایا ادی تا دوباره ب شمیپام نجایاز ا یک  نهیرفت. از تو نگاهش مشخص بب

لبخند   ،تا من پاشم کشهی که داره انتظار م  نیکردم. از فکر ا غیخواب نه چندان راحتش رو ازش در
 نگاهم کرد. یو ه ستادیپله ا یرو یهمون طور  هیزدم. چند ثان   یکمرنگ

 سمت آشپزخونه رفت.   زدیم  ادیرو فر یکه ناراحت  یآخر با حالت  دست

  ایکنه  یکار م دونستمینم  یرو برداشت و اون دستگاه بدبخت رو که تا االن حت ونی قصد کنترل تلوز از
تو   ست،ین  نجایزل زدم. فکرم و ذهنم ا دمیفهم  یازش نم  یچی که ه یر ینه، روشن و به صفحه و تصو

سوراخ  حالبزرگ که مثل آسمون خراش باال رفتن و در   یها یر یدرگ نیو تو ا  رمیخودم و افکارم درگ
 یپله ها که م یگله مندش رو یکردن سقف ذهنم هستن، صدف بدجور رو مخم بود. چشم ها

 داد. یخواست بلند شم و راحت و بدون حضور نحسم بخوابه، آزارم م
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...مثل تمام  گشید یمثل تمام نگاه ها و غم و غصه ها  دم،یهست به جون خر یکه چند وقت یآزار 
دونم چرا واقعا اون لحظه که خطبه   یواسم مهم نبود! نم ی جوابش که به طرز ترسناک  یب  یالتماس ها

 لوی ک لوینگاهم کرد و با نگاهش ک   یبه غم و ناراحت   نیگاه و لبخند مزشد و با اون ن یعقد جار 
کردم باباش رو   ی بهش نگاه م ینداشت. وقت  تیواسم اهم چیه خت،یر یم کلمی التماس رو به ه

 ...دمیدیم

  یپر از اون زهرمار  یبطر  کیخواست برم  ینبود! دلم م یطور  نیا مونیپدرشه؟ تو بچگ هیشب انقدر
صدف رو از خودم دور   نیغمگ یکنم چشم ها ینقدر بخورم که تو خودم غرق بشم و سعهارو بخورم، ا

 چشم هاش...  یانتقام واسم مهم باشه ول د یکنم. من فقط االن با

 یچقدر گذشت که به اطراف نگاه خسته ا دونمیپس چرا اون شب من رو نسوزوند؟ نم  یلعنت
خواب  ی. پاها دیرسی کجا به گوش نم چیاز ه  ییخورد و صدا  یعدد دو تکون م یانداختم. ساعت رو

 کردم بلند شدم.  یرو خاموش م  ونیرفتم رو جابه جا کردم و همون طور که تلوز

و غصه از  یهمه ناراحت  نیواقعا ا دونمیدونم امشب چه مرگم شده! نم ینم  ستادم،یپله ها ا یجلو
  اشیدن نیبادمجون بم آفت نداره! تا خدا و ا م،زنیخودم م یبه رو ی. پوزخندشهیکجا تو سرم هوار م 

 . ستیول کن ن زه،یسفر به جهنم پشتم نر یمن رو سکته کامل نده، تا کاسه آب برا

که مظلومانه  یبه صدف  میباز کردم و مستق واشی ... در اتاق رو ستین ییصدا چیپله ها باال رفتم، ه از
بود  تا من از اون کاناپه دل بکنم.   جهی نت  یرش ببدون پتو خوابش برده بود نگاه کردم. انگار انتظا

 خواد کنارم بخوابه؟  یکه نم  میانقدر عوض

  یدهنم خشک شد و من حس کردم لب هام از خشک  ی لیدل چیو بدون ه یناگهان یلی رفتم، خ  جلوتر
خوام و چرا زل زدن به چهرش   ی م یدونم چ یاصال نم  ست،یترک خورده. کارام دست خودم ن  ادیز

قشنگش  یموها  دم،یآهسته پتو رو روش کش یل ی. خارهی"آرامش" م لیاز قب  یاب یبرام حس و حال نا
. چه زن و شوهر  نمیتونم اندازش رو بب یپخش شده بود و من مطئنم در طول روز نم لشتبا  یرو

 کنارم بخوابه.  ستی حاضر ن  یکه زنم حت م یهست یو توپ  کی فابر

 ود موهاش بلند شد...چقدر زود بزرگ شد...چقدر زود عوض شد...ز چقدر

 شدم...  ی_چقدر زود عوض
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رو عقب بفرستم، دلم هوس کرده بود  ختهیر شی شونیپ  یکه رو ییرو جلو بردم تا موها دستم
  ذاشتیوقت نم  چیه یتو بچگ  ستم؟ی مگه شوهرش ن  ستم؟یموهاش رو لمس کنم. مگه محرمش ن

 ذاشت لمسش کنم.   ینگاهش کنم. نم 

لباس هاش بلند بلند بود   نیخدا آست شهیدست که هم کی قرمز  یو روسر  یگلگل ی ناز با دامن یدختر 
تا بره خونه و برام    کردی رو بهونه م یگرم تابستون از قصد تشنگ یکرد، روزا ینگاهم م  طنتی و با ش 

 . ارهیشربت آلبالو با کلوچه ب 

 چیو محذونش من رو از ه نیغمگ یاالن هستم. کورم که چشم ها ینبودم، ولزمان  کور و کر   اون
 گذاشتم. جهی نت یباز نداشت، کرم که التماس هاش رو ب  یز یچ

  یچند وقت  نینگاه کردم، هنوزم چشم هاش ورم داره و تو ا رهیخ  رهیتختش زانو زدم و بهش خ  یجلو
 خواد بخوابه!   ینم یورم لعنت نیا شمهیکه پ

  یبدل یکه بود نگاه هاش رو دوست داشتم. برق نگاهش، تن صداش رو دوست داشتم. النگوها بچه
کرد رو دوست داشتم... چند   یصدا م  نگیل یج نگیل یو ج نداختیدستش م یکه چندتا چندتا تو

 لمس صورتش...  یبود برا یسانت فاصله باق

 ... دونمیکردم!؟ م یبد  یلی_درحقت خ 

دختر رو دوست   نیابروهام جاخوش کرد. من ا نی ب  یز یمشت شد و برگشت. اخم ر هام دست
  زدی حرف هارو م  نیعروس گلم! انگار اون زمان داشت ا گفت یداشتم! دوست داشتم که مادرم بهش م

 که نبود تو گوشم زنگ بزنه... یتا روز 

 درحقم بد کرد...  شتری بابات ب  ی_بد کردم ول

 یمالحظه ا چیو من بدون ه  گذشتنیها از پس هم م هیها وثان قهیقهام به شماره افتاد، د نفس
  یصاف کرد. بغض نهیگلوم س یدرونم باال اومد و تو  یز یکردم چ  یبودم. حس م  رهیبهش خ  زانهیه

  ینفس ها  یکه صدا یاز اتاق  عیمحکم و سر یآشنا درونم هست... دست هام مشت شد و با قدم ها
. هرچقدرم حسم در گذشته و زمان حال  ختمیکرد، گر  یشد و داشت کرم م  ی پخش م  وشصدف ت

 ... دهیبهم نم یحس اجازه پشرو  نیتر و محکم تره! ا یبوده، حس انتقامم قو یقو
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دراز   ستیدونستم راحت ن  یکه م یمبل  یو رو نییبرگشتم پا   یقرار  یبه موهام زدم و با ب  یچنگ
 .دمیکش

که دوست داشته باشن برام   ی ت به دست هم بدن و هرچ و زمان دس نیزم  کشم،ی پاپس نم من
 ... ارمیو کم نم کنمی به تن م لی بدوزن، من با کمال م 

 "صدف" 

 پرت کردم.  واریاز خشم بود، شونه رو برداشتم سمت د شتریکه به مراتب ب  یو حرص   تی عصبان با

 !امی _ من نم

مثل " جان مادرت کوتاه   یز یداد من محدثه لب هاش رو با استرس بهم فشار داد، تو نگاهش چ از
 خورد.   ی" وول مایب

 !؟ یکنی _اخه چرا لج م

 کنم.  یک یرو  کهیاون مرت  نییدوست داشتم برم باال و پا  چیکرده، لج که ه یهام قاط میس تمام

تخت   یکنه دور پخش شده بود، با حرص روشونش   یبازم رو که اجازه نداده بودم محدثه حت یموها
اشاره کردم و   ه،یچه شکل نمی هنوز رغبت نکردم بب یکه حت ینشستم و با دست به کاور لباس مجلس 

 صدام رو انداختم تو سرم!

ورقشم ببر  لباس عجق  نینه من! ا نهی آرت یمهمون نن،ییکه اون پا  ییگور پدر تمام کسا ام،ی _ من نم
 خودش بپوشه! 

  میصداست، صحبت کن  قیاتاق خودتون اونجا عا میبر نیای ب شنوه،یم یکی ،ی زنیرا داد مچ  ی_خانم 
 درست شه! 

 قصد صدام رو باالتر بردم و داد زدم.  از

 که همه بفهمن...  زنمی _ برو بابا به درک بزار بشنوه، اصال دارم داد م

  یرو فش ی ظر یگرد شد، جلو اومد و دست ها شیقهوه ا یچشم ها هیاز داد من چند ثان محدثه
 . نمیتخت بش یشونم نشست و وادارم کرد رو
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مهمون داره، زشته به  یسادست...اقا کل یمهمون  هی ،یزن یجوش م یطور  نیا ینشده که دار  یز ی_چ
 !ی...شماهمسرش نییپا دیخدا نر

که   یداد. با تمام نفرتکرد و ادامه ن  یچی بهش زدم که بنده خدا وسط راه حرفش رو ق یپوزخند چنان
 کنم داد زدم. یحس م دایتو وجودم جد

 که مارو عقد کرد لعنت...  ی! برپدر اون کسستمی_ من همسرش ن

  نیهمزمان با بازشدن در و ورود آرت د، یهم صدام رو شن یبغل  هیکه من زدم تا همسا یداد نیا با
 محدثه دست از سر آروم کردن من برداشت و ازم فاصله گرفت. 

تموم شده   شمیآرا یو نه حت دمینه لباس پوش دید یمن قفل شد، وقت یرو شی و عصب  نیخشمگ نگاه
کرد آروم باشه،   یم یکه سع قشی عم ینفس ها یبست و صدا هیچشم هاش رو با حرص چند ثان

خودم گفتم" به  شی که قصد باز شدن نداشت، پ ییابروها ترسوند! روم رو ازش گرفتم و با کمی من رو 
 "  رمی بار زور گفتنش نم ریز گهیخدا د

 بارش کنم!   یکمر شکن تو دلم تکرار کردم و اماده بودم رگبار  یمختلف جمالت رو واسه جواب ها انواع

 _اقا...صدف خانم... 

 کنم.  ی کمک کن، صدات م نیی _برو پا

. با خروج محدثه که تو لحظه آخر نگاه  شهیصدا جا نم نیتو ا  تیهمه عصبان  نینظر من حجم ا از
 در اتاق رو بست.  نی نگرانش روم بود، آرت 

  ی! البد تم مهمونستیکه خودشم حاضر ن نیانداختم، ا ی تنش نگاه کوتاه یبه لباس ورزش  یرچشمیز
 !هیخز پارت  شیکوفت

 ه؟ یالمشنگه واسه چ نی_چه مرگته؟ ا

که واقعا مشخص بود داره خودش رو کنترل   یدست به لباس دست نخورده اشاره کرد و درحال  با
 ادامه داد.  کنهیم

 ؟ یستیهنوز اماده ن ی_واسه چ
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دوست    یسکوت کردن و غالم حلقه به گوش بودن...بسه، تا االن هرکار  یوقتشه! بسه هرچ گهید
 خواست سرم اورد...  ی یدوست داشت رفتار کرده هربال یداشت باهام کرد، هرجور 

 ورم دارش نگاه کردم و گفتم:   کمیقرمز و  یجام بلند شدم و طلبکارانه به چشم ها از

 لباسم ببر تن عمت کن.  نیا ام،یمسخره تو نم ی_ من مهمون 

 _صداتو ببر!

به ذهنم رجوع کردم تا   یرفت، فور  لی تحل میکوبندش، حس کردم انرژ یلحظه از لحن صدا  کی
 ست؟ ین  ادمیچرا  یکردم رو بگم ول  نیخودم تمر شی که پ ییزایچ

 تکون داد.   دواریاومد، دستش رو به حالت تهد جلو

رفتار   یهرجور دوست دار  یتون یم یبهت نگفتم فکر کرد  یچی ه روزید ؟یکه باز هار شد  نمی بی_م
 ؟ یبخور  یخواست  ی!؟ هر گو*هیبزن  یدوست دار  یهر زر  ؟یکن

 هام خشک شد... لب

 تر اومد، با دست به لباس اشاره کرد.  جلو

از   یکه نتون زنمتیم یجور  ی. لباس تنت نباشه، اماده نباش قهی صدف، فقط دو دق گهید قهی_ دو دق
 ... یجات بلند ش

 من الل شدم؟  چرا

رو    جانیترس و ه یوناتاق سنف  ی بلندش تو فضا گوب گوب یو صدا دیکوب نمی به س  ایمثل وحش قلبم
 کرد.  یپخش م

  ادمیرو  شمیپ قهیچند دق یچرا حرف ها کنه،ی م یگلوم رو قورت دادم، انگار ذهنم تو لحظه زندگ اب
 !؟  ستین

 گرفتم لب زدم.  یلرزش صدام رو م یکه به زحمت جلو یگلوم رو قورت دادم و درحال آب

 ... امیخوام ب   ی_ من نم
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نفس هام رو به شمارش معکوس    یحت نی کردم حضور آرت یهام التهاب گرفته بود و حس م گونه
 . کنهیوادار م

 بندازم.   نییو سرم رو پا ارمیباعث شد طاقت ن   شیتوهمش و نگاه وحش یها اخم

خودم رو   کمی بار  نیجون کندم تا جواب بدم، واقعا جون کندم! جلو تر اومد و من ا دیهم فهم  خودش
 .  دمیعقب کش

 عرق کردم رو توهم فرو بردم.  یها دست

 تنت کنم؟ ای یکن  ی_ تنت م 

االن همش گم  یداد ول یم  لیبلند باالرو تشک ستیل کیتو ذهنم که  یجواب ها  شیپ  هیچند ثان تا
  دیکل  کنمیم  شمیو هرکار کنهی مردانش زبونم قفل م ی. دربرابر غرش هاستیازشون ن یاثر  چیشدن، ه

 کنم!  دایتونم پ  یقفل صاحاب مرده رو نم  نیا

تونم   یاون باشم. اما، چرا نم یشباز مه یخوام عروسک خ   یبرم، نم  یکوفت  یبه اون مهمون  خوامینم من
 بگم؟

 شم؟یاونم از نوع حاد م  یدچار مرض الل مون نمشیبی هربار م چرا

 ...امی_نم

 گفتم!  یباشه چ دهیدونستم اصال شن یم دیبع

با وجود ترس،    یرقمه حت چیو ه دنیکه حرف مامان هاشون گوش نم یلجباز  یمثل بچه ها شدم
 . انی خوان کوتاه ب ینم

 دیداد شد  یبازدم بلندش نشون م یصدا ستاد،یفاصله ا یمتر  یجلو اومد و تو سانت گهیقدم د چند
 .  کنهیداره خودش رو کنترل م

 شد، یدستش به سمتم اومد و تا بفهمم چ دوتا
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 رو گرفت. کمی تون نییپا

 خودم تنت کنم نه؟  ی_دوست دار 

داد نگاه کردم.   یخباثت توش جوالن م کمیو به صورتش که   دمیوق زدم رو باال کش یها چشم
 پرت کرد. یو گوشه ا رونیب  دیحرکت لباس رو از تنم کش  کیکه تو  رمی خواستم دستش رو بگ

با وجود لباس و پوشش به شدت ازش شرم   یکه حت یی جا نم،ی س یگفتم و دستم رو رو یبلند نیه
 داشتم، گذاشتم. 

 بهم دست نزن!  یعوض   یکنی کار م ی_ چ

که *"و فقط   نیدستش گرفت. وحشت زده از ا کیکه مچ دست هام رو با   دمیرو عقب کش خودم
 رو گرفته، خودم رو تکون دادم. امیمنبع شرم و ح  یپارچه ناقابل جلو کهی ت کی

 وقته بهم ثابت شده!  یلیخ  یدونی صحبت کرد، م  زادیبا زبون آدم شهی_ با تو نم

و با   دیحلقه اشک دور چشم هام قلعه کش شد،یم نییو سرکش تو گلوم به شدت باال پا  یلعنت  بغض
 . ختیغم آم

صورت ماتم زده ام نشست،   یرو زد، یشمک م چ کمیتوش  طنتی که االن برق ش شی گرم و عصب نگاه
 ابرو باال انداخت و دست ازادش از کنار پهلوم گذشت و کمرم رو محکم گرفت.

داد، نفسم شتاب  یمهابا فشارم م یو ب  سوزوندیگرمش که پوست بدنم رو م یبرخورد دست ها از
 گرفت. 

 زده، نگاهش کردم.   وحشت

  یو از مچ، جفتشون رو محکم نگه داشت، مثل زندان  نرم و آهسته دست هام رو پشت سرم برد  یلیخ
جلوتر اومد. چشم   نمیحرکتش ناخودآگاه بندم منقبض شد و س نیکه بهش برچسب اتهام زدن. با ا

  یآروم بود گوش م یلینفس هاش که خ یو من مات زده به صدا دیخند  یدرشتش بهم م یها
 کردم. 

 شد.  شیو تشو یتنش رو بهم چسبوند که حالم دچار دگرگون نییسانت جلو تر اومد پا چند
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 یاز موها یو حس کردم بدنم سست و کرخت شده. گردن کج کرد که مقدار  دمینفس کش یسخت به
 !  برهی تونستم حس کنم داره لذت م یم ختیر  شیشونیپ یخوشحالتش رو

 *"دیسرم کش  یرو ی*"با انگشت اشارش، خط صاف  یتفاوت  یآزادش کم کم باال اومد با ب  دست

.  رهیم نییو پا  دهیمثل چاقوعه که خراش م  زی سالح ت کی انگار دستش  شد،یمن بلند تر م ینفس ها 
دهنم   گهی! دارنیحجم از استرس همه کم م نیواال با ا ارم،ی از رد انگشت گرمش باعث شد نفس کم ب

 . دمیرو با دهن بلع ژنیاز اکس یادی رو باز کردم و حجم ز

بود    یخط نامرئ یمن حواسم پ ن،یی گلوم رو با صدا قورت دادم و چشم هام سر خورد به سمت پا آب
 دادم. یکه نشون م یچشم هام و برانداز صورتم و واکنش یکه*" نگاه اون رو

 شده بود...  سست

 بوده بودم... دهیترس

 ینجه هاپ ریکردم، دستم ز یحس م یاومد حت  یبه ذهنم نم  یز یکرده بودم! اصال چ وحشت
 ...هیقفل شده و تا ابد زندان   شهیهم یمردونش برا

 

  یداد. مکث کوتاه یم حی ترج یرنگ یایدن نیا یرفتن رو به همه چ  جیو گ یاهیچشم هام س گهید
 در ساعت به کار افتاد.  لیزبونم با سرعت ده هزارما گهی پررنگ تر و معلوم تر *" د ثشیکرد لبخند خب

پوشم،  یپوشم، نکن! باهام...باهام ور نرو باشه، به خدا م یپوشم. خودم م ی_نکن باشه، باشه م
 پوشم... یم  یبگ یهرچ

 از راه دهن... قی نفس عم هیکلمه  هر

تر رفت، گوشه شلوارم رو   نییکنم. دستش پا  یالتماس م ادی. انگار خوشش م دیبار خند  طنتیش
 خوردم.  ین که تکون بدچنان برق بهم وصل کرد گهیگرفت *" د

 ... پوشمی...به خدا مگهید پوشمینکن گفتم م زتی_نکن، جان عز



 صدف در طوفان 

368 
 

به رد به جامانده از اون  یاز کنار چشمم فرود اومد. نگاه یلحظه بغضم ترک خورد و قطر اشک  کی
 دست هام داشتم. هیو حس درد تو ناح  شدیم نیی به شدت باال پا نمیاشک سرتق انداخت. س

 قدم به عقب برگشت. کی، دستم رو رها و کرد  یکمرنگ اخم

 وتو دونمیلباس تنت نباشه، من م  گردم،ی_ برم 

فشارم افتاده   جانی استرس و ه ادی رفت از حجم ز رونیب ی ازش گرفتم، وقت یرو با دلخور  زونمیگر نگاه
 بود. 

کردم پاهام قدرت و   یحس م  دم،یگرم بود کش ییداغم که مثل تنور نونوا یبه گونه ها یدست
 استحکام الزم واسه سرپا نگه داشتنم رو ندارن!

باز شدن در و ورود محدثه که از همون لحظه ورود چشم هاش قد گوجه گرد و متعجب شده بود،  با
 از جام بلند شدم. 

 لرزونم سمت کاور لباس رفت.  یکه داشتم، دست ها یبی وجود حال و حس عج با

 !اطی تو ح ندازهی م برهیو مسرم  ادیسعد معمربن  نیاماده شم، االن ا عی_کمکم کن سر

کنه، جلو   یمن رو حالج بیغر  ب یعج یرفتار ها تونهی صورتش کامال مشخص بود، نمکه از  محدثه
 تنم کرد.  اطیبلند رو آروم و با احت یا روزهی اومد و اون لباس ف

رو که  دشی پوش  قهیو با دستم  ستادمیا نهی آ یپشتش رو برام بست، جلو پی پشت سرم و ز رفت
 صاف و صوف کردم.  کمیشده   یکار  نیروش نگ

کرد   یکه با ذوق به لباس نگاه م یجلوتر بردم که محدثه عقب رفت و درحال  کمی سه روبش رو  نیآست
 لب زد.

 گروناست!  نی_ عجب خوشگله! فکر کنم از ا

 امشب مال تو! ی_بعد مراسم کوفت

ال قسمت پهلو و  . دامنش از باسهی کنم تا صاف وا میتنظ کمی رو گاز گرفت و کمک کرد، دامنم رو   لبش
 ...یو امروز  کی ش یمدل ساده ول هی. شدیگشاد تر م دیرس  یکه م نییباسنم تنگ بود و به پا 
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  یندارم بپوشم. هرک یی! بخوامم جامتیو گرون ق یالکچر  یلباس ها نیو چه به امن  ی_نه خانم 
 ...کمی... فقط کنارش زهیچ گمیگدا گشنه ست؛م کنهی م یاطراف من زندگ 

شده نگاه کنم. همزمان جلو اومد و با دستش   رهیکه خ یی شدش وادارم کرد به جا زیر یها چشم
 قسمت راست دامنم رو گرفت و من تازه متوجه چاک کنارش شدم! 

 دادن...  صاحاب  یبه ب ی_چه چاک

بخوام بردارم   ی هرقدم یعنیباسنم مشخص شد!  یک یسمت راست بردم که رون پام تا نزد کمیرو  پام
 که!  شهی خص ملنگم کامال مش

 دادم. نیلب به آرت  ری ز یرو به دندون گرفتم و فحش لبم

 ...ادیبهت م  یل یخ  ی_ول

رو جمع   میجنگل  یتا موهام ها نمی و ازم خواست بش دیخند  زیر  زیبه محدثه کردم که ر نهیاز تو آ یاخم
ثل کنه به بود م گهینکرد حاال هرکس د  یسوال دمیرفتارم و عق ری کنه. خوشحالم که ازم درمورد تغ

 کرد... ی گفت و چ  یچ  نیتا بفهمه آرت وفتادیجونم م

  ستیبا خودش چند چند بود؟ معلوم ن   اطیباالش، نه به چاک کنارش! خود خ یدگی _نه به پوش
 ! دهیپوش ای اس ی لخت نیلباسش از ا

 لب گفتم و گردنم رو کج کردم.  ریز ی دست محدثه، اخ ریشدن موهام ز دهیکش با

 تر، سرم درد گرفت.  واشی کمی_

کرد، تمام موهام رو به صورت فوق العاده  یعجله م کمی که تو کارش  یتکون داد و درحال  یسر 
به صورت فر   گهیاشغال دتافت و آت  کمی کنارم با  یاز مو ها یسرم جمع کرد، مقدار  یباال یماهرانه ا

 بدم نشد!  یول ومدی نظر م که ساده به  نیدراورد.با ا

 گفتم:  دیرخ بهش زل زدم و با ترد مین از

 ون؟ ین یمثل ش ؟یهم بلد  یشگر ی_تو آرا

 کرد لب زد.  یموهام رو صاف م  یکه با شونه جلو یدرحال  ،ی و با لحن آروم دیخند
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 ... رهیگیادمیو هم  یپول باشه، تا آشغال فروش  ی_ادم که ب

کمرم رو لمس   یوقت نیدست آرت  یموندم. هنوز جا  رهیخ  دمیکش  ینگفتم و ساکت به ناخن ها یز یچ
وجب به وجب باالتنم رو سانت   حانهیانگشتش که وق یاداور یپوستم قابل حس بود. با  یکرد، رو یم

 شد.  ری به ذره ذره وجودم سراز یب یعج  یرفت، داغ  نییکرد و پا 

شدنش دست افکار   ادیمثل ولتاژ برق کم و ز د،یبخشیت م فکر کردن بهش ضربان قلبم رو شد یحت
که   یروب بعد کار صورت و موهام رو تموم کرد و درحال  کیشاخ و دم بود...   یغول ب  نیمربوط به ا

 تخت برداره، لب زد.   ریپاشنه بلندم رو از ز یتاکمر دوال شده بود تا کفش ها

 ...ییرایواسه پذ  امیکنم م یجمع م  کمی  نجارویمنم ا ن،ییپا دی _اقا گفت خودتون بر

فقط چشم هام رو   نیرو مخ آرت یبود تا رفتار ها  میزبون باز  یاز دست خودم و ب شتریکه ب  یناراحت با
 بهم فشار دادم. 

 دارم! یاعتقاد هی

 اعتماد کرد. شهیقلب ها م شتریدست ها ب به

 . دیکوب  یشتر یدستم رو گرفت قلبم با سرعت ب یوقت

  یشتر یرفت، قلبم با سرعت ب یم  نییکرد و پا  یپوست بدنم رو لمس م متی انگشتش با مال یوقت
 . دیکوب

 اعتماد کرد...  شهیاز قلب م شتریدست ب به

 ... نیفشار دادم و محکم به لباسم چنگ زدم. لعنت بهت آرت نمیس ی کردم رو رو خی دست

توهم تو چهارچوب   یدامنم رو گرفتم و خواستم به سمت در برم که خود منحوسش با اخم ها گوشه
هم براق به نظر   کمی که  یمشک کی تنش نبود، با اون کت و شلوار ش یلباس ورزش  گهیدر ظاهرشد. د

 گذاشتِه. واسه خودش سنگ تموم  یاومد حساب یم

لباس تو   دنیزل زدم. جلو اومد، گره ابروهاش با د گهید  یدلخورم رو از قصد ازش گرفتم و به جا نگاه
ماجراست، شد. از جام نتونستم  نیزحمت کش ا یمحدثه ا بینص  نشیشل  و برق تحس کمیتنم 
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به  یقاا نیدازه ا قفل شده و عالقه واسه بران پوتر ی زکامیم  یصندل  یجابه جاشم، نگاهم رو یمتر  یسانت
 اصطالح همسر نداشت!

نشست،   مین یعطر گرمش به ب یکه شد بو کمیاول و دوم رو برداشت و از کنارم گذاشت، نزد قدم
 .دمیعطرش کش یاز بو یقینفس عم   یواشکی

 شونمیمغازه ام و ا نیتریبراندازم کرد! انگار که من مانکن پشت و هیو از همه زاو ستادیا پشتم
 فاب فروشنده! یمشتر 

که مدام باچشم هاش  یشد، برگشت سرجاش و درحال  لیانداختم که دور زدنش تکم نیی رو پا سرم
 رو به روم قد راست کرد.  د،ییکای رو م میهمه چ

  پی ت یبا کس نمیپس نب  یشناسی نم می. کس یایباهام ب  دیاومده، هر طرف رفتم، با ادهیادم ز نیی_پا
 یسوال ب  یپس کس یتو زنم  دوننیزد جواب نده، همه م  یهر زر  می! هرکیو گپ زدن بردار  یدوست

  شچند ساعت تحمل کن و گند نزن به اعصابم بعد هینه تو!   دمیو اگه کرد من جواب م کنهی مورد نم
 به کارت ندارم! یکار  گهید

 ازش گرفتم.   یقرار دادم و گاز  زمیت یدندون ها نیرو ب لبم

من   یترس  ی. کثافط تو که انقدر مکنهی بز بهم زل زده و دستورات بلند باال صادر م هیچلغوز شب کهی مرت
 م؟ یبریم یوقت زر اضافه نزنم چرا زور  کی

 ست؟ ین ادمیمن  ایبود  یطور  نیبشر چرا انقدر زور گو و رواعصابِه؟ قبال هم ا نیا

خودم رو مورد تمسخر    ینداشتم...به اندازه کاف یحوصله ا گهیبه حرف هاش ندادم چون د  یجواب
آقا جلوم   کنم،ی جاساز م  یرگبار  ی کنم و فحش ها یم ی قرار دادم. من چهارساعت واسش جمله ساز 

 منم شاسگولم به خدا!  رم،ی گیحاد م یمن فراموش کنهیاخم م کی

که دور   یلحظه متعجب به صورتش و دست  کی باشه تکون دادم که کنارم جا گرفت،  یبه معن یسر 
رفتار کنه، قلبم تند   بهیاون جمع غر یجلو یم یکه بخواد صم نیکمرم حلقه کرد چشم دوختم. از ا

 ! ارمیمن عمرا بتونم ادا درب ست،یزن و شوهر ها ن  هیشب مونی چی . ما هدیکوب

 ر اورد، باهاش همگام شدم.  قدمش به کمرم فشا  نیبا اول یوقت



 صدف در طوفان 

372 
 

  رمی واسم مهم نبود م ی لیبشه! هروچند که خ دایقدم باعث شد رون پام تا ناکجاآبادم پ  نیاول همون
حوصله سمت در رفتم که با  یبه کارم نداره که!  ب یکار   یتو چشم نباشم. کس ادیز نمیش یجا م کی

چاک کنار    رهی گاه سرخش که ختو ن دم،یشدم. چرخ  خیحس حلقه شدن دستش دور بازوم سرجام م 
بنده  نیو بکش از دست اخدا من یا شده؟یداد. باز چ یجوالن م تی بود خشم و عصبان لباسم

 مزخرف ت! 

 چرا بغلش انقدر بازه؟  نی_ا

اون چاک  یشتر یتا با دقت ب دیکش  یکه خودش رو جلوتر م یدرحال  شیباال انداختم، نگاه شاک  ابرو
 کنه، روم ثابت شد.  یناقابل رو برس 

 بود جلو اومد و لب زد. ستادهیکه تا االن ساکت گوشه ا محدثه

 چاک دادن.   ی_ واسه خود لباسه، منم اولش تعجب کردم فکر کردم پاره شده ول

  یکی تا نزد  قایکرد که دق یرو برس  یدگی در نیا یبا دستش دو طرف دامنم رو گرفت و خط انتها  نیآرت
 شد.  دایباسنم هو

 طلبکارانه نگاهم کرد انگار من دوختمش! یجور   کیهاش به شدت تو هم رفت،  اخم

  ذارمینم  یطور  نیبازه...ا  یلیبهش بزن خ یز ی چ یکوک ،یسنجاق  ؟یار ی سرش ب ییبال هی یتون  ی_م
 ! نییپا  یایب

 گفت و به طرف کمد رفت.  ی"چشم" یج یبا گ محدثه

 ؟ یشد یرتیحرف حرصم گرفت، االن غ نیا دنیبا شن   

 و گفتم:   دمیکردم، دستم رو به کمرم کوب اخم

 . و تنم کردم! دمیو خرانگارمن لباس  یگیم یطور  هی_

 لب زد. یجد  یفشار داد و با لحن آروم ول دییگرا یم یبا دست چشم هاش رو که به قرمز  هیثان چند

 !دمیخریدونستم چاک داره اصال نم  یسفارش دادم. اگه م ی_صبح عجله ا



 صدف در طوفان 

373 
 

 نشست.  نیزم یبه روش زدم که محدثه با سوزن و نخ و چندتا سنجاق کنار پام رو  یپوزخند

 . دیصبر کن کمیکنم، اقا  ی_درستش م

که دامنم از دست محدثه جدا  دمی کنه، پام رو عقب کش  ی که هر طور دوست داره رفتار م نیاز ا یکفر 
 شد. 

 حرص گفتم:  با

  ای امیم یطور  نیهم ای. شمیها م یدهات  هیتو مدلش! شب شهیگند زده م یبدوز  یخوا  یو م_چاکش
 ... امی اصال نم

کرد داد نزنه با دست به لباسم اشاره کرد و جواب   یم  یکه سع یقدم جلو اومد و درحال کی  نیآرت
 داد. 

رو   یز ی چ نیمن انقدر شلغمم که بذارم همچ  یپره مرده، فکر کرد نمییا_ تا ناموست مشخصه. پ
 ن؟ ییپا یایو ب  یبپوش 

 زدم و گفتم:  یبدجنس   لبخند

و موقع  یو باز کن کورت  یاون چشم ها یخواست یم  ؟یزن ی و سر من مکه غرش  دمی_ مگه من خر
 ... امینم  ای  امیم یطور  نیهم ای ! االنم یدقت کن دیخر

 داد زد. هوکی

لج  یخود  یب  زیسر چ ی! االنم دار ادیبغلش چاک داره اونم انقدر ز دمیعجله داشتم ند شعور ی_مِن ب
 !یر ی میکوک کنارش بزنه نم  هی! یکن یم

 تمام بهش زل زدم و گفتم:  ت یتخس  با

 ...یشعور یب ی_خداروهزارمرتبه شکر که اعتراف کرد

بهونه خوشگل دستم   کیکردم و  شیکه عصبان  نیاز ا د،یکوب  شی شونیبه پ  تی با عصبان هیثان چند
 گرفتم! ینیری حرصش بدم تو دلم جشن حنابندون با صرف شام و ش یالک  یاومده تا الک 



 صدف در طوفان 

374 
 

 کنم! یناکارت م  زنمی_صدف م

  چارهینشسته بود و ب نیگوشه لبم جا خوش کرد، محدثه که همچنان رو زم  زی لبخند ر کیلحنش  از
مچ دستم رو گرفت   هینگرفتن بحث دست به کار شد. از همون زاو کار کنه، واسه باال  یچ دونستی نم

 .د یو سمت خودش کش 

 کنم.  ی_اقا شما برو به مهمونا برس، من حلش م

و  شدیم  نییباال پا نشیکه به شدت قفسه س ین ینگاهش کردم که با چشم و ابرو به آرت طلبکارانه
 کرد.  میمستق ر یکردم، اشاره غ شی مشخص بود خوب عصبان

بار خودش سوژه دستم سپرده! منم که پِر عقده  نیا  یول دمیترس یم تشی نماند، از عصبان فتهناگ
 سکتش بدم!  ،ینی تزِ  یپارگ  کی دوست داشتم تا خود صبح سر 

 ... ایلباست درست شد ب  ن،ییپا رم ی_من م

 . رونی داد از اتاق رفت ب یدست هاش فشار م  نی رو ب شیکه گوش  یازم بشنوه، درحال  یجواب  نستادیوا

 . رونی داد از اتاق رفت ب یدست هاش فشار م  نی رو ب شیکه گوش  یازم بشنوه، درحال  یجواب  نستادیوا

 لبخندم رو نگرفتم. یجلو گهید

 ندم  لی_من تا تورو دست عزرائ

 ...ستمیکن ن ول

 ...هیاقا مرد خوب ،یطور نگو خانم  نی_ا

 . دمیحرص از محدثه فاصله گرفتم و با عصاب خراب بهش توپ  با

 نیسر من بدبخت اورده؟ ا ییچه بال یدونی! تو مگه میکن  یم یازش طرفدار  شه یم ی_برو بابا، هرچ 
 . دمیند ای تو دن شی و کثافط یخوبه شمرم خوب بود! ادم به نامرد نیاگه ا ه؟یادم خوب

 تخت نشستم و پشت به محدثه کردم.  یکه مقدارش از دستم خارجه رو ادیبا غضب ز بعد
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  یحت ستمیو من قادر ن  ستیدوتا ن  یکیکه  نمیس یاز درد ها  ه؟یمن چ یدرد و بدبخت فهمهی م یک
 خبر داره؟  یاز زخم هام رو درمان کنم تا درد هام کمتر بشه، ک یکی

دفاع   ن،ی مثل آرت  یکه از ادم عوض یس من باشه و حالش خوب باشه و درمقابل ک یتونه جا یم یک
 ره؟ یکنه جبه نگ یم

کرد و با فشار   ری شونم رو اس فشی اروم از جاش بلند شد و کنار تختم نشست، دست گرم و ظر محدثه
 هام ازم تقضا کرد سمتش برگردم. چهیبه ماه

کنم  یم یاگه ازش طرفدار  یول ست یکردن تو کارم ن یشده، فضول  یشما و اقا چ  نیب دونمی_من نم
 دستم رو گرفته! ییچون تو بد جا

 سرچرخوندم سمتش و گفتم:  یکه صحبتش رو کامل کنه، با لحن تند نیا قبل

  چارهیب یادم ها یبرا ادیبابا اون کال خوشش م  ؟یکنی م ی_چون خرج عمل داداشتو داده طرفدار 
 نیبهتر از پول گرفتن از ا یکرد  یول متوام... نز ی. ساده ا ارهینقش سوپرمن و بابالنگ دراز درب 

 !شرفهی ب

 بد باهاش حرف زدم.   یل یساکت شد، حس کردم خ دمید

 اهیبه خاک س یزده و من رو چه طور  یجنتلمن چه گند یاقا نیبدبخت از کجا بدونه ا نیا اخه
 نشونده!

و   دیدزد یکه نگاهش رو ازم م یبگم بحث رو جمع کنم که درحال  یز یچ کی حوصله خواستم  یب
 گفت:  واشی

 بدتر از نزول هم هست... یها زی_ چ

کرد، سمت صورتش    یمزاحم قصد اعالم وجود م یکه کم کم سردرد یگلوم رو قورت دادم و درحال آب
 بود خم شدم و گفتم: نییکه خجالت زده رو به پا 

 ! شمی متوجه نم ؟ی_مثل چ
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چشم   یحلقه اشک تو دنی. از ددمشیچونش بردم و به باال کش ریو گاز گرفت، دستم رو زر  لبش
 هاش هنگ کردم.

 خاطر حرف من ناراحت شد؟  به

دختر کم بود که به حمداهلل   کی هات فقط دلشکستن  یبدبخت  ونی تو سرت صدف! تو کلکس خاک
 شد!  لیتکم 

 اشکش رو پاک کرد و از جاش بلند شد.  بگم که با دست یز یدستش رو گرفتم و خواستم چ انهیدلجو

 شد.  ری_ولش کن، پاشو...پاشو د

 کردم و لب زدم. ری مچ دستش رو اس یجد  یلیخ

 درحقت کرده؟   یچه کار  الیگودز نی آرت نیا یبهم بگ  یخوا  ی_نم

 و دو دل نگاهم کرد. ستادیا صاف

 و لب زدم. ستادم یا جلوش

اگه دلت خواست باهام   ،یاگه دوست دار  دمیکش ادیز ی . منم بدبختستمی_من اهل قضاوت کردن ن
نازکش   دیدلمون نازوکه و شا  میتخت باشه! منم مثل تو دخترم، ازجنس هم التیخ  یدردودل کن

  یز یچ  یترسم. اگه قول بد یم  نیاز واکنش آرت  یخواد باهات درودل کنم ول ی...منم دلم ممیندار
 ... یگبهش ن

 گلوم گذاشتم و ادامه دادم.  یو رو رو باال اوردم دستم

  یلیمنم دلم خ ؟یفهم ی ...فقط گوش ندارم میغصه و ناراحت یحرف و گله دارم، کل  یکل  نجامی_منم ا
 پره!

 غم نگاه کرد.  با

 زدم و اشکش رو با گوشه دستم پاک کردم.  یلبخند
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 نیکه ا نیا یخواهرم، خواهر  یباهام حرف بزن، باهام دردودل کن. توام جا  ار یب  ریوقت خوب گ  هی_
 کنم...  ینذاشت ازش خداحافظ ینامرد حت 

 مثل بغض لونه کرده...  ییغده سرطان نمی گلو و س نیب  ییکردم حالم بد شد، جا حس

 ...زنهی م نیکنه و دراخر زم ی...شکسته مکنهیم  ریفقط پ شهیدرمان داره، نه خوب م نه

کرد   یکه مهربانانه شونم رو نوازش م یزد و درحال یرو از توچشم هام خوند، لبخند   یناراحت یقتو
 گفت: 

 خوبه؟ میکن یم هیگر گهیکنم و باهم د یبغلت م   امی_من جا خواهرت! ناراحت نباش خودم م

 .د یرو باال کش  شی نیبهش زدم که آب ب یلبخند

 شد.  ری_خب بچرخ بچرخ که د

رو بهم جفت    یگیرو از داخل دامنم رد کرد. دو طرف برد ی زانو زد و سنجاق قفل  ن یکنارم رو زم  همزمان
 کرد و با سنجاق بهم چسبوند. 

پاهام رو   یاز برهنگ یادیزد و تاحد نسبتا ز گمیکردم که دوتا سنجاق د یبه کارش نگاه م ساکت
 پوشوند. 

بهم   یمسخره تموم شد و دست از سر دامنم برداشت، از عقب نگاه یکارش با اون سنجاق ها یوقت
 کرد.

 ...نمی راه برو بب کمی_

قدم  کی یبه جا  یعنیتنگ شده!  یادیحوصله قدم اول رو خواستم بردارم که متوجه شدم دامنم ز یب
 وول بخورم! یادیز  دیرو بردارم و تازه نبا مینصف قدم معمول  دیکامل با

 و چوب خشک بشم! یاهن مثل آدم  دیبا رسما

شربت و دسر با منه هنوز از   نییپا   رمیم گهی. من دیمراعات کن دیتو راه رفتنت با کمی _بد نشد، فقط 
 !  اوردمیدرن خچالی
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 حوالم کرد و از اتاق با سرعت خارج شد.  گهید قینگاه دق کی

 زدم.  رونی با حرص اروم اروم راه افتادم و از اتاق ب منم

  هیکه شب  ییدامنم رو گرفتم و با قدم ها یبا دستم باال  اطیچه خبره، با احت  نیی مشخص نبود پا  ادیز
 بچه نوپاست، به سمت پله ها راه کج کردم.   کیکردن  یتات  یتات

  یپل  یاز کدوم سوراخ دونمیکه نم  یمیمال کیو موز جانی شور و ه  یتونستم صدا دمیراه پله که رس به
 .دی رس  یشده، به گوش م

 تو حال بدم نداشت.   ری تاث  یلباس مسخرهم ب نیکالفه بودم و ا یطرز وحشتناک به

حواسم به پله و پاهام باشه به چاک بغل لباسم بود   نکهیا  یاومدم و به جا نییاز پله ها پا  اطی احت با
 من کال جر نخوره!  یوقت با قدم ها  کیکه 

همه سن  بایکردم. تقر دایتو سالن پ یو مهمون ها طیمح یرو  یتسلط خوب دمیپله ها که رس نییپا
جمع شده بودن و   واریگوشه د ی زناهارخور یدور م  کیش  پ یجوون با کت و شلوار و ت یباال و تعداد

 . دنیخندیباهم م

 بشقاب کنمم بود! فیسرزده اومد و باعث شد ح روزمیکه د ییارویاون  نشونیب

چهارتا خانم حضور داشتن که اگر بگم لباس تنشون نبود   ایتو مجلس سه  دیچه خبره؟ شا نجا یا اصال
 بهتره!  یلیخ

 ! رهیبود رو دا  ختهیکل دارو ندارشون رو سخاوتمندانه ر واال

 .دمیلحظه ترس  کیدور کمرم،  یحلقه شدن دست با

  یاز نوع کاراگاه  یقیو از قصد گردنش رو کج کرد و به دامنم نگاه دق ستادیصاف کنارم ا  نیآرت
 انداخت. 

به  یراحت شد لبخند  الشی خ ی. وقت ستین  رونی از دارو ندارم ب یز یخواست مطمئن شه، چ  یم انگار
 روم زد که چشم هام ناخودآگاه وق زد!

 _چرا ماتت برده؟
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دور   چکی پ شهیمحکم و سفت مثل ر یل یانداختم، دست گرمش خ نییخودم اومدم و سرم رو پا  به
 و ول کن نبود. دیچ یکمرم پ 

ذوق زده مثل  افهی شل و ق شیکرد. تا متوجه ما شدن، چنان با ن تمیسمت چندتا مرد مسن هدا به
 برداشتن! زیدادن، سمتون خ  تابیکه بهش ت یکس

 نا؟یچشونه ا دم،یلحظه ترس کی

 لب زد. یحکم گرفت و با لحن چابلوسانه ارو م نی داشت دست آزاد آرت   یکه کله کچل  شونیکی

توجه! واال سعادته   کمیاز  غیدر میهمه ما منتظر بود نی! اییخدا دیچقدر شما نامرد ،ی_جناب سعادت 
 ! میحداقل دو کلمه صحبت کن د یمنت بذار د،یستی! کارخونه ام که ندنتونید

 چندشم شد!  ییلحن صحبتش خدا از

مکث دست مرد   کمیبا  یجد یلی که لبخند به لب داشت، با اخم و خ شیپ هی برعکس چند ثان   نیآرت
 رو ول کرد و مغرورانه گفت: 

که  دم یتدارک د نیامشبم واسه هم یشلوغه...مهمون یادیمن سرم ز ی_از لطفتون ممنون، ول 
 فرصت ندارم.  ادی. من در طول هفته زمیو وابکنسنگامون

 ها! زنهی م زر

 کدوم کار چلغوز؟  زنهی زر م ی! ولشناسمشیم کمی دمیشا ای  اسمش،شنیم من

 ؟ یدار  یا گهیدادن و داد و هوار کردن سر من کار د ری از گ ریغ

تر شد، کمر خم کرد و    ضیشلش عر شیتکون داد که تازه چشمش به من خورد، ن  یمرده سر  اون
 محترمانه لب زد.  یلیخ

 د؟ یکنی نم  یبانو محترمه رو معرف نی_ا

که عطر تنش رو به  یبغل اجبار   نیو من از ا دیسمت خودش کش شترینامحسوس کمرم رو ب   نیآرت
 زدم.  یحس  یداد، لبخند ب یخوردم م 



 صدف در طوفان 

380 
 

 همسرم هستن، صدف! شونی_ا

 ! ادی! اصال بهتون نمیشما ازدواج کرد دونستمی_اوه من نم

 د.سمت من خم شد و دستش رو جلو اور بعد

 د؟ید یمحترمه، افتخار م ی_بانو

 یا گهید ینگاهش روجا ی کرد ول یاخم بد نیحس انزجار دستم رو جلو بردم که همزمان آرت با
 انداخت! 

 صافش چسبوند! یشون یاون پ یبه دستم زد و لقب چندش رو محکم رو  یبوسه کوتاه 

ناجور نگاهشون  یل یکردن و خ یمردا که تا االن درگوش هم پچ پچ م یکیدستم رو ول کرد اون  یوقت
 خوش و بش کردن. نیباعث معذب بودنم شده، جلو تر اومدن و با آرت

مردا که وجب به وجب تن و بدنم رو با چشم هاشون  نی ا یطرف نگاه ها کینداشتم، از   یخوب حس
 بودن!  نیطرف تو بغل آرت کی خوردن، از  یم

 اورده! نجایمن رو ا هیفازش چ  مفهمی نم واقعا

  کمیو شربت بود،   ینیری کردن با ش  ییرایمحدثه که درحال پذ دنیرو به اطراف انداختم که با د نگاهم
 تکون خوردم. 

 گفتم:  ی قرار  یهست، سمتم خم شد که با ب یطور  هی که متوجه شد   نیآرت

 !شهیبرم؟ حالم داره بد م شهی_م

 که فقط خودم بشنومم جواب داد.  یگوشم طور  کینزد

! یکن ینم  یو چ ی کن یم  یچه غلط نیی. باال بهت گفتم پا یرفتن ندار   ییحق جا  سا،یجا وا نی_هم
 دوباره تکرار کنم؟  ازهین
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لبم رو به   یها چهیاز کمرم گرفت. ماه  یبد شگونیکردم پس بزنم که ن یحرص، دستش رو سع با
  یزد و به گپ و گفت گو  یبارش کردم. لبخند زورک ی" ای حشلب" و  ری .زادیدرن غمیدندون گرفتم تا ج 

 ادامه داد.  بیکچل بدترک  ارویچرتش با اون 

 ادمم انقدر نچسب؟ اخه

  یباال م  یبدنم ه  یاومد، هم از تب دار بودنش دما یبود هم قلقلکم م یتو بد نقطه ا نیآرت  دست
 کم کم ظاهر شد.  میشونیگردنم و پ یرفت. عرق رو

به   تی که با عصبان   دیتکون خوردم که انگار از وول خوردنم خسته شد، با حرص سمتم چرخ کمی
 اشاره کردم. ونی کنار تلوز یها یصندل

 !نمیش یاونجا م رمی _جون اون خالت ول کن، حالم بده! م

 زل زدم.  مصرانه بهش دم،ید یچشم هاش م یرو تو دیکه مکث و ترد  یچپ نگاهم کرد، درحال  چپ

 ! زنمیهم حرف نم  ی...با کس رمینم یی! به خدا جانی _آرت

مطمئن شد قرار   یکه بهش نشون دادم، انداخت و وقت ییبه جا یهاش رو بهم فشار داد، نگاه لب
 اژدها بخورتم، آروم لب زد.  ستین

 به حالت...  یفقط وا نی_برو...بش

  یگربه وحش کیکه از دست  یده اخواست چرت و پرت بگه، مثل پرن یگوش نکردم، باز م گهید
 تند از جمعشون فرار کردم! یلباسم رو گرفتم با قدم ها ن یی کرده، پا داینجات پ

دامن مسخره و   نیممکن رو که اطرافش شلوغ نبود رو انتخاب کردم. کالفه از ا یصندل  نیتر گوشه
کردم   ینشستم و سع  یصندل ی رفت، رو  یرون پام فرو م یکه گوشش مدام تو  ییاون سنجاق باال

 تکون اضافه نخورم. 

 دادم و به اطراف چشم دوختم.   هیتک یصندل  یپشت به
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که تا کمر   یی. اون ادم هاشهیبرام روز به روز سخت تر و مشکل تر م  نیآرت یو استدالل کارها  درک
گفت تو   اروی نیبودن؟ بدتر از همه ا یمجدد باهاش حرف زدن، ک داریواسش خم شدن و از د

 مگه نفروخت؟   ،یستیونت هم ن کارخ 

عصابم رژه سال رو    یرو ششیرفتار چند ساعت پ یاز طرف  شد،یجا بند نم کیدرهم و مخشوشم  افکار
که دستش دور کمرم حلقه شد و با   یلحظه ا یجنبم مدام رو یذهن ب گهیگرفته بودن و از طرف د

 زده.  یگفت " همسرم" قفل  یلحن جد

بدِن   تیکه منجرب داغ  یخون انی جر  شیو افزا نهیبه س  دنیجنبه تر از ذهنم، با تندتر کوب  یکه ب قلبمم
 کنه! ی عمل م   شیمثل نفت رو آت شه،یجونم م یب

 شی قطعا پ نتشی من بب یجا  یزل زدم. هر دختر  ستادهیکه ا ییو به جا  دمیرو باال ترکش نگاهم
قرار   دزدنشیواسه د یگاه هی وان تک چونم به عن ری"خوش به حال زنش" دستم رو ز گهیخودش م

 دادم.

بلندتر،   یاطرافش کم  یدستش از اون مرد ها کی و البته با توجه به کت و شلوار  ینظر قد از
صورتم، مجبور شدم   یشربت جلو ین ی... با گرفته شدن سرسهی تر به نظرم بی چهارشونه تر و خوشت

 زدنش بردارم. دیدست از د

رو   دشیسف یباز بود و دندون ها یادی که ز یشیو ن دهی باال پر یا ابروهارو به نگاه محدثه که ب نگاهم
 گذاشته، انداختم. شیبه نما

  دی! باستیاصال ن یعنی ستیکنن ن یم  تیفعال  یخدمات یکه تو شرکت ها یی کسا هیدختر شب نیا
 باهاش صحبت کنم...   یروز  کی

 _شربت بزن به رگ که تازه درست کردم!

 برداشتم.  یوانیدستم رو باال اوردم و ل  دم،یخند

 دوست ندارم! نیریبهش؟ من کم ش  ی_آب که نبست

 لبش رو گاز گرفت.  طنتی صاف کرد و با ش  کمر
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کم   نشیر ی کنم. بعدشم اگه ش یم یکه! اون آخرش اگه کم اومد آب قاط بندنی و اول مجلس نم_آب
 بود...

 ادامه داد. دم،یلب هام چش نیرو ب   نشی ریش یاز محتوا یکه سمتم خم شد قلوپ مانهمز

 ! شهی م  ادیز شی نیری بنداز، به حمداهلل ش گرتیج ینگاه به اون شوشو  هی_

 قرار دادم. زی م یرو کنارم رو وانمیبه خودم گرفتم. ل یچندش  حالت

 ؟ یکن یاشتهام رو کور م یو زد اصال. ازار دار دارن! دلم فیتش  نیریش شونی_اه اه، چقدرم که ا

 من فرار کرد.  یحرص  ینگاه ها ری برام تکون داد و با خنده از ز یسر  د،یبار خند  طنتیش

نرمال و قشنگه!  نی فکر کنم که رابط من و آرت نیبه ا یفقط ذره ا  ،یذره ا شدی کاش م  یا یل یخداوک
 .  ستیخانواده ن کیدهنده درون  یوقت ظاهر گواه چیه

که همون  یانداختم. درحال  ش ی مبهم و جد ینگاهم رو به چشم ها نش،یسنگ  یحس نگاه ها با
 صورتم درحال جوالن بود.  یجا یجا یرو  رشیگفت، نگاه خ  یرو بهش م یز یشخص کچله با خنده چ

 و مجهولش شدم.   یمشک یمجذوب اون چشم ها ناخواسته

 دوبارش رو داشتم.  دنید  یاز خدا تقاضا یواشکی، هرشب قبل خواب که نه سال ییها چشم

که  یز یخوامش...چقدر زود اون چ  ینم یول  ستیو خواب ن ایرو گهیدارمش، االن چشم هاش د االن
 برم!   ینداشتنش به سر م یخوردم، االن در ارزو یحسرت داشتنش رو م  یزمان  کی

  یو اسب  لیف  یقلعت شکست. ک  یک  رشد،ی سربازت اس یک   یفهمینم  مونه،یشطرنج م یمثل باز  ای دن کار
 رو ترک کردن.  دونیشدن و م یوحش  ،یدیکه واسه رام کردنشون زحمت کش

 ادم شده... کی رهی و ت ی وحش یو مات نگاه ها شی که شاهت ک یایبه خودت م  یوقت فقط

 قلبت رو پس زد و رفت...  شیکه نه سال پ یادم

مجلس  یجا نینگاهم رو ازش به دور تر ستم،یهم ازش دور ن یلیکه خ ی روزگار تلخ   یاداور ی با
 انداختم.
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 تا بهش توجه کنم... زنهیم  انهیکردم، انگار با نگاهش بهم تاز ینگاهش رو حس م هنوزم

دوال شدم و   کمی خت،یر یکم کم داشت عصابم رو بهم م گهیرفت د  یکه تو پام مدام فرو م یسوزن
 نامحسوس سنجاق رو باز کردم. 

من بدبخت رو سوراخ   یداره پا ست ی خود ن  یکج و کوله شده بود، پس ب ادیکامال از فشار ز  سوزنش
 کنه. یم

 ! ارهیواسم ب یدیسنجاق جد دیحرص نگاهم رو باال انداختم و دنبال محدثه گشتم، با با

 از شانس مسخره من معلوم نبود کجاست... اما

مشخص نباشه، لبم رو گاز گرفتم و با نگاهم تو  ادیپام انداختم تا چاک بغلش ز  یکی اون  یرو رو پام
 دنبال شخص مورد نظر بودم. یشلوغ نیا

 ؟یخور  یو نم _شربت 

 صدا، گردنم رو چنان چرخوندم که ترق صدا داد! نیا دنیشن  با

داشت، و با دست به شربتم  به تن  یو پلو خور  کیش  پیت  نیپسر روبه روم که مثل تمام حاضر به
مشخص  یادی به رون پام که تا حد ز میحس کردم مستق   دش،ید هیکرد، توجه کردم. تو زاو یاشاره م
 کنه.  یگفت، نگاه م  یبهش خوش اومد م  یدگیاون بر نی بود و ب

 پام گذاشتم و لب زدم.  یقصد دستم رو رو از

 . دیاز آشپزخونه بردار دیبر ه،ی_دهن

  دهیحد از تن و بدنم رو ند نینامحرم تا ا کیبه وجودم چنگ زد، تاحاال  یصاف شد، استرس بد کمی
 ... تِ ی با دوز باال قابل رو  یتو نگاهش فقط چشم چرون یبود! درثان

 کرد، افتاد. ی م کیت  کیعدد هشت شب ت  یرومانسون دستش که رو  متیبه ساعت گرون ق نگاهم

 تا آشپزخونه؟ همه راه برم  نیا هی_فقط چون دهن
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خوشحالم که االن اون   ییجورا کی نداشت.  دینگاه کردم، مشغول بود و بهم د نیبه آرت نامحسوس
 و حواسش رو پرت کرده. زنهی کچله داره فک م

 _خوب بردار بخور! 

. کنارم خم شد و صاف  دیاصالح کردش کش شیبه دور دهنش و اون ته ر یدست د،یهاش خند چشم
 بغلم نشست. 

خودم گفتم البد   شیپ نه،ی بدجور تو چشم بود! توقع نداشتم بخواد کنام بش یکه اون چاک لعنت ییجا
 ...دهیتشنه هاست که شربت بهش نرس نیاز ا

 .دینفس سر کش کی داخلش رو  یشربتم رو برداشت و تمام محتوا وانیل

دو   نیا یکه با بدبخت یسنجاق یک ی اما، از بخت بد اون   نمیکردم بهتر بش یجام تکون خوردم و سع تو
 !نیرو بهم وصل کرده بود، باز شد و افتاد زم   کهیت

 لعنت االن وقت باز شدن بود؟ اطت ی سنجاقه لعنت! بر خ یتوف به هرچ یبر جد وابادت لعنت! ا یا

 ه؟یاسمتون چ دم،ی _من تاحاال شمارو ند

 هم رو به آشپزخونه انداختم.نگا یتاب یلحنش حرصم گرفت، با ب  از

 کرد و محتاط گونه گفت:  یکردم نظر کوتاه یکه نگاه م  ییجا به

 ؟یهمراه دار  ؟یگرد یم ی_دنبال کس 

 شه؟ ی_به شما مربوط م

از مرد  یاد یحجم ز  یخواستم بلند شم ول یگفتم. م یاز ته دل بهش زهرمار  د،یلحن پرحرصم خند از
 ذاشت، دودل شدم.  یم  شیچاک که با هرقدم تا باسنم رو به نما نیبودن و با وجود ا کمونیها نزد

  یتونست جلو یکه نم  یشد و درحال کی بهم نزد شتریب کم یکو؟ نامحسوس  یمحدثه گور به گو نیا
 زندم کنترل کنه آروم لب زد.  دیوق زدش رو واسه د یچشم ها

 ه؟ یاسمت چ ی_گفت
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کرد،   یم ییدور گردنش خودنما ی با طرح و پالک خاص  ی دونه مشک چپ نگاهش کردم، گردنبند  چپ
 شده. دهیچ یگردنبند دور مچ دستش هم به عنوان دستبند پ نیست هم

 فرستاد.  یبد رو به سمتم م یوجود نداشت. انواع اقسام حس ها ی خوب زی تو نگاهش چ 

 _نگفتم...

 وول خوردم تا جام بهتر بشه ادامه دادم.  گهید کمیکه  یمکث کردم، درحال  کمی

 !؟یش یا گهیمزاحم کس د یبر  شهی_االنم من اعصاب ندارم، م

نشون بدم.   ی کردم خودم رو عاد یقورت دادم و سع  یخنده به اطراف نگاه کرد، آب گلوم رو به سخت با
باز صدف   گفت باز صدف گوش نداد! یخودش م شیپ  دید یمارو م شیاخالق سگ نیبا ا  نیاگر آرت
 شانسه آخه؟ نمیکرد! باز صدف رو مرگ اصال! ا ینافرمان

  یرون پام! از برخورد دست ها  یهوا دستش رو صاف گذاشت رو یو ب دیخودش رو سمتم کش کمی
 ممکن دراومد!  تی وضع  نینجسش به بدنم حالم به بدتر

م تنها اومدم و همراه  شدم مزاحم؟ بعدشم من  دمیاسم ازت پرس هیحاال   گر،یج  ی_چقدر که تو ناز دار 
شد.  دهیکش یخوب و مثبت  یبه جاها تمونیآشنا دیشا  میگپ بزن کمی  ای ندارم، درست مثل تو. حاال ب

 لب زدم.   ینسبتا بلند یحالت تهو بهم دست داد، دستش رو با ترس و اضطراب پس زدم. و با صدا

 ! بکش کنار...ستمی ن زیو مثل تو ه ستمیو بکش! من تنها نآشغال؟ دست  یکن  یم ی_چه غلط

.  با  دی برداشتم که مچ دستم رو گرفت و محکم به عقب کش زی خ  یصندل یقصد بلند شدن از رو  به
 لب زد.  یاورد و با لحن هول کمی برگشتم، صورتش رو نزد  یصندل یتعجب به سر جام رو

! مگه آشنا شدن میخواستم آشنا ش  یخوام مزاحمت شم. م  یبه خدا نم ؟ی کنیچرا قهر م  نی_بش
 ؟ ی داره خانم یاشکال 

از اون پسراس که دختره   نیچشم هام گرد شد. ا زدیم یک ی لحن صداش که توش هوس موج مکز از
 بردتش تو تخت... گهید قهی بهش بگه سالم دو دق

 ! اوشینداره، س  ی_الس زدن با زن من عواقب خوب
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هوا دستم    یچنان ترس کل وجودم رو گرفت که پاهام سست شد. ب  نیپرازخشم و جذبه آرت یصدا از
 ! ستادیپسره ا نیا یدرست جلو نیو از جام بلندشدم. آرت   دمیرو کش

زحمت بلند شدن به خودش نداد، با وجود  نیآرت دنیبا د یو حت  اوشهیاسمش س دمیکه فهم  یپسر 
تو مردمک چشم هاش ترس و   ینشون بده ول یکرد خودش رو کامال خونسرد و عاد یم یکه سع نیا

 داد.  یخوب جوالن م  نیاز حضور آرت  ینگران

 کنه... یرو سر حفظ ظاهرش خرج م  شی که تمام انرژ هیخوب گریباز فقط

دواند! لب هاش رو با زبون   شهیر  یذره انرژ  نیآخر دنی تو وجودم، به قصد کش یترس و نگران  حس
کار کنم انداخت و آروم و شمرده شمرده جواب   یچ دیدونستم با یکه نم یبه من یتر کرد، نگاه کوتاه 

 داد. 

 زنته جناب سعادت!  دونستمی _نم

جا بند نبود    کی شیطوالن یکه از شدت نفس ها یا  نهیتوهمش، س یاخم ها ستادم،یا نی آرت کنار
 کرد! ی من رو وحشت زده م

شد نگاه   یمشت تر م  یزوم بود و من نامحسوس به دستش که ه  اوشیس یقرمزش رو  یها چشم
دسته   یبه خودش مسلط تر بشه، دستش کنار بدنش رو  کمی تا  دیکش  یقینفس عم  اوشیکردم. س

 مبل سفت شد و محتاط گونه جواب داد. 

 بعدشم... میخواستم آشنا ش یصاحاب دارن. م  شونیادونستم  ی*" نداشتم، نمی_قصد بد

خواست تظاهر به شجاع بودن و   یم ستاد،یا نهیبه س  نهیس نیآرت  یبلند شد، از قصد جلو همزمان
 رو کامل کنه!  دنشینترس

 به من اشاره کرد.   لکسیر یل یدوخت و خ نیآرت  یخون یگرگ صفتش رو به چشم ها نگاه

مسلط شم تا بفهمم   دیبا هیبی. به علوم غستیزنته؟ حلقم دستش ن  زهیدوش ن یبدونم ا  دی_از کجا با
 !میگپ دوستانه زد کمیو  میصحبت کرد  کمی شده؟ی !؟ حاال مگه چهیک  اروی

  یدونم وحش یشد! م  یخورد به خودم اومدم. وحش نی که آرت یلحظه با تکون   کیکرد که  یبد خنده
قسم" درست مثل   دایمحضر بهش گفتم "به روح آکه تو   یکرد درست مثل روز   یهاش قاط میشد، س
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خدا و  شهیم وونهید یجوب انداخت. وقت یرو کتک زد چون عروسکم رو تو  هیکه پسر همسا یروز 
 یتونه ذره ا ینم یحد چیثابت کرده که ه یچند روز بهم جور  نیرو تو ا نی! اشناسهینم غمبرمیپ

  د،یپر اوشیرنگ س  دمیبه وضوح د  دمش،یبه بازوش و به سمت خودم کش دم یکتمانش کنه. چسب
سطل ترس و اضطراب  کینفر  کی شد و انگار   یاز هوس و چشم چرون یخال گهید زشیه یچشم ها

مشت  یداشته باشه. دست ها نی فاصله با آرت  کمیکرد   یو سع  دیکش قب. خودش رو عختی توش ر
 رو بترکونه!  یعمل سیتونست کل اون ف یم  نیتمشت آر  کیشدش واسش زنگ خطر بود. چون 

 نشده...آروم باش.  یز ی! چنی _آرت

 یکه توش انگار نوشته" م ینگاه میمکث و ن کمیلرزونم التماس گونه صداش زدم که با  یصدا با
بود مثل    نجایا شبمیکه د هیهمزمان همون پسر چشم طوس د،یکشمت صدف" خودش رو عقب کش

 دوتا فاصله انداخت.  نیا نیوسط و ب  دیسوپرمن پر

 . ستین یاونور. االن وقت الت باز  میبر  ای ! باوشی_شر نکن س 

ننه مرده   اوشیبه س میکه مستق ین ی به آرت یجد یل یگذاشت و خ ن یآرت نهیس یدستش رو رو  همزمان
 زل زده بود رو کرد و گفت: 

واسه امشب و مالقاتت زحمت   یل ی. شر نکن خمیکن ی م کنن، بعدا صحبت  ی _ مهمونا دارن نگاه م
 نشده که...  یز یچ دم،یکش

" گرگ واسه اثبات   گهیهست که م  یقتی حق کیداد،  اوشی به س یبا نگاهش فحش هیچند ثان نیآرت
..." همون هیرو نداره، همون نگاهش کاف یبا هر شغال و کفتار   دنیبه جنگ ازین  تشیقدرتش و مالک

مچ دستم   ی بود!  عقب گرد کرد و جور  ینشسته کاف شی شون یپ یکه عرق رو ی اوشینگاهش واسه س
به چاک بغل لباسم   شی خورد نموند. نگاه برزخ نیتا زم یکه فاصله ا دیو سمت عقب کش فترو گر

 خورد، همونجا فاتحه واسه خودم و جدوآبادم خوندم! 

به التماس افتادن، به سمت پله قدم برداشت    ادیهاش از فشار زپنجه  ریمچ دستم ز هیاز ثان  یکسر  به
که  دیغر یاز مهمونا جور  یبرد و دربرابر نگاه کنجکاو تعداد کمیو به جلو هول داد. سرش رو نزدو من

 چشم هام رو بستم. 

 کنن...  یهزار نفر دارن مثل الشخور نگاهت م ر،ی اون وامونده رو بگ ی_با دست جلو
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 که خواست رو کردم. یبردم و کار   نییدستم رو پا یرو گاز گرفتم، فور  لبم

باال و سرم بخواد داد بزنه  میکه بر نیاز ا یباورش سخت باشه ول  دیکرد، شا تمیسمت پله هدا به
 وحشت داشتم! 

مگه من   دم؟یخر یپتی مگه من لباس لخت ؟هینقدر عصب  نیکردم که ا کاریخودم گفتم االن چ شیپ
 باشم؟  یچاک دادم؟ مگه من خواستم تو مهمون

 من اون پسره رو... مگه

 . دمیلب کش ریز  ینیباشه، ه دهیممکنه اون صحنه افتضاح رو د نکهیا یاداور ی با

 !نیکه در اتاق خواب رو باز و چنان به سمت داخل هولم داد که افتادم زم میدیطبقه باال رس به

درون گلوم چنباتمه  یبغض ناخواسته ا د،یکش ریکه بهم خورد دوباره و دوباره پهلوم ت  یاثر ضربه ا در
 زد.

شدن در نگاه ناراحتم رو به صورت دوزخ مانندش انداختم   دهیبا کوب خت،یصورتم ر یاز موهام رو کمی
 باره منفجر شد. کیکه به 

به حال خودت   قهیصدف فقط دو دق قهیدو دق که؟ی زن  یکرد یم  یچه غلط یداشت  نیی_اون پا
 قهیو دق هی هر روز خدا، تو هر ثان  دیتو گند زدن به عصاب من. حتما با یزن یرکورد م یعنیگذاشتمت. 
  هسرت داد بزنم تا شعورت برسه و ب دیکه دوزار حرف هام واست ارزش نداره؟ حتما با یبهم ثابت کن 

 ثافط با زنم...*"ک  اوشیمونده بود س نمیهم  ؟یحرفم گوش کن

 رو دراورد و شوت کرد اونطرف... کتش

 کرد! ی به ناحق متهمم م زد،ی ناحق سرم عربده م به

 جام بلند شدم و مثل خودش داد زدم.  از

 هیمن چ ریتو باشم؟ تقص  یخواستم تو مهمون یمگه من م دم؟یرو خر یلباس کوفت نی_مگه من ا
 که...
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 یجلو  یوحش وونیح کیلحظه صحنه حمله  کیبرداشت که   زیوسط حرفم، چنان سمتم خ دیپر
 چشمم اومد.

 لرزونم رو بهش دوختم.  یضرب گرفت، عقب رفتم و چشم ها قلبم

و بپوشون، مگه نگفتم چند ساعت تحمل کن! مگه نگفتم از کنارم جم صاحاب  ی_مگه نگفتم اون ب
 یهر حروم لقمه ا ذارمینم یباشه، ول یخوا  یو نمه، منبود باش ینخور صدف... ازدواجمون زور 

 کنه...  یناموسم رو دست مال

 .دیآخر رو چنان عربده زد که گوشم سوت کش جمله

 . دیاز چشمم چک یاشک

 _به من چه، سنجاقش...سنجا..قش... 

  یدون ی حساسم، م یرو چ  یدون  ی! میدون  یو م_ببر صداتو، صدف خفه شو! تو اخالق سگ من
دستش رو تنت هرز بره؟  یو اجازه بد یبمون شرفیبهت اجازه داد کنار اون ب  ی... کهیچه طور رتمیغ

  یخارج  نیتعصبم با گشتن ب   یو  خو رتمی خارج بودم شرف و غ یچون نه سال خورده ا یفکر کرد
 رفته؟ نی بخار از ب یب یها

گونه  یرو شه،یقرار داره و ناموزون از موانع رد م یکه سر راهش سنگ بزرگ ی البیهام مثل س  اشک
 هام سر خورد. 

 از حرف هاش پر شده! گهید  یقلب لعنت  نیکردم، ا  یاز خودم دفاع م دیبا

ترن؟ مگه من از قصد لنگمو انداختم   یعوض یک یاز  یکی دونستم مهمونات  یاز کجا م  دی_من با
 بزنه؟   دید  ادیب  اوشیکه س رونیب

 . دمیکش  غیج

 ... دونستم همه...مردا مثل... تو کثافطن؟ ی...مدی..کجا با_از .

 تازه کردم و مجدد داد زدم. یکار کنم! نفس  یدونستم چ ینم  ادیحرص ز از



 صدف در طوفان 

391 
 

  تی. تو که فقط دنبال انتقام کوفتستی_اصال از قصد کردم! به توچه؟ خوب کردم تو که واست مهم ن
.  یکنیو مثل بردت باهام رفتار م  یکرد می...زندان یستی... تو که...تو که دوزار واسم ارزش قائل نیبود

...سگ یکن  یم سر من هوار هوار خرج  یدار  ،یدار  رتمی غ یب  یعقده از اون بابا یو هرچ یگیزور م 
تو    یلو رهی گیپاچه دزد رو م رهی...مستین  یمقصره ک یک  فهمهیشرف داره بهت...سگ م  نیبب ؟یدید

 م...

  یکه بدون حساب و کتاب و فقط از رو ییحرف ها الی خیگردنم، ب  هیدرد تو سرم و ناح  دنیچی پ با
 به زبون اوردم، شدم.    ادیو غم ز یناراحت 

فرق سرم محکم نگه   یهوا موهام رو با دستش  گرفت و ازموها یاز ته دل از گلوم خارج شد. ب یاخ
 داشت. 

 خم شد و نتونستم رو پاهام تعادلم رو خوب حفظ کنم. زانوهام

شده، تو چند  نیتوش وجود نداشت و با تم خون مز ید یبه اسم سف یز یچ گهی که د نیآرت یها چشم
 که رعشه به تن و بدنم انداخت گفت:  یکرد. با لحن ستیا سمیخ یها لهیت  یمتر  یسانت

 سگ بودنم رو نشونت بدم؟ یاون رو یخوا ی_م

 اوردن. رمیگ  ییو حالت تهو دو عضو مزاحم که بد جا جیرفت، سرگ  یاه یس هیچشم هام چند ثاندرد  از

 داد زد.  دوباره

 یشرف و ناموسم چ رت،یبا غ یعاقب باز   یدون یبودنم رو نشونت بدم؟ م  وونیح  یخوا ی_ م
 ه؟ یعاقب حرف گوش ندادنات چ یدون یم شه؟یم

 صدا کرده...  قیاتاق رو عا نیچرا ا فهممی م حاال

نشست. دست  یم  یجاش به کرس گهید یکی یفور   شدیم یکه متالش  یکیداد،  ی امون نم بغض
 جدا کنم.  شیقو یخود موهام رو از پنجه ها یب یکردم با تقال  یلرزونم رو باال اوردم و سع یها

 ول..م کن... ی..آی! وحشواشی..نی_سرم...آر..ت 

 . رمی نالم رو بگ یکه نتونستم جلو یجور   د،یموهام رو کش شتریحرص ب  با
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که هر لحظه   ی. چهره انمیتونستم چهرش رو بب  یم ونیدرم  یک یکه تار و   ینگهم داشت، درحال صاف
 ! زنهیم ادیرو فر  تی خشم و عصبان

 یجرش داد که صدا نیی گرفت، چنان از باال تا پا شی لباسم اومد، از گوشه تور قهیسمت  دستش
 نیپاهام انداخت و من از حجم ا یپاره پاره رو جلو ی ها کهی . تدیچ یشده تو گوشم پ دهیپارچه در

 ! دیچرخ ی همه حقارت زبونم نم 

 شدم... یبودم و چ  یچ

 شد... ی خواستم و چ یم یچ

پاره   کهیکه داشتم همون ت یافتادم و بدون توجه به سردرد وحشتناک  نیرو ول کرد، رو زم موهام
با وجود روشن   ی. حس سرما حتچوندمی و دور باالتنم پ دمیلرزونم باال کش  یلباس رو با دست ها

 اتاق تو بدنم نشست.  یبودن شوفاژ ها

قابل   ی...تا االن اون رویزنیو مثال مسگ یصحبت کرد، البته حق دار  گهید یباتو با زبون ها دی_با
 ...یدیتحملم رو د

 تو خودم جمع شده بودم نگاه کرد. واریکه گوشه د یبه من  زی و ت  دیچرخ

 از دور کمرش بازش کرد.  دن،یبار کش  کیسمت کمربندش رفت و با  دستش

 !  نیو بب سگم  یبارم اون رو هی_

با   یخواستم بلند شم و خودم رو عقب بکشم ول دهیچشم هام گذشت، ترس یمثل برق از جلو  یز یچ
که  یمت ی ارزش اون لباس گرون ق یب  کهیرفت، تنها ت جهش خودش رو بهم رسوند از بازوم گ  کی

 پرت کرد.  یرو به محدثه دادم رو کنار قولش 

 و پاهام رو سمت خودم جمع کردم.  نیبه گوشه اتاق بردتم، خوردم زم  انیعر

 ...ن...ی_آرت 

 کنم دختره نفهم...  ی_ادمت م

 کنم؟   التماسش
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 کردم؟  یاگه م دیشنیم

درست کردن و من رو   خیتشت آب  کیباال اومد، از تصور برخورد کمربندش به بدنم انگار   کمربندش
 با کله پرت کرد داخلش!

 بار زد در گوشم...   کیبودنش، فقط  یبا اون همه عوض  بابام

 بارم نزده! کی اون  یحت مامانم

 توعه... یرضا  نیه اقسم اگ نتیبه امام حس  ،ی عل ی!؟ به والینیب یو ممن ایبدبخت شدم؟ خدا انقدر

 خواسته توعه... نیا اگه

 به رضات...  میشاک

و با دست دو طرف سرم رو   دمیداد خودم رو عقب کش  ی که تو اون لحظه عقل بهم فرمان م ییجا تا
 ! دیبود شن رونی اون ب یصداهم، هرک  قیبا وجود عا یکه فکر کنم حت هیگر ریگرفتم و چنان بلند زدم ز

 کردم...  هیلند بلند گرخودم مچاله شدم و ب تو

خبر   یاز خدا ب یآدم عوض کی  رهی ست و گشده، بدبخت شده، بچه  میتیکه  یپناه یدختر ب مثل
 افتاده.

 ره؟ ی م شی...چرا زمان انقدر کند پ ادیبودم، کمربندش فرود ب  منتظر

 راحتم کن! بزن

 تا دستشون خسته شده... زننیرمانا که انقدر م نیا مثل

زمان هم انگار قصد نداره  ی...ولرم یهوش شه...تو بدتر کن! انقدر بزن تا بم  یتا طرف ب  زننیم انقدر
 ... گذشتیزخم زدن بهم بشه. کند م الی خیب

 ؟ ی چ هیالزم رو برداشت، پس بق ِزِش ی خ  ش،ی پ هیچند ثان تو

 درد ندارم؟   چرا
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 ست؟ ین م یسکته کردم حال نکنه

که اشک   یبهت زده درحال یز یشدن چ  دهیکوب یو پشت بندش صدا شهیش ی ه شدن صداشکست با
 . دمیچرخ دمیکه شن ییسمت منبع صدا نم،یجلوم رو بب  ذاشتنیزبون نفهمم نم  یها

 پشتش بهم کرده و  نیآرت

 خم شده بود. زی با قرار دادن دست هاش رو دو طرف م  شیآرا زی م یکامال رو 

 ژنیاکس یهاش رو واسه ذره ا هیر یتقال هیزاو نیکه من از ا  یجور  د،یکش یبلند بلند نفس م  
 . دمیشنیم

 تر بردم نییرو پا  نگاهم

 !  ختهی ر ستاده،یا یگرگ وحش نیکه ا ییو اطراف جا  نیزم  یپودر شده رو  شیآرا زیم یا نهیآ

 سرم برداشتم، بهش نگاه کردم. یرو از رو دستم

  یکه م یبا هق هق یتارم...حت یبا وجود چشم ها ی...حتهیزاو نیاز ا یآشفته و خرابش حت حال
 چهرش کامال مشخص و مشهوِد...  دنیبا وجود ند  یکردم...حت

کس پاسخگو   چیو ه شمیکه انقدر راحت دارم له م هیچ ی زندگ نیکارکنم، جرمم تو ا  یدونستم چ ینم
 . تسین

با   یمیقد یکنه و من مثل خانه ا یم یمردونش رو سرم خال  یکه انقدر راحت نعره ها هیمن چ  جرم
 . زهیریفرو م وارهامیاز د کهیت ک یو  لرزمیهر لرزش م 

 ...زنهی و با اون زبون گزندش بهم زخم م رهیگیکه انقدر راحت انگشت حقارت سمتم م هیچ  جرم

 بهش مظلومانه نگاه کردم.   ریسراز یجمع کردم و با اشک ها نمی هام رو تو س دست

که   ییاون لکه ها دونستمیو من نم نیتونست استخون و دنده هام رو بشکنه، رو زم  یکه م یکمربند
 !هیچ  نم،یبیم  نهیآ یبه صورت تار رو
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  یجلوکرد که نتونستم  یکه کامل برگرده بهم نگاه نیسرچرخوند و بدون ا د،ینفس بلند کش چندتا
 . رمیهق هقم رو بگ

 ! ستیداد حالش اصال خوب ن یو صورت عرق کردش نشون م شیخون یها چشم

 کردم.  ی که از هر واکنشش احساس ترس م یدرحال  د،یچرخ  کمی

 روش خش انداخته، خطاب بهم گفت:  خ یبا م   یکیکه انگار  یرفته ا  لیتحل یصدا با

 امتحان نکن! وگرنه.. رتم،یوقت...با غ چ یوقت، ه چیو ه_من

 ...دیقدم جلو اومد، چند قدم واسه تهد چند

 اتاق من رو اورد... نیا یپله ها  یکه تا باال ییقدم سست رو پاها چند

رو امتحان  رتشیخواستم غ یوقت نم  چیکار کنه؟ من ه یخواست چ  یوگرنه اش بودم، م منتظره
 ذهنم نگنجانده بودم. یرو تو یمورد  نی همچ یلحظه ا یبرا یوقت حت چیکنم. ه

به  ومی گر یسگ و وحش یبرات اون رو یکنم، جور   یم نیجلوت جورچ  یجور   اروی_خوب و بد دن 
 که شب ها کابوست بشم... ذارمیم شینما

و پرفکت ازآب    یعال یتموم کنه که همه چ یخواست دنباله حرفش رو جور  یساکت شد، انگار م  کمی
 ! ادیدرب

 . دهیرو حروم نکرد، مطمئن شدم بر  ییآوا چیدهنش بازوبسته شد و ه لیدل یچندبار ب  یوقت  یول

  اهیکردم س  یو فکر م   دمیدیکه تا االن تار م ییبه موهاش زد و من تازه متوجه شدم اون لکه ها یچنگ
 اند، لک خونن... 

 ... ختیر یم  نیقطره قطره رو زم نی که از دست آرت یخون

 نی. نگاهم رو اون در بدبخت که تاوان خشم ادیبه هم کوب از اتاق رفت و در رو ناجور یو عصب کالفه
 گرفتم. ده،یرو پس م وونهید

 نگاه کردم.  نهیآ  یمشتش رو یجا به
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 و درشت تمام اطرافش رو دربرگرفته.   زیر  یدرست مثل قلب من جمع شده بود و ترک ها نهیآ وسط

 دادم.  هیتک وار یو به د دمیچ یپارم رو دوباره دور خودم پ یلباس ها  دم،یچرخ  کمی

کردم. جرات نداشتم بلند  یفی کرده، لرز خف رهی سرما تو خودش ذخ کمیکه  واریبرخورد کمربرهنم به د از
 تونستم. یخواستم هم نم یاگر م  یشم و لباس بپوشم، حت

کرده.   یو زندان ری و خودش اسبدنم رو ت  یبودم که ضعف دونه به دونه اندام ها  دهیترس یقدر  به
 زانو گذاشتم. یپاهام رو باال اوردم و سرم رو رو

 انقدر بد شد؟ یهمه چ یک

 یموندم چه طور  ست،ین  یزن چی قابل تحمل واسه ه یمرد  نیخواستم...همچ  یرو نم نی آرت نیا من
 کنم!  یدارم تحمل م

کرد تا به گذشته   یالتماس م کرد، به ذهنم مدام ی گذشته و حال و روز خوبم رو م یتاب  یب قلبم
 برگرده. 

 ... وفتهیب میکه داشت  یخوب  یروزا ادی کمیخاطراتمون رو مرور کنه... کمی

  یپشت گوش ران،یاومده ا نیاون روز آرش بهم زنگ زد و گفت آرت یوقت د،یاز گوشه چشمم چ یاشک
 شکه زده بودم. 

 درباره شام و اون رستوران حرف زد... یوقت

 " ؟یایب  یخوا یتوام م م،یگفت "دعوتش کردم باهام غذا بخور یوقت

 ...دیکه سارا د یلحظه بود که چشم هام برق زد، برق اون

چقدر اون زمان خر بودم که به مکالمات مشکوک بابا توجه نکردم... چقدر احمق بودم و به دل  من
 جوالن و عرض اندام، دادم. یزخم خورده داغونم بها 

 دلم بلرزه... دنشیتا با د رفتمینم  شکستیکاش پام م یا

 ...دنشید مارستانیب رفتمی نم کاش
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 . ذاشتیرو توش نم و پام   زدیبهم م نیماش  یاون خونه لعنت یجلو  کاش

 .  ستین شی حرف حال  ییوقتا کیزبون نفهمه... گه،ید دل

 تو خودم جمع شدم.   شتریو ب دمیبه گوشه چشم هام کش یدست

بار   نیشروع شد که واسه آخر   یکه بود از اون روز  یکه شد از اون تلفن مسخره بود. هرچ  یهرچ
 ... دمیخنده ش رو د

 ...از...ا..اون...ت..تلفن...شر...وع..شد!ی_همه...چ..

شد    نیمن و آرت یشمر زمانه زندگ  ی. ک رو خراب کرد نیحال آرت یزد، ک  یک دم،ی که آخرشم نفهم  یتلفن 
 . دیو تک به تک آرزو و آرامشون رو سر بر

 توجهم رو جلب کرد.  یز ی خاطراتم، چ نی و ب دمیرو باال کش  مینیب آب

تو رستوران با خنده   یبه خصوص وقت  د،یکش یمردمک لرزونم کنار نم یاز جلو نیآرت یها چشم
 !"رزنی گفت"خاله پ

 *** 

 بود؟  ی_کار ک 

 هیتک  شی رو به خنده انداخت. به صندل  لیترسناک و خشدار شده بود که سه  یدورگم به حد یصدا
خاص پدر خوانده   لیدستش بود و بهش استا یکه باهاش اون مرد رو کشت تو یداد، هنوز اسلحه ا

 !دادیرو م

کارش   دی من فهم شیپ یاومد  دیدربه در دنبالته، امشب د یرعلی _چند روزه دنبالتن، بهت گفتم ام
 دراومده...

 . آب گلوم رو قورت دادم و اروم گفتم:دیخند بلند

 مگه نه؟ کنهی دردو خوب م ه؟ی_طعم انتقام چه طور

 اسلحه خوش دستش رو کنار گذاشت.   د،یدور دهنش کش  یدست
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 ! یستیاهل انتقام ن یکه گفت شی چند ساعت پ  نی_هم

 نگاه کردم   بهش

 یز ی. چشهی داره ساخته م یدیجد  زیو چ  ختهیدرونم ر یز یدرونم کشته شده، چ یز ی چ کنمی_ حس م 
رو    زانشی که عز یکسان گریکه تا ج یز یچ شه،ینم میکه تسل یز یخونخوار! چ ، یبزرگ، قدرتمند وحش

 . شهیسوزوندن، پاره پاره نکنه اروم نم

 نگاهش کردم. یجسمم سمتش خم شدم و جد  یشد، با وجود همه درد ها یجد  لیسه نگاه

 بفهمه؟  یکس نکهیبدون ا ؟یبفرست  کای تو امر قمیواسه رف لی میا هی یتونی_م

 ؟ یبهش بگ یخوای م یرو بده و چ  لشیم ی_صددرصد!  ادرس ا

داشتم. بعد اون همه کتک و تنش االن فقط و   یبی قلبم نشست، حس و حال عج یلرزونم رو دست
 کرد.  یارومم م  ز یچ کیفقط 

و خونم رو بفروشه و پولش    نیو مزونم، ماش تی سا یحت  یدارم، هرچ  کایکه تو امر ی_بهش بگو هرچ 
 دارم که قرضه بهم برگردونه. تاچند  یپول  ششیاگه پ  یرو واسم بفرسته. حت 

 فرستم.  یکالت نامه واسش مو  گهید روزه

  کیکه به فوران نزد یو با خشم دم یو متعجب بهم نگاه کرد، ابرو درهم کش دی باال پر  لیسه  یابروها
 لب زدم.  شدیم

 کارا دارم که انجام بدم....  یل ی_خ

از موهاش رو عقب   یکه مقدار  یحالم رو بد نکرد، سمتم خم شد و درحال  گهیبخشش د تی رضا  لبخند
 ا لبخند لب زد.ب فرستاد،یم

 ؟یخوای م ی! از من چیبه رخ بکش یخوایرو م  تی وحش ی_خب، جناب سعادت اون رو

که حس   ی انداختم و درحال  یکه داخلش بودم نگاه یدادم، به اتاق مجلل هیتخت تک یرو به تاج سرم
 لب زدم. رهیم  نیکم کم مسکن ها داره ازب کردمیم
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 بره ...  نیوقتشه سکوت قبل طوفان کم کم ازب نجا،یا امی با زنم ب خوامی! ماد ی_ از خونت خوشم م

 داشت لب زد. یرو برم  شی تخت همون طور که گوش کیاز جاش بلند شد و نزد د،یخند بلند

 جناب سعادت!  میراه بنداز ی_پس وقتشه طوفان بزرگ

 "زمان حال" 

 "صدف" 

رو مهار   یهمه غم و ناراحت نیا یور چه ط دیبا ی کنه و ندون ین یدلت سنگ یعالم تو یکل غم ها شده
 ؟ یکن

دوستش  یخودتم مجبور کن ی تونیدوستت داشته باشه، اما نم  یرو مجبور کن   یکس  یتونینم  شما
 ...زهیغم انگ یلی خ  نیو ا  ینداشته باش

از   یدرحال   اطیخشک شدم رو با دستم پاک کردم و سرم رو باال نگه داشتم. آروم و با احت یها اشک
تخت   یو رو  دمیدست لباس پوش  کی تی اهم یسمت کمد لباس ها رفتم و ب دم یلرز یم ادیز یسست

 در بطن مادر تو خودم مچاله شدم. ینی مثل جن

دست ها قصدشون  نیکردم ا یمحس   بی شد و عج یقلبم حس م  یرو ینوازشگر غم و ناراحت دست
تو خودم    شتر یبعد با باز شدن در ب هیحالم بود، چند ثان  هیثان کیواسه   یفقط ازار دادن منه... ناراحت

نگران محدثه رو  یصدا یوقت یول  نمش،یخواست بب  یاوردم. دلم نم  نییجمع شدم و سرم رو پا 
که   یبه آغوش کس  ،یکس یشد. خودم رو تو بغلش پرت کردم و از ب  یباره بغضم متالش کیبه   دمینش
خواست، داداش   یخواست، دلم آرشم رو م  یم تی پناهنده شدم. دلم امن شناختمشینم  ادمیز

  یشکنجه گر روح و روانم بشه، دست ها  یکس ذاشتی کنم. م هیگر ذاشتیوقت نم چیمهربونم که ه
 خواستم!   یرو م  ممهربون مادر

 رفته... نی دادم از ب  یکه به اون گرگ وحش  یخواستم ها با بله ا  یم نیا تمام

شد به قرآن،  شی! دلم رری توروخدا اروم بگ ؟یکن  یم هیگر یطور  نیچرا ا زمی _قربونت برم، عز
 شده؟یچ

 پنهان کردم، دست هاش پشت کمرم رو محکم گرفت و به خودش فشار داد.  نشیرو تو قفسه س سرم
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افتاده  نیزم  یکه رو یو اون کمربند  یشکسته و خون نه یآ دنیو به اطراف نگاه کرد، از د سرچرخوند
 بود، شکه سرم رو باال اورد. 

 یدالرزونم انداخت و با ص یرو به مردمک ها   ینگاه نگران دش،یقشنگ و کش یاون چشم ها با
 لب زد.  یا دهیترس

 کرده؟ هان؟ نگام کن صدف! تی لی_اقا دست روت بلند کرده؟ زخم و ز

و لباس و   دیبود دست کش دشیکه در معرض د ییبا دستش سرم رو چرخوند و به هرجا همزمان
 بدنم رو چک کرد. 

که  کی کوچ  یداد و مثل بچه ها یهاش بهم قوت م ینگران ،ییو تنها ی کس یهمه ب  نیا نیب
ام شدت گرفت و با چونه  هیگر خره،ینازشون رو م یک ی  ننیب یم ی کنن و وقت  یدشون رو لوس م خو

 لرزون لب زد. 

 _ن..ه...د..دست...روم...بلند...نکرد...

 . دمیو نال  دمیچشمم کش یپشت دستم رو با

 ..خواس...ی..خواست...م..ی...ب..بزنه! مخواستی ..م..می_ول

رو پشت گردنم برد و  دستش  کنه،ی کلمات حال زارم رو بدتر م  نیبه زبون اوردن ا  یحت دیکه فهم  انگار
 من دوباره تو آغوشش فرو رفتم. 

 که خوب بود!  زیاخه، همه چ شدیچشمات بشم، چ ی...اروم قربونت برم. اروم باش فدا ششی_ه

که بد باشم،   یبه روز  یبه بدش! وا یخوب پنداشت وا شهیاگر حال و روز من رو م ییبود؟ خدا خوب
  یرو م  یدلم بغل کس یاروم ترشدم، تلخه ول  کمیگذشت تا  یا قهی...چند دقارمیکه کم ب  یبه روز  یوا

 خواست که بغلم نکرده.

 عقلم نه...  یخواست ول  یکه دلم م یبغل

 بدبختم...محدثه! یل ی_من خ

 انداخت.  نیکرد تو گوشم طن  یناراحتش، همون طور که موهام رو نوازش م یصدا
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 ...یدار  گهید یول  یناراحت  دونم ی_نگو توروخدا...م

که  ییداد جدا شدم و با اشک صدام رو از گلو یکه بهم ارامش م یوسط حرفش، از اون آغوش دمیپر
 و سوزناک شده بود، بلند کردم.   نی از حجم بغض سنگ

  نی کارم کرده...بب یچ  نیبب ن،یو بب از حرفام دروغه؟ نگام کن، حال و روزم  یکین؟ کدوم ها گم؟ی_کفرم
کنه...سرمن  یم  یسر من خال دونه،یهاش م  یو مقصر بدبختمن کنه،یدوست داره باهام م یهرکار 
 کرده!  کار یدونستم بابام چ یکه عقدم کرد نم یکه شب  ینکردم...سر من بدبخت   یکار  چیکه ه  یبدبخت

 . شدینم ی کرد آرومم کنه ول یسع د،یبه سرو صورتم کش  یدست د،یرو د میتاب   یب یوقت محدثه

  یداد ب یم لیبلند باالرو تشک  ستیل کیتونستم به حس هام که  یتونستم آروم باشم، نم ینم
 تفاوت باشم! 

 خدام باهام قهره... یحت ا،یکردم کل دن یم حس

 با بغض گفتم:  دمیکش  یتخت دراز م  یهمون طور که رو یناراحت با

  اهیصدسال س نه،ی...اگه خوب اهیبگو مرد خوب یکن...ه وش یطرفدار یخوبه. ه  نی_حاال بازم بگو، آرت
 خوام خوب نباشه... یم

  ی محدثه تو سکوت انگار داشت با خودش کلنجار م  دم،یرو باال کش  مین یرو تو بالشت فرو بردم و ب سرم
 نشون بده! یچه واکنش ایبگه  یرفت، چ 

  یانگشت هاش م نیکه دست سرد و لرزونم رو ب  یو درحال  دیتخت به سمتم کش یخودش رو رو 
 گوشه لبش جا خوش کرده بود، لب زد. ینیکه لبخند غمگ  یهوا و بدون مقدمه درحال یگرفت ب

کرد    یکار م  رونیب  رفتیبرادر داشتم که تا خود شب م هی  ای_من پانزده سالم بود که بابام مرد، از دار دن 
 فوت کرد. ی... مادرمم تو بچگارهیتا خرج مارو در ب 

 گفتم:  یرو سمتش چرخوندم و با پوزخند کمرنگ  سرم

 بره بدبختم؟ ادمی یقصه برام بگ یخوا ی_م

 تکون داد.نه  یبه معن یزد و سر  یلبخند
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 نگم.  یباهات درودل کنم. اگه حوصله ندار  ی_البته که نه، تو ازم خواست

نفر   کیحواسم پرت شه، حداقل    خواستیو ازش خواستم ادامه بده، دلم م دم یسمتم کش ودستش
 کرد.  یداشت تالشش رو م

داد از   یکار بهم نم یکردم، البته کس یم یشگر یآرا رون ی _خالصه که داداشم مرد خونه بود، منم ب
 هیخرجمون  م،یبود یبد نبود، راض   مونیزندگ شد،یواسم جور م یمشتر  ممیقد  یها و دوستا هیهمسا

  مارستانی شب داداشم حالش بد شد، بردمش ب هیدم نداشت.  یاخره ما از کره  یول ومدی درم یجور 
 ردم. من قبول نک  ی ول  ستین شی زیو چ ه یگفت خرج الک یم م،ی خواست بر یاولش نم 

 شده ادامه داد. یبراش تدائ  یکه مشخص بود خاطرات دردناک   یصاف نشست و درحال کمی

.  مینداشت یدرست حساب  لیمام که پول و فام ،یعمل کن   دیخالصه که دکتر گفت با ارم،یو درد ن _سرت 
بود،  یجفت گوشواره از مادرم واسم مونده بود فروختم، خونه ام که اجاره ا کیو کشتم خودم 
  مبه نون شب محتاج! رفتم دنبال وام، از مسجد خواست  اشونیل یهامونم که بدتر از ما خ هیهمسا

 کس...  یبود و منم ب ادی کمک نکرد پول عملش ز ادیز یکس

 

خودم فکر کردم چقدر   شیسرم رو باال گرفتم تا راحت تر نگاهش کنم، پ کمی شد،   نیغمگ صداش
 کار کنم و مادرم باالسرم بود.مجبور نشدم  م یخوبه که من تو بچگ

عاجز   گهیخواست، د یطرفم صاحب خونه پول اجاره رو م  هیاز  کرد،ی بدون پول عملش نم  مارستانمی_ب
  هیگشتم  یبرم مارستانیداشتم از ب یروز وقت هینمونده بود که بهش رو نزده باشم، که  یشدم. کس

چه  سرهکه پ دمیچشمم د ینگه داشت. جلوکرده  شیدختر فوق العاده آرا هی  ی مدل باال جلو نیماش
 گفت. منم که دربه در دنبال پول...   یشب بهش م  هیرو واسه   ییباال یمبلغ ها

بردم. جلوش نشستم و   ادیدردم رو از  یزد و لحظه ا رونی هو ساکت شد. چشم هام از حدقه ب کی
از  یانسان به درجه ا کیتونستم حدس بزنم  یم کرد،ی دست هاش رو تو دستم گرفتم. بهم نگاه نم

  کیبگم ادامه نده اما، فقط  خواستمیبزنه... م یو فالکت ممکنه برسه که دست به هرکار   یبدبخت
  نیتر حی نم به فجزنا  یماجراست! تمام حس ها نی ا یکجا نی. آرت دیدرون ذهنم پر یز یچ حظهل
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که من رو با دست بسته   هیمرد نیفراموش کردم آرت  یحالت ممکنه به تالطم افتادن و انگار لحظات 
 رو بشنومم گفتم: حرفش  هیخواستم بق ی م تی که با جد یعقد کرد! جلو رفتم و درحال 

 شد؟ ی_خب، بعدش چ

  یخصوص  دی خاطراتش و شا نیکردم بدتر یرو گاز گرفت. کارم بد بود، داشتم مجبورش م   نشی ریز لبم
 تو دهنش!  زدمی خواست م یاز منم م ی اگر کس  دیرو بهم بگه! شا شی زندگ زی چ نیتر

بهم زنگ زدن و گفتن   مارستانیاز ب یخواستم! اما، وقت یکارو بکنم، واقعا نم  نیخواستم، ا  ی_نم
 واسم مهم نبود.  یچیه گهیاوضاع داداشم بدتر شده، د

  یو با صدا دیبه گونه هاش کش  یدست کردی که بهم نگاه نم  یدرحال متیهاش روانه شد، با مال اشک
 لب زد.  یلرزون

بخرم اما، از دختر   ی. پول نداشتم لباس انچنان دمی ...رو برداشتم و به خودم رس شمی_لوازم...آرا
 شد...  نیقرض کردم...بعدش...رفتم همونجا که اون دختره سوار ماش مونیهمسا

بزنم! رفتم جلو تا بغلش کنم بلکه آروم شه   شیرو آت  خواستم خودم یکرد به هق هق کردن، م وعشر
 دستم رو پس زد و ادامه داد.  یول

 رو نداشتن از دردم بگم! یکس شهینم  یخوام بگم ول  یوقته م یلی_نه بذار بگم، خ 

 که ماالمال از درده نگاهش کردم.  یشدم و با غصه و قلب الل

خواستم  ینشد. منم حالم بد بود و از خدا راه نجات م نی از ماش یخبر  چیه ستادم،یساعت ا مین هی_
عزمم رو جمع کردم و خم شدم، دو نفر   ستاد،یکنارم ا ینقره ا یمدل باال  نیماش  کیکه  نیتا ا

 ...یکه پشت فرمون بود بهم متلک انداخت و گفت شب  یداخلش بودن...اون..اون

 حس کردم نفسم گرفت!نفسش گرفت، منم  دمید

 یها هیبهم دست داد، گر یکردم به خودم بچسبونمش، حس و حال بد یجلو بغلش کردم. سع رفتم
چقدر   ی. زندگدیکش یمالکش رو به رخ م  یو ناتوان  دیلرز  یم ادیکه از غم ز ییوقفه اش و شونه ها یب
  تنها یمجبور ش  ،یدست بد رو از  یرو که دار  یز یتنها چ ی تونه با ادم تلخ تا کنه که مجبور ش یم

 . یرا بفروش  تییدارا
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رفت   یشد، وقت  یرقمه صاحبش نخواه چیه گهید ،یو اگر از دست بد شیبار دار کیکه فقط  ییدارا
  یمظلومانش، بهش دلدار  یهق هق ها ونیرفته...دستم رو پشت کمرش گذاشتم و م شهیواسه هم

 دادم.

متورم و صورت قرمز شدش دلم رو به درد اورد. با دستم  یجدا شد، چشم ها  کمی بعد ازم  هیثان چند
 گونه هاش رو نوازش کردم که دستم رو گرفت و اروم گفت: 

 ..مرده! یل ی..خ..خنی _آرت

 ابروهام نشوندم و موشکافانه لب زدم.  ن یب یز یچپ چپ نگاهش کردم، مصمم اخم ر یل یخداوک

 کارست؟   یتو چ یزندگ  یوسط المشنگ ها ابونی گرگ ب نیا  یبهم بگ قایدق شهی_م

  یتونه، از لحن و چشم ها یزِن که م هیفقط  دیشا د،یهاش خند هیگر ونیچشم هام نگاه کرد و م به
اون  نکهیبرام مهمه! ا  نیرو کردم که نشون ندم نقش آرت  میمن تمام سع دیهمجنسش مطلع بشه. شا

 کرده؟  یچه غلط

به تاراج برده بشه. درحقم  میینذاشت دارا ابونی گرگ ب  نیهم نکه،یا قتیحق ی _سخته بخوام بگم ول 
حال و   یشوهر شما بود. درواقع اقا وقت نیکه کنار اون راننده نشسته، هم یرو تموم کرد. اون  یمردونگ

 یبخوا وراستشحاضر شدم خودمم بفروشم، کمکم کرد.  ونیل یبابت چند م دید  یوقت  د،یرو دروز زارم  
 ...یکرده بودم ول یا گهیخودم تصور د  شیو برد آپارتمانش واقعا توقع نداشتم، من پمن  یوقت

 . دیدرونم جوش یز یحس کردم چ  شد،یکه هرلحظه مردمک چشم هام گشاد تر م یدرحال 

 محدثه رو برده خونش؟   ن،یبزرگ ترشد و قلبم ضرب گرفت. آرت مینی ب یها پره

پس   تهیاهم ی!؟ مگه بهش نگفتم واسم بختی ر نییدرون قلبم پا یز یبرده؟ چرا حس کردم چ واقعا
اوضاع خرابه، حاال   دیچهرم، انگار فهم دنی! محدثه با درمیاز حال م ادیچرا دارم رسما از ضعف ز

 کنه!  یحرف داره سکته م  نیا دنیلبم چرا رم کرد، چرا از شنق دونمی! نمدونمینم یاوضاع چ

خواست شب کوچه  یو برد آپارتمانش بعدم رفت، م ! آقا من وفتادین  یبه خدا اتفاق  ؟یخوب ی_خانم 
 کرد... یبهم نگاهم نم ینمونم. رفت صبح با پول برگشت، خداشاهده حت
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من ذره ذره وجودم آب شد و فرو  خدا قسم من به خاطر صحبت دگرگون نشدم نه،  یخدا وند به
 درک کردم.  شتری عمق بدبخت بودنم رو ب  نجایو چون ا ختیر

 و شب نموند" اروم گرفتم...  وفتادین یحرفش "اتفاق  نیا دنیبا شن نکهیا

مرد  ن یا یو شکنجه شدم رو ماریقلبم...قلب زبون نفهمم...قلب ب  یعنی نی ا ،یبدبخت یعنی نیا
 نزد! یو جمع کرده بود با کمربند بزنه ولعزمش  شی پ یکه ساعت یحساسه...مرد

نگران محدثه رو اروم ول   ی...لعنت به جفتمون! دست هانیلعنت به تو آرت  یلعنت به من...ا یا
  شیخواستم بق  ینم  ارم،ی خودم ن  یکردم به رو یکرد. سع یبا ترس و اضطراب نگاهم م چارهیکردم، ب 

 خواستم!  ینم رو بدونم،

  دیبود. واقعا خستم و با یکلمه روز گند یواقع یخوام استراحت کنم. امروز به معن  یم ؟یبر  شهی_م
 بخوابم!

  ری خودم رو ز یاشک ها روش به جامونده بود رو گرفتم و با ناراحت یس یصورت مهربونش که رد خ از
 پتو پنهان کردم. 

 *** 

درد   دیو شا یو خواب الودگ یجابه جاشدم. خستگ یشدن تخت، حس کردم لحظه ا   نییباال پا با
 که بخوام به اطراف نگاه بندازم.  شدیم نیورم کردم، مانع ا یچشم ها

 پتو بردم، دوست داشتم بخوابم. ری و خودم رو به ز  دمیکش  یقیهم  نفس

پلکام رو   کمی  یبه سخت  ،دیکشیم  یمواز  یخط ها فانهی گونه هام ظر ینوازشگر که رو یحس دست با
  دونستمینم  یانداختم. حت  یجی نگاه گ نیتارم به صورت اخم کرده آرت  یباز کردم و از پشت پرده ها

 درحال غرق شدن هستم. نمیریش  یاهایمن تو رو ای  یِ صورتم نقش بسته واقع  یکه جلو یر یتصو

آرامش رو بهم   یخاص که لحظه ا  یداشت، رنگ یب ی هم بود، چشم هاش رنگ عج ای اگر رو یحت
هم افتاد   ی رو یدوباره چشم هام از فطر خستگ دینکش ه یکه در طلبش بودم. به ثان یبرگردوند. ارامش

 رفت.  نیهرچند کم و کوتاه بود ازب نیری ش  یایو اون رو
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آروم صدام   یچه وقت از روز محدثه باالسرم ظاهر شد و چندبار با صدا ایساعت چند بود  دونمینم
 کرد.

از حالت معمول ورم داشت رو باز کردم و به صورت مهربون  شتریپف کردم رو که ب  یچشم ها اروم
 نگاه کردم. رهیمحدثه خ

شده   رمیپاشو ناهار واستون درست کردم، د دهیدوعه! صبحونه که مال کینزد ؟یبلند ش  یخوای_نم
 برم.  دیبا

تصل شد، شکه زده بلند شدم و به سرو  به وجودم م یولت  شیحرفش حس کردم برق ش  نیا دنیشن از
 عجله داشت، نگاه کردم.  کممی وضع امادش که انگار 

 ترسمینرو، به خدا م زتیجان عز ه،یعصبان  یازم مثل چ نمی ...آرتنیبب ؟ینر  شهینم  ؟یر ی_کجا م 
 ... زنهیست به موال...م وونهیباهاش تنها باشم! د

 تکون داد و اروم گفت:  یحرفم نصف موند. سر   دنش،یخند با

که من  ی طور  نیاما، آقا کامال ارومه و ا ینگران کنمیبامزه شده! درکت م افتی _قربونت برم، چقدر ق
 ! ستین  یاصالهم عصبان  دمید

 کردم گفتم:  یم یگردن و کتفم احساس گرفتگ هیکه تو ناح  یتخت نشستم و درحال  یکردم، رو یاخم

و عوض  من اسمم یکن  دایپ  یروان ن یتو ا  یو اگه تونستاروم ی معن ه،یاروم چ دونهی نماصال نی_اروم؟ ا
 ناموسا؟  لکسهیر یگیم  ی! رو چه حساب کنمیم

 پاهام گذاشت.  یرو رو یک یجابه جا کرد و با خنده جعبه کوچ کمیسرش   یرو رو  چادرش

که رابطه شما و اقا   فهممیم نمیواست سخت و طاقت فرساست، ا  زیکه چقدر همه چ کنمی _من درک م
 صبح بهم داد که به دستت برسونم.  ون ی. استی نرمال ن ادیز  نیآرت

که از ابعادش مشخص   یک یرنگ کوچ اهی به جعبه س ینگاه جیبه عالمت تعجب باال رفتن و گ ابروهام 
 انداختم. کنه،یرو تو خود حمل م   یفی نح یبود ش

 به رو برداشتم و اروم گفتم: جع دیترد با
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 _واسه منه؟ خودش گفت واسه من!؟

تلف   یجبران زمان یساعت نشست به کارش سرعت داد و برا یزد، نگاهش که رو یلحنم لبخند به
 شده، به سمت در اتاق قدم برداشت و گفت: 

 ناهام درست کردم. فعال خداحافظ.  یگل رمیم گهی_اره واسه شماست، خودش صبح داد دستم. من د

 جعبه رو باز کردم.   ،یبیبا حس و حال عج  نه،یرو بب   لمیدل یب  جانیو نموند تا شک و ه  رفت

شده، سرم رو عقب    یکار  نینگ یشد که به طرز ماهرانه ا  یفی و ظر کیمجذوب حلقه کوچ نگاهم
 بردم. 

 سستم نگه داشتم. یانگشت ها نیکرد، حلقه رو اروم برداشتم و ب  دنیهام شروع به لرز  دست

 ! نه...امکان..نه!شهه ی_فقط شب

که فقط  ی. حلقه اارمیادبیحلقه مورعالقم رو به  اتیجزئ  نیزتریکردم ر یامکان داشت، سع دمیشا
 عکسش رو داشتم و به مادرم نشون دادم. 

 باشه؟  دهیون حلقه رو واسم خرلنگه ا نی طور ممکنه آرت چه

و رقص کردن و بر سر چشم هام اشک و ناله   یکوب ی شروع به پا نمیدرون س ای دن یبغض ها تمام
 و هل هله کردن. ختنیر

 که من ارزو داشتم دستم کنم. هیحلقه همون نیخداقسم که ا یخداوند به

اوردنش و االن  رونی که خودم گرفتم ب یبه جرات بگم انگار از تو اون عکس تونمی م  یخدا همونه، حت به
 جلو رومه! 

 طور ممکنه؟  چه

 ممکنه؟  یعنیباشه؟  دهیعکس رو د نیا میگوش یممکنه تو گالر  یعنی دونست؟یاز کجا م نیآرت

که  خواب صبحم افتادم ادیقابل باور بود. لحظه   ری و غ  نیسنگ یبرام کم  انی بودم، باور جر هنگ
 ترس، بهم ارامش داد. یچفدر تو خواب لمس دست هاش به جا  کرد،ی صورتم رو نوازش م
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  شتریلطفا، ب  ای که در حقم دعا کنه تا جوون بشم. خدا یوسف یدارم، نه عمر نوح و نه  وبینه صبر ا من
 ...ری بار تو دستم رو بگ نیشد پس ا رانینکن، من همه عمرم و ادیغم و حسرتم رو ز نیاز ا

 حلقه تو دستم زل زدم و اروم گفتم:  به

 خودت!   شیمنم ببر پ ایو دوا کن دردم  ای_

خدا بهم داد.   یبراورده شد، تو بد زمان یاز ارزو هام تو گذشته بود که االن تو بد دوران  یک ی نمیا دیشا
 براورده شدن باشه.  رید  ایدرد ادم براورده نشدن ارزوش  شهیکه هم ست ین  یطور  نیانگار ا

 بر "بدموقع براورده شدن" وجود داره.  یمبن گمیتبصره د کی انگار

داد، نگاه کردم.   یکه به پوست دستم م یو بازتاب خوشگل یحلقه رو به دستم انداختم، به تالق مردد
 ست!   اروعهی حلقه حرف اون  نیا ل یدل  کیزدم، حتما  یناخودآگاه لبخند کمرنگ 

 .یانجام بد ی کار درست حساب هی بارت کنه تا  یز یچ یک ی  دی_اسکول حتما با

مختلف نگاهش کردم، اشکم رو با گوشه دستم پاک  یها  هیبار دستم رو عقب و جلو بردم و زاو چند
 کردم. 

 !ادی_به دستم م

فکر نکنم نه من  یبرم و ازش سوال کنم ول  خواستیپر رنگ شد، اروم ازجام بلند شدم. دلم م لبخندم
جواب بده! تو آشپزخونه رفتم و چند بار صورتم رو با آب   نیتوان صحبت کردن داشته باشم و نه آرت

 خنک شستم تا رد اشک رو پاک کنم. 

 _غذارو بکش من گرسنمه!

! با ن یزم  وفتمیبخورم و ب زی که کم مونده بود ل دمی صداش، اونم درست پشت سرم چنان ترس از
 قلبم قرار دادم و با چشمان گشاد بهش زل زدم.  یوحشت دستم رو رو

 _چته؟ 

  روزید یاداور یشده بود، افتاد. با  دهیپچ   ینامحسوس نگاهم به دستش که بانداژ نازک دم،یکش  ینفس
 انداختم. نییو سرم رو پا دمیاومد، لب گز شیکه پ یو اتفاقات مسخره ا
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 !هیکردم هنوزهم ازم عصبان یقدم اومد جلوتر، حس م چند

 درونم نشست کرد. یشدنش ترس کیبا نزد دونستم،یمقصر م یتاحد روز ی رو بابت د خودم

که  یطور  دم،یعقب کش  عیو سر عیضا یلیبرداشت، خودم رو خ   یآب وانیاز کنارم رد شد و ل یوقت
  یغذا و مخلفات سفره کردم و سع دنیتعجب توصورتش مشخص شد. خودم رو سرگرم کش یلحظه ا

 نکنم.  یتوجه رشی کردم به نگاه خ

.  ادی گرفتم که صدام درنم یز یچ یکردم الل مون  یکه تموم شد، زودتر از من نشست و من حس م کارم
 شد.  ریفقط حس کردم چند بار به دستم خ کردمی و اصال بهش نگاه نم دم یخودم غذا کش یبرا

زده باال و اون جعبه کوچولو رو به حال   میبازم سرتق باز ای وش کردم به حرفش گ نهیبب خواستیم انگار
 خودش گذاشتم و برگشتم. 

  دنیقابل شن یا گهید زیچ چیقاشق و چنگال هامون ه ی از صدا ریسکوت کامل غذا خورده شد، غ تو
 گرفته و ارومش من رو وادار کرد بهش نگاه کنم.  یبلند شد، صدا ی. وقتستین

 !  ی"زن" ازت توقع دارم خودت غذا درست کن هی. به عنوان گردمیتا شب برم رم،یم یی _جا

 تند کرد.   یبهم انداخت و لحنش رو کم  یز ی نگاه ت بعد

 !یای_البته اگه واقعا زن به حساب ب 

ناخونم رو تو دستم فرو کردم و به غذام زل   پا تند کرد و رفت. از حرص نه،ینکرد واکنشم رو بب  صبر
  شهیمحضه و نم قتیحق نیزن و شوهر بود؟ درسته که ا هیمن و اون شب یچ  یلیزدم. زن؟ خداوک 
 ...یکتمانش کرد ول 

 رو نگاه کردم.  ییاون حلقه جادو گهیبار د کیچونم گذاشتم،  ریرو ز دستم

  دیشدم که عاشقش بودم و شا یمرد ریاس وجود نداره! من چه بخوام و چه نخوام ،یول  متاسفانه
 ....دونمیاالنم هستم. واقعا نم

 زل بزنم.   نیگوشم اکو شد و باعث بغ کرده به زم یحرف مادرم تو  ناخوداگاه
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رقمه ازش فرار    چیتونه ه یکنه که نم  یم ری گ یاز زندگ ییجاها هیوقتا  یآدم بعض یدون  ی"_صدف  م 
  ی. مینگ یچی و ه یبنداز  نییو پاروزگار سرت  نیا هیکنا شی دربرابر ن یکه مجبور  ییجاها هیکنه؟ 

باشه،   یپول  یتونه به خاطر ب یم اده،یز  یلیاجبار خ  نیواسه ا لی! و دلیچرا؟ چون مجبور  یدون
 دردناک تر...  دیزور اجبار و شا یحت  ایباشه  یس یرودروا

 !شه؟یدردناک تر م  ی_ک

 هیبا تعجب منتظر بق  دم،یاشک رو گوشه چشم مادرم د ریدرخشش حر ،یخونه لعنت نیا یک ی تار تو
 صحبتش بودم که گفت: 

آدم  نی ناتوان تر یکه دوستش دار  یدربرابر اون یشی عشق وسط باشه. عاشق که م یکه پا ی_ وقت
 ممکن رو با تو بکنه.   ی کارا نیاگه بدتر ی! حتیهست نیکره زم یرو

زنه سکوت کنم.    یکه حرف زور م یوقت دربرابر کس  چ ی، هوقتِ  چیه ستمی_قبول. اما، من حاضر ن 
 اگه طرف عشِق نداشتم باشه." یحت

سکوت کنم؟ عشق ادم رو کور و کر    ستمیکه اون زمان به مادرم گفتم، زدم. حاضر ن یبه حرف   یپوزخند
  کره یادم رو نیادم شهر دربرابر عشقش مظلوم تر نی . شر و تخس ترکنهیناتوانت م کنه،یو الل م

 ...شهیم نیزم

 کمه، به خدا کمه لعنت بهت... ادیهزار بارم بگم توف بهت ب ی! روز نیلعنت بهت آرت  ی_ا

 *** 

 " نی"آرت

درحال   ی مواد منفجره بودم اما، ته ته وجودم حس قشنگ یها هیتو ما یز یچ  تی حرص و عصبان از
 رو نگه داشتم.  نیواسم فرستاد ماش لیکه سه  یآدرس  یرنگ زدن به قلب و روحم بود! جلو

بارون   ادیرو دامن آسمون نشسِت، به نظر م اهیس یکه مثل لکه ا یا رهی خنک بود و با وجود ابر ت هوا
 رو به همراه داره.  یپوش فصل یخزان و مجلس نارنج  یکه بو ییبارون ها نی! اولمیدار شیدرپ

که انگار منتظر   دیخونه باغ شدم. ام اطیتند داخل ح  یو با قدم ها  دمیرو محکم بهم کوب نی ماش در
 . دیبه گوشه کت و شلوارش کش یدست  دنمیمن بود، با د
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. کنارم  ذارهیحداقل بهم احترام م م،یدار یکه اسلحه به سمتم گرفت رابطه بهتر  دارموید نیاول از
 واسه پنهان کردنش نداشتم گفتم:  یکه قصد یبا خشم  ستاد،یا

 *" رو؟ یعوض یکرد داشی_کجا پ

 کرد گفت:  یم تمیهمون طور که سمت انبار هدا تیفرو کرد و با جد بشی رو داخل ج  شیگوش

  میدی. امارو که داد فهمدیاز بچه ها فهم یک ی یبندرعباس تصادف کی پدر، نزد  یب  کردی _ داشت فرارم
  مشیار ی گفت ب ی دربه در دنبالش دونستیم لیاهش بود. سهچمدون دالر و مواد همر هیخودشه، 

 . میو خبرت کن نجایا

  یرو دیهام رو باال دادم. نگاه ام نی عجله داشتم آست دنشیرو دراوردم و همون طور که واسه د کتم
کنم، مشت هام مدت هاس   یخواستم عقده خال یتندم درنوسان بود. رسما م یدست هام و قدم ها

 !دهیرس  شی کردن بخش  یکردن و االن وقت خال رهی رو توخودشون ذخ  یادیز یروی و ن یانرژ 

تکون   یو به نشانه احترام سر  دنیکنار کش  یمن کم  دنیبا د دیافراد ام ستادم،یا یدر اهن یجلو
 دادن. 

 گرفتم و گفتم:  دیبهشون کتم رو سمت ام تی اهم یب

 !یکس دنی برم د دیبا  وونیح نینشه، بعد خلوت با ا  فینگه دار کث نمینشو! اروب مزاحم خلوتم   هی_

داشت اروم   یکه نگاه مشتاقش از سرتاپام دست برنم  یزد و درحال  ششیبه ته ر  یدست د،یخند بهم
 لب زد.

 فقط نکشش!   شه،یمزاحمت نم ی_کس

  یخاندان مثل لطف اله نیمرحله قرار داشت. مرگ واسه ا نیواال تو برنامم کشتن تو اخر کشتن؟
 لطف رو بهشون کنم. نیمن عمرا ا مونهیم

 _حواسم هست... 

  نیبنز یکم دیکاغذ سوخته، دود و شا یکه به مشامم خورد بو یز یچ نیباز کردم و داخل رفتم. اول درو
 و آشغال!  
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. سرش رو باال اورد ستادمیروبه روش ا بوش رو هم بده!  دیکه خودش ته ته آشغاله، پس با یراست به
 بده.  صمیبسته تشخ یکرد با اون چشم ها یو سع

فقط  ونی لی. اون چمدون کم کم صدمدمیم لتمیتیبشه بزار برم، ش رید نکهیقبل ا نیبب   ؟یی_بازم تو
دارم، نذار دودمانتو به  ادیز  بمیمن ادم تو ج نیداشتم. بب طیپول نقد توشه! بردار واسه تو، امشب بل

 باد بدم.  

 کردم.   یبودم و به هارت و پورت هاش گوش م ستادهیتمسخر جلوش ا با

د بنال دردتو!   ،یزن ی نه زر م یهست  یک  یگینه م نجایا میچند ساعته اورد  ،یکن یو خورد م عصابم  ی_دار 
  یدونی ..نم مین کم یدون یتو نم نی ...ببزننی م شیناموستو جلو چشمت آت ادی سرم ب ییمن اگه بال

 ...شهی! بد برات تموم م یاومد یسراغ ک

سمتش دوال شدم، حس کرد که جلوتر اومدم چون  کمیشده باشم،  کیکه به خطر انفجار نزد انگار
 ساکت شد. 

 دونم؟ی_نم

 !هیکلمه واسه شناختن من کاف کی نیهم  دیصدام رو شناخت. شا دیشد، شا قیهاش عم نفس

 ؟ یسشون یرئ ؟یدیجد ؟یهست  ی_تو..تو ک

از   کمیکه  دمیهوا موهاش رو از فرغ سرش گرفتم و چنان کش یو ب دمی. بلند خندزدی حرف م مردد
 که روش نشسته بود فاصله گرفت.   یصندل

 گوشش زمزمه وار گفتم:  کینزد  د،یاز درد کش یادیفر

  ضی ف دهاتی! جمالتت قشنگه خوشم اومد بازم تکرار کن بلکه از تهدیزدی_ راجب ناموس حرف م
 ببرم. 

تونه   یسرش، نم هیدونستم از درد تو ناح یکه م یبه نشون خورد. نفس هاش بلند شد و درحال   رمیت
 درست حرف بزنه بهش زل زدم. 

 ن؟ ی _آرت
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  یبزرگ تر شده بود و سع شینی ب ی. پره هاکردی که به زحمت کنترلش م یدر کنار ترس یو دودل  شک
 داشت خودش رو اروم کنه.

 _خودشم!

بستش نتونست   یو پرتش کردم وسط اتاق، به خاطر دست ها دمیکش یشتر ی رو با شدت ب موهاش
 افتاد.  نیخودش رو نگه داره و با پهلو زم

 بدم!  حی..توروخدا صبر کن بذار توض نی _آرت

 ناموس کثافط...  ی_ببند دهنتو ب

 یمزاحِم عرق رو از رو یکرد. با دستم دونه ها یبلند به شکمش زدم که از درد ناله   یلگد چنان
 کرد! یحالم رو بهتر م  ستده یزجر کش یوونیبه ح  هیبرداشتم. ناله هاش که شب میشونیپ

  دمیبه صورت خوش فرم عمل کردش کوب  یلباس بلندش کردم و از ته دل مشت  قهیسرش رفتم، از  باال
 . دیشکسته شدن دندونش به گوشم رس یکه قشنگ صدا

 دوباره بگو َنشنُوفتم!  ؟ی گفتیم یراجب ناموس چ ی_داشت

 کرد.  فیاز لباس کرم رنگم رو کث  کمیشده بود  یجار   شینی که از دهن و ب یافتاد، خون نیزم

خم و مجدد موهاش رو گرفتم و  کمی صورتش  یو من تازه گرم شدم. جلو دی چی درد به خودش پ از
 که با عجز لب زد.  دمشیسمت خودم کش

باباش گفت برم س..سراغش به   ارم،ی..سرش..ب..بیی..تم...بالخواسی _به خدا نم
 ..دونستم...صدف.. یخدا...نم

و عربده   دمی چشم بندش کوب  کینزد ییحرفش کنترلم رو از دست دادم، مشت دومم رو جا دنیشن  با
 زدم.

 ...*"اریو ن_اسم زن من

از درد  یشد و داد الی خیرو ب  ش یاز ضربم مردونگ برد،ی به سر م  یهوشیب مهی تو حالت ن  ادیدرد ز از
 داد!  یم ی . حس خوبرمیگیم یکردم از ناله هاش دارم انرژ  ی. حس م دیکش
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  نمت،یبهت گفتم دور و برش بب ادتهیاز دست من؟  ؟یاز دست من فرار کن یتون یم ی_فکر کرد
   ؟ یکه مثل سگ واق واق کن ارمیبه سرت م  یی چشمت؟ نگفتم بال یجلو ارمیآباواجداتو م

لگد   تی با حرص و عصبان اوردی که داشت سر صدف م   ییاون روز و بال یاداور یول کردم، از  موهاشو
 دردسترس باشه! میبعدواسه عربده  یکاف ژنیبلکه اکس   دمیکش یق یبه کمرش زدم، نفس عم یا گهید

   ؟یکارش کن یچ یخواستیالشخور هان؟ م  یداشت ی_چه نقشه ا

 التماس گرانه لب زد. دیلرز یم ادیکه از ترس و درد ز یدرحال یبدبخت با

 داشته باشم که بمونه...باباش..گفت...  یز یچ هیفقط .. خواستمیبه خدا م ،یچ ی_به..خدا..ه

بهم دست داد! اما، کمه   یشدم! حس بهتر  یخون باال اورد، حس کردم خال  یبار سرفه کرد و وقت چند
 اما زوده...  زشی عز ییو ببرم بفرستم واسه داجا سرش   نیهم دیبا

 کرد. یا رو چنان گرفتم و فشار دادم که نالهخم شدم، دستمو بردم پشت سرش و گردنش   روش

 ؟ یکن  یبهش دست دراز  یخواستی_م

  یادامه بدم از ترس سکته کنه. وقت گهید کمیاگه  دیهاش رو بهم فشار داد، وحشت زده بود. شا لب
 ! شهی زبون ادم سرشون نم  نایبلندش کردم. ا زنهیو حرف نم دهیترس دمید

منو ساکت نگه  ستخوایم یبود. چه طور  دهیکش یچه نقشه ا شرفشیب یبفهمم اون بابا  دیبا من
 داره!

  نیکه دوباره زم دمیسمت خودم. به پشت زانو هاش کوب دمیاورده بود و کش دیکه ام یآب  بشکه
 افتاد.

که   ارمی به سرت ب ییمشنگتم؟ بال یدست ها ریمن مثل ز یکره خر! فکر کرد کنم،یو باز م _ دهنت 
  یخر  چیه  شهیمال من م یز یچ  هی یوقت  دمی! نشونت میچ یعنیبه اموال من  یدست دراز  یبفهم

 رد بشه. شیحق نداره از ده متر یحت

 ..گو*ه خور... نی _آر..ت
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و   ین یتو سطل آب فرو کردم. از ورود آب به داخل ب  شدیکه م ییرو تا جا حرف زدنش سرش  قبل
که دست هاش رو بسته بودن محکم   ییگلوش شروع کرد به دست و پا زدن. پشتش جا گرفتم. از جا

 م و اجازه دادم خوب تقال کنه!نگهش داشت

 .دیبلند چند بار نفس کش یرو قد خر باز کرد و با صدا رو اوردم باال، دهنش  بعد سرش  هیثان چند

 ! بنال!شنوممی_م

 ب..به سرت...  یی..چنان..بالرونی..برم بنجای_به خدا..از..ا

 زدم. داد

 _ببرصداتو! 

 تو آب فرو کردمش!  شدیکه م ییگرفتم تا جا روگردنش 

 کنمیکه من دارم م یکار  نیتو آب فرو کردمش! واسم مهم نبود با ا شدیکه م ییگرفتم تا جا روگردنش 
اگر حرف نزنه شده تک به تک  نیصدمه وارد شه، ا  گشیهر عضو د ایاش، گردنش  هیممکنه به ر

با   رون،یب  دمشیکشتقالهاش شدت گرفت از آب  یکنم! وقت یکارو م  نیاستخون هاش رو بشکنم ا
  کمی به آب انداختم که به خاطر خونش  یو سرفه کرد.نگاه نامحسوس  دیبار نفس کش  نیباز چند هند

 . دمیحوصله شونه هاش رو فشار دادم و غر یرنگ عوض کرده. ب 

  یمامان یها دهیانقدر فکر واسه عذاب دادنت دارم...انقدر ا ی_جون بکن، کثافط به خدا تا حرف نزن
گردم. نذار تک به تک فکرمو   یسال خارج بودنم تو ذهنم پروروندم که فقط دنبال ادمش م تو اون نه
 کنم.  یسرت خال 

. سمت صورتش عربده  گمیم  یدونستم اصال بفهمه چ یم دیو سرفه کرد که بع  دینفس کش انقدر
 .دمیکش

 انه؟ ی یزن ی _حرف م

دورگه  یمکث کرد، با حرص شونش رو گرفتم و خواستم  تا کمر تو آب فرو کنمش که با صدا  کمی
 لب زد.  سهیتونست رو پاهاش صاف وا  ینم ی که حت یدرحال 
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صدف    یطور  نیا خواستی..خواست..میرعلیکه ام یز ی..چیز یخواستم بهش.*"..چ  ی_م
 بود!  ین جوابش به من منف ..خواست از تو دور..ش کنه! چ..چویبامن...ا..ازدواج کنه! م

االن خودم رو   دیبا یدونستم چه طور  یو شعله ور شده که نم ادیز یوجودم به حد یها گداخته
  یکرد که حت یم  کینزد یگر  یاز وحش یصحبت هاش داشت من رو به درجه ا دنیکنترل کنم. شن 

شونش   یهام رو بود، ناخودآگاه دست   دنیترسم. خون درونم درحال جوش یخودمم از اون درجه م 
 مشت شد. 

خودم نبود، سرش رو به لبه بشکه    یبرا  یحت  یشبنیکه اصال قابل پ  یحرکت کیتحمل کنم، تو  نتونستم
 از هوش رفت! گهیکه د دمیکوب

  نیکه تو آخر یادیفر یکردم نفس بکشم. از صدا یدهنم نگه داشتم و سع   یلرزونم رو جلو دست
به خون   ی. با چشم هادیترس ادیخون از سرش م دید  ینگران داخل اومد و وقت دیام دیلحظه کش

 اومدم. رون یتونستم تحمل کنم، ب  یرو نم  یآشغال دون نیخفه ا یهوا گهیکه د ینشسته ام، درحال 

 _زنده نگهش دار. باهاش کار دارم! 

  تی ز خشم و عصبانکه ا یتوجه از کنارش رد شدم و درحال  یدر برداشت، ب  یدستش رو از جلو  دیام
رفتم. دست هام دور فرمون   نمیکنم، سمت ماش  یخال  ای نی خواست مشتم رو تو صورت عل یدلم م ادیز

اروم   ی. ولرمیکردم اروم بگ  یو سع  دمیکش قیعم یبسته نفس ها یچفت شد، چندبار با چشم ها
 برده بود.  ی وانگی. صحبت هاش من رو تو مرز دستیکه ارامش داره ن یآدم هی من شب  یچی ه دم،نبو

رو در حق خودم،    یکار   نیگفتم همچ یبهش عمو م ی زمان کیکه  یکس کردمی تصور نم یروز  یحت
تا   تونمیحال م نیبا ا دونستمیفشار دادم، نم یدخترش کرده باشه! کمرم رو به صندل  یخانوادم و حت

و به سمت خونش روندم.   دمیبه موهام کش یگکه گذشت چن کمینه!  ایکنم  یرانندگ  موریخونه ت
 واسه آروم موندم بود. لیدل  کیخودش  نیبهم گفته بود حالش بهتره شده و ا  تارشپرس

  موریبار هزارم خداروشکر کردم که بابات  ینگهبانش در رو واسم باز کرد و من برا دمیبه خونش رس  یوقت
از بابتش   المیاش کردم بمونه. حداقل خ هیکه خودم ته یدیباهام راه اومد و اجازه داد تو خونه جد

 ! دونمیکه واسش افتاده مقصر م یراحته، خودم رو به خاطر اتفاق
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.  وفتادیحال و روز نم نیاالن به ا د یپرونده قتل درست کنه شا اینیخواستم واسه عل یمن ازش نم  اگر
 یکدومشون پاسخ قانع کننده ا  چینم درحال رژه رفتن بودن و من قادر نبودم به ههزارتا اگر تو ذه

اوردن،  نجایکه به درخواست خودم ا یل یاز وسا یسر  کی و   اطیح  نیبدم. قدم هام رو تند کردم و از ب
 رد شدم و وارد خونه شدم.

 رو به خودم اورد. جلو کنه من  یکرد عصب  یم یخندونش که سع یدر هنوز رد نشده بودم که صدا از

 ؟ یکش یخجالتم نم   ؟یپسرک خر...بعد چند وقت اومد رون،یاالن برو گمشو ب نی_هم

بار   یسکنه مونده بود، دلم برا یو ب یکه کنار مبل خال  چرشی ول دنیرو سمتش چرخوندم، از د نگاهم
کردم لحن   ی کردم لبخند بزنم. جلو رفتم و سع یسع  یدرون گلوم نشست ول یهزارم گرفت. بغض 

 لرزونم رو کنترل کنم. 

 شلوغ بود.   ی لیقشنگم بشم، به خدا سرم خ  یبابا ی_فدا

دست راستم اشاره کرد و با طعنه    نیلباسم و آست قهیبه خون کنار  میبهم انداخت، مستق  ییرای_نگاه گ
 لب زد.

   ؟یدعوا کن یچه طور  ینگرفت  ادیسرت شلوغ بوده! تو هنوز  یلی _کامال مشخصه که خ

با   یجونش که حت ی ب یو روبه روش نشستم. نگاهم به پاها دمیرو طرف خودم کش  یصندل  دم،یخند
من رو تا سرحد   نیو کوفت و زهرمار  هنوزهم قادر به راه رفتن نبود افتاد و ا یوتراپیزیاون همه ف

که  شمیمصمم تر م کنمیرو که نگاه م یز یداد. هرچ یخانوادم کشته شدن، عذاب م دم یکه فهم یزمان
خوام صبور باشم و واکنش تندم همراه با ترکش   یم یو خاندانش رو به فنا بدم. هرچ  ای نیدودمان عل

 هست که گند بزنه. یز یچ  کیخونه خراب کنم رو کنترل کنم،  یها

جون کندم و  مهربون خواهد بود،  یچشم ها نیعمر شرمنده ا کیکه مطمئنم  یافتاده ولحن یسر  با
 لب زدم. 

 فرستم که کمکت کنه.  یاست، دوتا پرستار واست م گهیچند روز د  تی زوتراپی _جلسات ف

مردکهنه سال و باتجربه جلو روم، به خاطر   فروخت،ی فخر م رهیخ  رهی و مصرش بهم خ نیسنگ نگاه
که از دست داده رو بهش برگردونم. خودشم   ییپاها تونمی نم یشده و من حت یطور  نیکمک به من ا
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داد  ی. مرد بود که اجازه مگفتینم یچ یباشه اما، ه جهینت   یجلسات ب نیتمام ا دیدونست که شا یم
خوب  گهیدونست پاهاش د یمحبت هاش بکنم. مرد بود که م  یهمه تالشم رو واسه جبران ذره ا

. مرد بود که بعد اون تصادف جاده  کردی رد نم  یدرمان دی بازم درخواستم رو واسه دوره جد  یول شهینم
 موند و ولم نکرد. مرد بود!  شمیکه افتاد، بازم پ یو اتفاقات  یا

زانوم مشت   یافتاد، حس و حال بدم رو قوت داد. دست هام رو نییکه پا ی کمرنگش و سر  لبخند
شکل ممکن    نیکه شده، به بدتر  یکردم من انتقامم رو هرطور  خودم مرور  شی بار هزارم پ یشد و برا

 . رمیگیم

پشت   ، یزدیحرف م   اینی راجب سهام شرکت عل  شی_حال و روز خودت و زنت چه طوره؟ چند روز پ
 بده.  حی! توضدم یدرست نفهم  یگوش

  خوامیم دهیو فهم  دونهیم گهیدونستم بهتر از من و بهتر از هرکس د یبه لحن حرفش زدم. م یلبخند
من بگم و اون متوجه  شهیمگه م ه،یدادگستر کی هیپا لیکنم. درهرحال سال هاست وک  کاریچ

 منظورم نشه. 

 فهیبپرسه وظ  یهزارتا سوال تکرار   یاگر روز  یپدر رو واسم پر کرده، حت یرسم ادب سرخم کردم، جا به
 دارم جواب بدم. 

 رو اروم کردم و گفتم:  صدام

و   لیکله گنده داشت که به لطف سه کی ...دوتا شرمتی ق  ری. اونم زخوام بخرم  ی _سهام شرکتش رو م
سهمش شده و رفته!  خود خاک برسرشم که  الی خیطرفم آرش ب کینقشش، اومدن سمت من. از 

که من  یشده اون طور  یشهر، شرکتش رسما به فنا رفت. همه چ نییو رفته پا دهیترس یمثل چ
 ...دیواسه خر رمی م وز. امرخوامیم

تنش انداختم و حس کردم نسبت به قبل   یش درهم شد، نگاهم رو به لباس چهارخونه طوسها اخم
 کنه! هیبراش ته  ی تر  ییمقو ییغذا میبه پرستارش بگم رژ دیبا  دیالغرتر شده. شا کمی

 اعتماد ندارم.  لی پسره سه نی_من به ا

 کرد اروم گفتم:  یدرد م یکه گردنم کم  یداد، درحال  هیتک میصندل به
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 م،یباهم ندار یباشه مشکل   یکی که هدف جفتمون  یمنم ندارم. اما، تا زمان  ی _اگه راستش رو بخوا
 ...میدیم ادامه م. تا تهش میکه باهم شروع کرد  یمهم فقط االنه و کار 

 نور المپ باالسرم مشخصه... ریز ش ی شونیاز زخم رو پ  یچونش نشست، هنوزم مقدار کم  ریز دستش

.  کنهیبحث انتقامت و کارات من رو نگران م  زنه،یپسره مشکوک م   نی. استین د یکنیکه م یث کار _بح 
! سکوت  نی ترسم آرت  یبا خالت صحبت کردم. نگران بود. همون طور که من هستم. م یتلفن  روزید
 . کنهیمن رو نگران م یرعل یام

 به حرفش زدم. یموزخند

تمام   ده،ی خر گهید یزده رفته خونه جا مینشون بده. ج یحرفاست که بخواد واکنش نی_بزدل تر از ا
 دیواسش نمونده که بخواد دندون نشون بده. شا یز ی که داشت به فنا رفت. چ  ییو پول ها هیسرما

 یدیترسم، د ی ادم حسابش کرد. از واکنششم نم یحت شهی بود اما، االن نم یقدر  فیبرام حر یزمان هی
 ! کردی م کاری چ  یم اخر که داشت د

که  یبلبل زرد رنگ یخونه رو دوست داشتم. به خصوص وقت  نیبهم انداخت، سکوت ا یمتفکر  نگاه
 .زدیخودم کادو بهش دادم، گوشه اتاق چهچه م

.  ستین  یاون خاندان باشه، عاد یفقط فکرش نابود ل یکه سه نیقابل درکه اما، ا یرعلی_سکوت ام
کله پا کردنش کار   یتا به تو کمک کنه. اگه توام نباش  کنهیهمه خرج نم  نیمثل اون ا یادم یدونیم

 نبود، اون پشت پردست و تو... یسخت

 گفتم:  یجد  یلیوسط حرفش و خ دمیپر

صددرصد دنبال   لیسه  فهممینم  ای دونم؟یمن نم  یکن یتو صحنه، دست بردار بابا فکر م  گری_و منم باز
 ... ستین  ازیمثل من ن یبه خر  ی رعلیکردن ام ستیل خودت واسه سربه نوگرنه به قو ؟یا گهید زیچ

 یچروک شده و گرمش دست ها ی سمت جلو خم شد، دست ها موریلحظه ساکت شدم که بابات چند
 رو گرفت.   میخون

 ینباشه، م یرعل ی ام میکن یازش دور  دیکه با یترسم کس ینگرانتم! م  یلی_من نگرانتم باباجون...خ
 کار دستت بده.. لی سه نیترسم ا
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 لبخند ممکن رو زدم و اروم گفتم:  نیبخش تر نانیاطم

 ...انمی_حواسم هست، نگران نباش. من خودم به صورت فول ورژن درجر 

لب گفتم که   ری ز یز یزد که ناخواسته زخم دستم رو لمس کرد. از سوزشش اخ ر یحرفم لبخند به
 گفت:  ینامحسوس به دستم زل زد و با دو دل 

!؟ هر روز  یش یاخه تو ادم نم ؟یدعوا کرد شمی! چند روز پستین دیمثِل خون رو لباست جد یکی نی_ ا
   ؟یرو مثل سگ بزن  یک ی دیبا

 و کنجکاوش جواب دادم. یکه صدف زد، به لحن کاراگاه یبه خاطر گند یاوقات تلخ با

 گله صدِفه! _دسته

  ،ینوبر   گهیکه قبول کردم تو د  ییهمه وکالت ها نیا  نیخاک تو سرت، ب ؟ی _ از زنت کتک خورد
 ده؟ ینم یبگم دست رو بلند کرده و خرج   ای ده؟یکنم بگم نفقه نم تی برم دادگاه خانواده شکا یخوایم

جلسه  یکه کم کم برا  یتاسف تکون داد. از جام بلند شدم و درحال یاز رو یکردم، سر  یکوتاه  خنده
 گفتم:  شدیم ریداشت د

رو تموم کنم و احتماال قراره گند زده بشه به   یرعلیام یکار شرکت داروساز  دیبرم جلسه، امروز با دی_با
 خبرم کن! یالزم داشت  یز یاعصابم. بهتره زودتر برم چ

 گفت:  یبرام تکون داد و با لحن شوخ  یدست

 خبرم نذار فقط، پرستار خوشگل بفرست! ی_به سالمت، ب 

 ادیکه گورم رو گم کنم روم بود. ز یزدم، نگاه مهربون و نگرانش تاموقع ا یلبخند کمرنگ شی شوخ به
درحال   دمی که کش یی. تمام تالش هام و زحمت هارفتمی م دیبا  یول  دمیدیحال و حوصله تو خودم نم

 . دیرس یم جهی به نت دنیرس

 .شدی م دیکه با یاطرافش باالخره شد اون یدادن به مفت خورا لیتیمدت ها تالش و ش بعد
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واجبه که بتونم برنامه هام رو   یلیواسه من بود و برام خ  ی . امروز روز مهم دمیقدم هام سرعت بخش به
رو    نیشدم که تلفنم زنگ زد. همون طور که ماش  نیکنم. سوار ماش کیخوام نزد یکه م یز یبه اون چ
 انداز شد. نیطن  نیتو اتاقک ماش  لیسه یگذاشتم که صدا کری اسپ یرو رو ی کردم گوش یروشن م 

 ؟ یی_مهندس کجا

کردن،  ی شدنشون اضافه م رهی به ت  یکه ه ییروبه رو و ابرها ابونی به خ یتازه کردم و نگاه  ینفس
 انداختم.

 ؟ یکنی سوال م یپس واسه چ ،یدون یم وثیام برم توعه د یی_من دستشو

رو به گوشم بچسبونم.   یبشم و گوش  کری اسپ الی خیباعث شد ب  نیماش یخنده هاش تو فضا یصدا
 ! شهی حداقل صداش کمتر م 

 چندتا خبر واست دارم.  هینرفته  ادمیکرده باشم! تا  یعرض اندام هی_فقط خواستم 

 رو جابه جا کردم.  دنده

 .شنوممی. مکنمی م ی_بگو، دارم رانندگ 

نامحسوس طرف توان،  ای نیعل یها  کیدوتا از شر بته،ی ه احتمال نود درصد نصف سهام تو ج_امروز ب
...فقط حواست به  یایازپسش برب  یباال داد، البته نه انقدر که نتون متیهست که ق گمید یمشتر  هی

 وقت...  هیتو شرکت  انی باهات ب گمیارش باشه، به بچه ها م

 گفتم:  بردمیسرعتم رو باال م کمیکه  یوسط حرفش و درحال  دمیپر

 رو نفرست! ی. کسامیازپسش برب تونمیتورو ندارم. خودم م  ی_زر نزن، اعصاب ادم ها

و تمام برنامه   یار یترسم جوش ب   یم ستیدرست درومون ن ادیآرش االن حالش ز ،یای _نگفتم برنم
  هوشیساعت بعد رفتن تو ب  می ن  شیمثل سگ زد اریکام  دنید یگفت رفت دی ! امیهام رو به فنا بد

 بود.

 شده گفتم:  شیقاط تمیکه عصبان یتیرو جابه جا کردم و با جد یگوش
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اوردم   ار یکه سرکام ییدنبالم نفرست وگرنه بال ی. کسکشتمشی _به جهنم، زوده واسه مردنش وگرنه م
 !ارمیسر اونام م 

حوصله سرعتم رو باالتر   یدادم. ب انیبه مکالممون پا ،ی بهم گفت و من با قطع کردن گوش  یخر  کله
 درونم توجه کردم.   یبه استرس و نگران  کممیبه مقصد  دنیتر رس عیسر یبردم و برا

 *** 

 "صدف" 

  یل یخ دمشیمدت دوباره د نیکه بعد ا نیخاله گره کور خورده بود، از ا یخوشحالم به چشم ها نگاه
نشسته بود،  یب یتو وجودم دلشوره و حس و حال عج   نی بهم دست داد.بعد از رفتن ارت  یخوب حس

به   یته دلم راض یخواستم سرگرم باشم ول  یم دیواقعا واسش غذا درست کردم! شا  یسخته ول دیشا
 غذا پختن بود! نیا

  چارهی ب یِ ن زندانکنه، حس و حالم مثل او یتو دلم رسوب گذار  یورود سرزده خاله باعث شد نم شاد و
کرده!  دایپ ی مالقات کی یسخت یبعد کل  ،یطوالن یکه محکوم به حبس ابده و االن بعد مدت ها یا

 کردم، با ذوق گفتم:  ریم رو جلو بردم و پنجه هاش رو اس حس  ی سردم و ب یدست ها

 و کرد؟  کار خودش  نیری _پس باالخره ش

آره   یبه معن یرو عقب برد و سر  ش یروسر زونِ ی داد، با سر انگشت هاش دو سر او هیهد یلبخند بهم
 تکون داد.

که عاشق بچست،   مانیخوبه! پ ادشیبچه ز ارن،یب گهیبچه د هی دیبا نایا گمیمن بازم م ی_فعال اره ول
 ! هیدوست داره، موندم دست دستشون واسه چ نمی ریش

 گفتم:  بردمی مکالمه لذت م نیکه از ا یدرحال  یدادم و با خونسرد هیپشت سرم تک  یراحت  مهی مبل ن به

از آب و گل   یکی نیبذارن ا گمیمن که م ست،یاومده انقدر عجله خوب ن ایبابا، دخترش تازه دن ی_ ا
 مناسبه! گهیحداقل دوسال د   ارن،یب گهید یک یبعد   ادیدرب

کردم فقط واسه خاطر دل من هنوز برنگشته،  یکه حس م یبهم انداخت، درحال  ینگاه خسته ا خاله
 لب زد.
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 . کنمی واال، هنوز خودشون صالح بدونن، من که دخالت نم دونمی_نم

  یم یرو از صورتم به دست هام و بلعکس ط یتکرار  ریساکت شد، مردمک چشم هاش مدام مس کمی
ترس   اید سوال کنه و مردد بودنش به خاطره ترسه! خوا  یم یز یکه چ شدیحس بهم القا م نیکرد و ا

 ! نیآرت  دنیترس از سر رس  ایاز جواب من، 

عدد  یکنجکاوش فرو کش کرد و من نگاهم به ساعت که رو  یشد، چون نگاه ها مونیانگارپش یول
 ریتوجه به د یخودم رو ب   کردمی م یکه سع یدرحال  ومده؟ینصف شِب، برخورد کرد. چرا هنوز ن  کی

 لب زدم.  یکردنش نشون بدم با خستگ

 . شهیناراحت م دیهنوز برنگشت نهیبب  ادی ب نیخونه، آرت  دیشده، بهتره برگرد ری د یلی_خاله خ 

برداشت. مردد بودن   لیم یقرار داشت رو با ب  یکنار  یصندل  یبهم نظر کرد، چادرقدش که رو نیغمگ
خوشحالم که  یل ی. خداستیبدنش کامال هو  حرکت  یقشنگش و حت یاز داخل چشم ها یو دودل

 باهاش سر کنم.   دیکه با ییالیگودز نینگرانم هست! اونوم با ا ی هنوزم کس

 شب بمونم؟ یخوا ی_ م

 تونستم بگم، بمون. یکاش م یدلم رو به درد اورد، ا شی میشابدوالعظ  تعارف

که هست  ییتو جا دنیترسم، از نفس کش  یخونه درندشت م نیمرد، تو ا ن یاز تنها بودن با ا من
 تونستم بگم بمون...تنهام نذار...   یواهمه دارم، کاش م 

 تلخ لبخند زدم و تو بغلم گرفتمش. لمی م برخالف

 یلطف کرد یل یکرده، برو به سالمت. تا االنم خ مانیبنده خدا دخترتم تازه زا روقته،ی_ نه برو د
 .یموند

 و معصومانش لب زد. فیلط  یگوشم با اون صدا ریفشرد ز نگفت و تو بغلش من رو گرم  یز یچ

 !شهی_باالخره درست م
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 یبهم بده؟ چقدر دلم م روی نشدن یِ خواست دلدار  یفقط م  ای  زدیاز محاالت حرف م شه؟یم درست
  ریرو ز یسنگ  ر یدر همراهش رفتم، تمام مس یعمرا اگر بشه...تا جلو ی! ولشهیخواست بهش بگم اره م

 . میروشن شده بود، رد کرد  کمی  اطیخاطر چراِغ گوشه ح  که به  یینور ها

و ظلمات بودن.    یکی غرق در تار  شدیمن محسوب م یباعظمت که تو روز تنها دلخوش  اطی ح نیا کل
  کیکردن،   ینگاهم م شهیدوتا لندهور گنده که مثل طلبکارا هم نیدر و درست درمقابل ا یخاله جلو

 زدم.   یشخندیمحافظا ن یشونه خاله گذاشتم و به چشم ها یبغلم کرد. سرم رو رو گهیبار د

 _مراقب خودت باش. 

که   ین یلب گفتم. دستم هام رو تو بغل گرفتم و با حسرت به ماش  ریز یبه کمرش زدم و باشه ا یدست
آژانس خواست منم برم، منم   یشدم. دلم م ری که رو به من بسته شد خ یاز خونه دور شد و به در 

  یفقط بذاره برم! بغض و دلتنگ ی ول رمی تا خود تهران م ادهیهم نخواستم، پ نی برم...اصال ماش   رمیبگ
 شد. دنمیبه گلوم فشار اورد و سد راه نفس کش

تو باغچه گوش   یها رکی رجی ج  یو همون طور که خودم رو تو بغل گرفته بودم، به صدا دمیچرخ
  کیکوچ یادی واسه من ز دهیسربه فلک کش یو درخت ها  اطیح  نیغظمت، ا نی خونه با ا  نیسپردم، ا

 بود...

 ... شمی هر روز له م وارهاشی د نیکردم ب یم حس

  یاهیکه از س یا رهیت یخورد، با وجود ابرا یبه صورتم م  یرو باال اوردم، آسمون گرفته و باد سرد سرم
 !رهیفکر کنم بارون بگ ان،یتر به نظرم اهیشب هم س

  یسیدستم رد خ یناقابل رو یصورتم گرفتم، قطره ا یکف دستم رو از هم باز کردم و جلو  دآگاهناخو
 صورت زدم.   یبه پهنا  یگذاشت. لبخند نازوک 

با   یشد. نفس بلند اطیکه مثل صاحابش خشن وارد ح  ی ن یماش یو صدا ،یباز شدن در آهن یصدا با
 . دمیکش یبازدم طوالن 

از دستت روز   نمیاوردنت، ماش  نیماش نی! باازدیمن خرو باش دلم شور تورو م اد،ی_ توف بهت ب 
 خوش نداره.
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 دنیادامه دادم که با شن رمیتفاوت بهش به مس  ی...ب گشتیکاش برنم  یا  زدم،ی خودم غرم شیپ
سگ شده حاال چراش مهم   نیشدم. به جان خودم باز ا  خیکه به شدت بسته شد، م نیدر ماش  یصدا

...پاتند کردم و قبل  ترسمی! دروغ محضه اگر بگم ازش نمرهیگ یپاچه من رو م اد ی ب دمیترسیم  ست،ین
 بهم برسه رفتم داخل! که نیا

دنبالم روانه شه و ترکش هاش به تن و بدنم بخوره، به سمت اتاق رفتم که فقط واسه  نکهیقبل از ا 
لباس کرم   یقرمز رنگ رو عیما یدرهم بود و لکه ا ی...صورتش کمدمشیلحظه از گوشه چشم د کی

 لب هاش بود، چرا؟   ی. دستش هم روزدیرنگش بدجور تو چشم م

  یحس فضول دیشا ایانگشت هام فشار دادم، کرم داشتم!  نیرو ب   یو نرده چوب ستادمیراه پله ا سر
 خبر مرگم نگرانشم! دمیشا ایداد.  یقلقلکم م

 . رمی خودم رو بگ ینتونستم جلو گهید خچالیدر  یصدا دنیشن  با

  یبه نظر م  فیو کث  یکه کتش کامال خاک ینشسته بود، درحال یصندل  یسمت آشپزخونه رفتم، رو به
مرد با وجود   نیواسه ا یداد. نگرانش شدم، من حت یلبش فشار م نیی پا یرو رو  خیقالب  کیاومد، 

 . شمیهاش باز هم دلواپسش م یانصاف یها و ب یتمام نامرد

کردم...سر قلبم داد  یکردم...خودم رو دعوا م یکه خودم رو سرزنش م  ی تمام اون نه سال مثل
گوشت تو   کهی ت کیدلم مثل   وفتادمیاون شب م ادی  یگرفت...وقت  یدلم م  شیمهر ی...از ب زدمیم
گرد  یداشت. با چشم ها یدست از سر کچلم برنم  ینگراناما، بازم دل شدیو آب م سوختی م شیآت

با نفرت و حرص بهم دوخت.   شه یرو مثل هم شی جلو رفتم، نگاه برزخ تشیاز وضع  متعجبشده و 
 انتهاشه!  یو خشم ب  تی شده عصبان بمیکه تا االن نص یز یتنها چ 

 گفتم:  یز یندادم و با اخم ر یتیاهم

 ؟ ی_تصادف کرد

درهم جمع شد. دست  هیکرد و همزمان صورتش از درِد اون ناح  شترینداد، فشار دستش رو ب جواب
هام رو   یاز دلنگران  یزد و وادارم کرد، بخش   خیخورد، کم کم قلبم بهم س یتکون   زی م یمشت شدش رو
 داغون و خراب بود. یلیخ  تشینشون بدم. وضع

 ؟ یخورد  نی_زم
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  اقتیمرد ل  نیا دم،یکوب نیزم یداد. حرصم گرفت.پام رو رو یم نیاتش یساکت فقط بهم نگاه ها باز
 من رو نداره! ینگران

 _به جهنم. اصال به من چه... 

خشک و خشدارش باعث شد همون جا   یبهش کردم و خواستم برگردم تو اتاقم که صدا پشت
 .سمیوا

الشخورت اصال دوزار واسش   یاون بابا  ی! جالب بدوندم یسهام شرکت باباتو خر گهی_ امروز نصف د
بدبخته  هیاالن اون   گهیرسما د یسهام و پوله، ول  شیتمام فکرش پ ،یی الن کدوم گورتو ا ستیمهم ن

 ...ستمیو مال حروم دورش جمع نکرده...منم ول کن ن ینداره...البته کم دزد یچیه

 . دیکوب زیمشت به م با

 _هنوز باهاش کار دارم...

و نگاه   تی واسم مهم بود. برگشتم، صورت اخموش که عصبان  یز یچ کیحرف هاش، فقط   نیب از
کل   ا،ینفر هست که به اندازه کل دن کیدوخته بود رو شکار کردم. مطمئنم فقط  خچالیرو به  زشیت

  یبدجور دلم م ینگام کنه ول  یطور  نیتاب نداشتم ا دی گرده. شا یپدر ها برام نگرانه و داره دنبالم م
 زنم! بهش زخم ب  کمی خواست فقط 

بود دست  یهم خون یدوالشدم، دستم رو جلو بردم و به ورم گوشه لبش که مقدار  کمی روش  روبه
 یمن و دستم م یرو جیخورد و نگاه متعجبش گ یگرمش به انگشت هام م  ی. نفس هادمیکش

تو دلم درحال   استی حس تو دن یکردم هرچ  خی ی. از حس نوازش لب هاش توسط درست هادیچرخ
خواستم بگم،   یکه م یحرف یواسم مهم نبود. تمام توجه و تمرکزم رو رو ید ولجوالن دادن بو

 گذاشتم. 

رنِگ خشمش،   دمیکنم؟ به وضوح د یچه طور االن زخمش رو لمس م  زارم یکه از لمس تنش ب  یمن
 به روش زدم و زبونم رو تر کردم. همون طور که دستم رو لبش بود گفتم:  یتعجب بارون شد، پوزخند

 بود، نه؟  نی_ دست داداش آرشم سنگ

 داغ و سوزان...  یادیکرد. صورتش*" رو نوازش کردم، گرم بود! ز اخم
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 ...تهیاهم یبابام ب ستی_مهم ن

 تر رفتم، *". جلو

که  یآرش  نیمن مهمم...هم  یعنیه، ازت شکار یعنی که دست روت بلند کرده  نی_مهم آرشه، هم 
 ... رمی جا م نیکنه...باالخره از ا یم دایو پ امشب تورو زد، من 

گردنش  یممکن خورد. رگ ها یجا نیکه به سمتش پرت کرده بودم مطمئنم به قشنگ تر یر یت
 .دمیبرگشت. دستم رو پس کش  شیقبل  یجا  یبا دوز باالتر  شی پ هیچند ثان ت یمتورم و اون عصبان 

بهش انداختم و به قصد ترک کردن آشپزخونه قدم برداشتم که مچ دستم رو به شدت   یروز یپ نگاه
داغش صورت سرما زدم رو   ینفس ها نش،یکه پرت شدم و خوردم به س دیکش یگرفت. جور 

 شد. ادی صورتم فر یسوزوند...لحن تند و داغش تو

 ! ارمذی! من نمی ر ینم  یگور  چی_ تو ه

گرگ زخم خورده  نیصورتش بهم نشون داد ا یشدم، اره مشت آرش...مشت داداشم رو شجاع
بکشم، با اخم   رونی خواستم دستم رو از دستش ب یکه م  ی. درحالستیضدگلوله ام ن نیهمچ ،یوحش
 گفتم: 

  یو نذار  یکن  میزندان  یتون یم یتا ک ؟یهست  یک یفکر کرد رم،ی ! باالخره مینگهم دار  نجایا یتون ی_تونم
 کشکه؟ یبرم؟ فکرکرد  ییجا

 یحق مردنم ندار  یتو مخت فرو کن من شوهرتم! تو بدون اجازه من حت ونیا ؟یفهم ی_شوهرت! م
نره باهم   ادتیتا ازت بگذرم!  یرفته تو اون انبار داغون به پام افتاد ادتیانگار   ؟یز یبعد دم از رفتن م 

اونم اگر   بره،   رونی خونه ب نیاز ا تونهیهمون روز اول بهت گفتم جنازت فقط م   م،یزد ییچه حرف ها
تا   شهیمال من م  یز یچ هی یواسه منه...برات هزار بار مشخص کردم وقت  کلت ی من بذارم...کل ه

 اخرعمر مال منه... 

و داد  دمیکوب  شی عضالن نهیو خشم شد، مشت به س  ادیفر میواژه تمام غم و ناراحت نیا دنیشن از
 زدم.
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اسم تو شناسنامه،  هیاسمم برات... هیفقط  ی...خودت اون روز گفتیستیمن ن یشک ی_شوهر؟ تو ه 
 ...یادم عوض هی ،یزندانبان  هی ، یاسم هی ،ین یتوام هم

  نی. از همدمیرو شن  چارمیب یترق ترق استخون ها یکه صدا یخشم مچ دستم رو فشار داد، جور  با
مرد  نیدربرابر ا شهی...من همشمی بازم وسطش من الل م کشه،یبازم کارمون به بحث م دمیترس یم

 ...  شمیالل م

نداشتم، به  یاز درد جمع شد. جلو اومد، قدم به قدم، ذره به ذره ترس برم داشت...راه فرار  صورتم
طعمه  کیکه  یو اون درست مثل گرگ گرسنه ا  دمیچسب خچالیبه   ست،ین  یخدا قسم که راه فرار 

کنم   یمن فکر م  دیشا ای...ادی چرا از ترسوندم خوشش م دونمی. نم دیکرده بهم چسب دایخوشمزه پ
 شد.  یکیناخوداگاه با لمس بدنش با بدنم فشارم با قطب شمال  اد،یخوشش م 

 که فقط نگاهش کردم.   دیغر یاومد جور  جلو

 ... کنمی بار تکرار م ک یو باز کن صدف، چون فقط _خوب گوشات 

صورتم تکون خورد، خواستم پسش بزنم که جفت دستم رو با دست   یجلو دی به حالت تهد دستش
 قفل کرد. چرا من انقدر عاجزم؟ چرا انقدر قدرت ندارم تا شوتش کنم عقب؟  نمیقفسه س یازادش رو

اسم  یتون  ی...اصال میهام ییجزو دارا  ؟یچ یعن ی تیمالک  یفهم یتمامت مال منه! م  ،ی_تو مال من
فرو   نویفقط تو گوشت ا یکن یتصور م یخودت رو چ ستی! واسم مهم نیجنگ  متیغن یو بذار خودت 

، حق طالق با  ارزشش گرفتم...اسمت تو شناسنامه یب  یکن، من تورو از بابات درعوض زندگ 
 مال منه... تی دگمنه...زن

 زد. داد

 ... دیخور ینم یگو*ه چیکدومتون ه چیتو مال منه و نه تو و نه آرش ه ی_زندگ 

 ... دیخور ینم یگو*ه چیکدومتون ه چیتو مال منه و نه تو و نه آرش ه ی_زندگ 

االن،  یول شدمیخوشحال م یحرفش که گفت مال من  دنیبودم از شن یا گهی د طیاگه تو شرا دیشا
بازم گستاخانه   یاز دادش رعشه به تنم افتاد ول به زخم هام اضافه شد. یزخم کردمیفقط حس م 
 جواب دادم.
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نفسم  یکه تو باش  یی! جامونمیخونه مسخره نم نی من با تو، تو ا ،یجناب سعادت دید می_خواه
 ...ینفس بکشم که تو هست  ییجا ی برام جهنمه، دوست ندارم حت  یکشی که تو نفس م یی...جارهیگیم

. دوتا  دیکردم سرش رو جلو کش ی که کم کم داشتم بغض م یسر داد، درحال یحرفم خنده عصب  نیا با
 مرِد! نیتو ا زیچ نی ترسناکتر نیخون شناور بود و ا یای چشم هاش تو در یمشک لهیت

برو خداتو   ،ییشنویو متنها اسم من نجایا یلومتر یک کی تا  ینه خوا یبخوا ، ی_ تو االن تو خونه من 
 پرتت نکردم... ابونیاالن تو کوچه خشکر کن تا 

 خودش داد زدم.  مثل

 ... نجاستیباشم بهتر از ا ابونی _تو کوچه خ

و نادم کرد. تو   مونیپش تی نها  یکه زدم ب یکه زد من رو از حرف یطان ی باال رفت، لبخند ش ابروهاش
که ژست مردونه و جذابش به خاطر ورم   یدرحال نهیدست به س د،یحرکت خودش رو عقب کش کی

انداخت. آب گلوم رو قورت دادم که با پوزخند   یکننده ا  ری بهم نگاه حق شدیگوشه لبش دچار نقص م
 زد. لب

آشغال باهات   کهی ت هیمثل  یبهت بزنن، نه؟ دوست داشت  ی ابونیبرچسب خ یدوست دار  یل ی_خ
 بون؟ ا یکردم تو خ یکردم و پرتت م  یدوست داشتم م یهرکار 

لرزونم رو درهم گره زدم و با   یشد، دست ها کینزد دنی به حد ترک گهیحرفش بغضم د نیا دنیشن از
  هیو کنا  شیدرونم شکست، مثل تمام ن یز یرحمه! چ  یب  یادیمرد ز نینفرت تمام نگاهش کردم. ا

  تدرس  یعال یر ی حرفشم با هدفگ  نیخورد، ا یکرد و صاف به قلبم م یبهم پرتاب م  زهی که مثل ن ییها
 ... دیقلبم رس بلِ ینقص به وسط س  یو ب

 رفت...  لی تمام حسم تحل  میمشت شد و کنار بدنم قرار گرفت، تمام انرژ دستم

اومد، نظر کردم.   یبه نظر م یشدن، به چهره خونسردش که کامال راض یزندان  نمیس یهام تو نفس
 گفتم:  رمیبغضم رو بگ یتونستم جلو یکه واقعا نم  یدرحال 

 ؟ یکن یم  سهیمقا یو با ک و بفهم...مننت _ حرف ده
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از   کمیکه   یگردنش رو کج، طور  یخنث  یو بلندم، نگاهش رنگ عوض کرد ول  یبرابر لحن عصب در
 جواب داد. خت،یر  شیشونیخط پ  یموهاش رو

! البته تو از اول عاشق  ابونی خ یکه خودت گفت یتوجه کن نیو بفهمم؟ بهتره اول به ا_ من حرف دهنم 
 ... یتو شهر بود دنیسرک کش یمکیموندن و قا  رونی شب ب

 دنیسگ دارش بود، لعنت به من اگه هنوز با د یبه من اگه قلبم هنوز در گرو چشم ها لعنت
  یخواستم هرچه زودتر برم تا جلو  یرفت...با حرص از کنارش عبور کردم، م  یلبخندش دلم قنج م

 هام نباشه...  دهید

و من خاک برسر   دیکوب یحداقل اگه بازهم شکستم، اون شاهدش نباشه...اشتباهاتم رو سرم م  برم
 ...  ستین یطور  نیبگم نه ا تونمی نم

 ذهنم اکو گرفت.  یآزار دهنش تو یپله اول گذاشتم که صدا یرو رو پام

زن و  یبه فضا   کمی ستیبد ن ، یشورش و دراورد گهیتو د   یتو اتاق خوابمون، بخواب دی_ امشب با
 ...زمیعز میبرس مونیشوهر

امشب قصد کرده  نم،یتونستم لبخندش رو بب  یچشم پشت سرم بود م کیماتم برد، اگه االن  سرجا
رو  شه...کتک آرش بدجور خار تو چشمِش، تا خودش  یو حرص بده تا حرص خودش خالانقدر من 
 ...دهیم  رینکنه، تا خود صبح بهم گ یسرم خال

  یوقفم واسه آرامش و بلند نکردن صدام ب یالتهاب گرفتم رو کوتاه لمس کردم، تالش ب  یها گونه
 ...هیخط قرمز من، دکمه وحشت و حرص من چ  دونهیمرد خوب م نیاست، ا جهینت

که با اون نگاه  ی...چه تو بچگارم یجلوش کم م شهی...من همارمی کار کنه جلوش کم ب یدونه چ یم
و برندش که مطمئنم قبال   زیکنم، چه با زبون ت فیماجرا هارو تعر ازیپ  ارتیکرد س  ینافذش مجبورم م

 نبود.... زی انقدر ت

 خبر بودم...  ی بود و من ب   دمیشا ای

به صورت خونسردش که هنوزم    یکه به زحمت باال رفته بودم رو برگشتم، مثل چک برگشت یا پله
 داشت نگاه کردم.  یروز یلبخند پ 
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 !خوابمی تو نم  شیهم پ یو بکشکنم؟ من یش مو گوحرفت  یکن ی _ چرا فکر م

اندازه  نی که تو سالن طن  یبهم خورد. با قدم بلند کشیش  لیبرداشت، استا واریاش رو از د هیتک
 صاف کرد.  نهیس کمینزد

که  یدار  ون یحق ا  یکنی . واقعا فکر میکن یخوای م یو کردم گذاشتم هر کار _ چند روزه اول مراعاتت 
 ؟ یزن بودنت چ فی!؟ پس وظایاتاق جدا داشته باش

کلمه رو تو امروز   نیکه ا هی بار نیچندم  نیقصد کلمه "زن بودنت"  رو بلند و کشدار گفت. ا از
 که درست کردم انداختم. ییرو به گاز و غذا نمیناخودآگاه نگاه غمگ شنومم،یم

از حرص ناخن هام رو   ،یاداور یتا   شدیم یتلق  نیمن توه یبرا شتریحرف هاش که ب نیا دنیشن
 کف دستم فرو بردم. یتو

اون موقع که  ،یکه به زور عقدم کرده ندارم! اون موقع که عقدم کرد یدر قبال کس یا فهی_من وظ 
بدم، زِن  یبهت بله زورک  یمجبورم کرد یامضا کنم، وقت وی کوفت یاون برگه ها ریز یمجبورم کرد

 ازش نمونده...  یز یچ گهی! دیدرونم رو کشت

پرو بهش   یبچه ها نیاومد، قدم اول رو سمتم برداشت که مثل ا یجواب هام ناخشنود به نظر م  از
بار دوم محکم و پر قدرت   یدر قورت دادن بغض گلوم بودم. مچ دستم رو برا ی زل زدم و مصرانه سع

 یدردناکم رو فشار بده. تو یاستخون ها نیبلکه کمتر اگرفت و من دوست داشتم بزنم در گوشش 
 ترسم شدت گرفت. داد زد.  یکه لحظه ا دیغر  یصورتم خم شد، جور 

سالم   یجا  هی ارمیسرت ب ییمن اگه بخوام بال یدون ینکردم صدف! تو هنوز نم ی _من هنوز باهات کار 
تا من   یکن یه! چرا انقدر تالش م ساخت یپدرت از من چ  یدون ی..تو هنوز نمذارمینم  یتو تن و بدنت باق 

 تا حرف تو گوشت بره؟  ارمیسرت ب  ییبال هیحتما  یخوا ی واقعا چرا م  ؟یار یرو باال ب میوحش  یاون رو

شده،  الیخ یباال ب ارهیسگش رو ب  ی! چون هربار خواسته اون رودونمیگلوم رو قورت دادم، نه نم آب
 شبیاگه د  یول کنهی خوشحال باشم که مراعاتم رو م  دیبا  دی! شاشی! مثل چند وقت پ شبیمثل د

  ی...اگر مشتش به جاومدیاگر واقعا کمربندش تو تن و بدنم فرود م زد؟یو من رو م  شدینم الی خیب
 کردم؟  یم دی کار با یاومد من چ یتو صورتم فرود م  نهیآ

 بازم دوستش داشتم؟ یعنی



 صدف در طوفان 

432 
 

که صدام و دست   ینجه هاش جدا کردم. درحال با ته مونده زورم به عقب هولش دادم و دستم رو از پ 
 رفتم و داد زدم.  یعقب عقب به سمت در خروج   د،یلرز یهام م

 بخوابم..  شتیپ خوامی..نم یول  رمی _حاضرم بم

و  ستادیخورد، ا   یبه صورتش م میکه نور لوستر مستق   یلحظه ساکت همونجا وسط سالن جور  چند
سرماش رو حس   یدر خورد، وقت  رهیدستگ یکنجکاو نگاهم کرد. انقدر عقب رفتم تا دستم به سرد

بدبخت بود،   کیفرار  هیحرکاتم که شب دنی. با ددمیو درو با شتاب سمت خودم کش   دمیکردم چرخ
 .دی کش یق یبه چشم هاش زد و نفس عم یدست

 ؟ یر ی م ی_ کدوم گور  

که قامتش هر لحظه    یدر، درحال یبود، جلو ششیپ هی داد چند ثانتوجه به صداش که اروم تر از  یب
توهم گره  ش یمشک  یابروها دیرو د مینیعقب نش  ی. عقب رفتم...وقتستادمیا شد یتر م کیبه من نزد

تر   اروم. دنی ترس   یواسه فرار...واسه دور شدن...حت کنهیم  بیهر قدمش من رو ترغ دیخورد. انگار فهم 
 به خونه اشاره کرد.  دیرس  یکه لحنش کامال کنترل شده به نظر م ی شد و درحال

 برو گمشو تو...   ای_ ب

و  دیوز  یرفتم. باد خنک نییکه از قصد بهش زل زده بودم از پله ها پا  یبهش، درحال تی اهم یب
به  میمستق تر بود و کیاز محافظارو که به ما نزد یکیتونستم حضور   یگرفت م یموهام رو به باز 

 کرد رو حس کنم.   یو تاب موهام نگاه م چیپ

 لب زدم.  ینیغمگ ی! با صداکردیرو نم   چارمیمرد مراعات قلب ب  نیا

 ،یدی! تو ازارم منمتیبب ی..حتی ...حتخوامیخوابم! نم  یجا نم   هیتو مخت فرو کن من با تو  ونی_ا
 ...ستیمهم ن  یچی واست ه

گرفته  شیخنک که باز  مینس نیشد رو موهام که تو ا دهی به موهاش زد، نگاهش کش یچنگ  یکالفگ با
 خورد. یو تکون م 

 اومده؟ شیپ  ی_اقا مشکل
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شدن داده،   کیمحتاط مانند همون محافظ گردن کلفت که به خودش چند قدم، جرات نزد یصدا با
کنه   یم یچه غلط  ستیخر وسط جدال ما معلوم ن کهیبهش زل زدم. مرت  یو حرص دمیسمتش چرخ 
 وانهی! داد هاش هم دوانستیمرد د نیلب گفتم. ا ری ز ین یه نیآرت یهوا یو ب  یبا داد ناگهان 

 کنندست! 

 سمت خونه؟  یایب یبهت گفته حق دار  یک  ؟یکن یم  یچه غلط جان ی_ تو ا

 _شرمنده اقا من فکر کردم...

به سمت   یاومد، چند قدم به عقب برداشتم ول  نییمشت شده پا یپله ها به سرعت و با دست ها از
واکنش   یطور  نیکرده که ا یز یچ یداد زد که حس کردم نکنه محافظه قتل  یمحافظ رفت و جور 

 !دهینشون م

 ! یسیوا فتهیکه وظ  ییو جمع کن، گمشو همون جا_تن لشت 

  نیا همچآدم ب  کیکه  نیگفت، تصور ا یانداخت و فقط چشم ریبه ز  نینگاهش رو از آرت محافظ
 ینفس ها یصدا ینبود، حت دنیواسه خند  یوقت خوب یخنده داره! ول کمیچشم بگه  یابعاد

خودم تصور کردم االن   شیقورت بدم. جلو اومد و من پ یبلندش باعث شد آب گلوم رو با بدبخت
 کنه!  یوسط چالم م نیهم

! بهش  ادی کنه که جلو ن یکردم داره کنترل م یحس م دیچند قدم باهام فاصله داشت و شد فقط
 گند بزنه... کلمیخواد بگه تا به ه یم یز یاالن چه چ نمیشدم تا بب   رهیخ

 نباشن!  دمید یجرات نداشتم موهام رو به عقب هول بدم تا جلو  یو من حت د یکش قینفس عم دوتا

 اد زد.اومد، د یدستش باال اومد و درست مثل چهرش که داغ کرده به نظر م اول

 ؟ یمن باش  شیپ یخوا ی_ِکه نم

و دستم رو به کمرم زدم و ِبرو بر نگاه طلبکارانم   اوردمیکم ن یحرفش چشم هام گرد شد ول   دنیشن از
 خطاب به من داد زد. شیرو بهش دوختم که به سمت خونه برگشت و با همون لحن محکم و جد

 دختره نفهم... یار یچقدر َدووم م  نمی جا بمون...بب نی_ پس تا خود صبح هم
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که از    یفرو رفتم. پشت بهم کرد و با عصبانت رتی تو بهت و ح هیکه زد چند ثان یبه خاطر حرف  متعجب
 . دیبه داخل خونه برگشت و در رو محکم بهم کوب  داست،یتند و محکمش هو یقدم ها

  کمیکه زدم  یباعث شد به خاطر زر  دیوزی که م یسوز کم ک،یتار یبه دور و برم انداختم، هوا ینگاه
که   ییترس و حس سرما یوحت یمون یانقدر ناراحت بودم که به پش ی. ولادی به سراغم ب  یمونیپش

  هترباشم ب  رونی هوا ب نینکردم. به جهنم! به درک! واال تو هم ینشست توجه یدرونم کم کم داشت م 
 اونه!  یها هیو کنا  شی از موندن تو خونه و تحمل حرف و ن

 

حوض رفتم.   کیو نزد اطی اروم به سمت وسط ح یهام رو دور خودم حلقه کردم و با قدم ها دست
  نیو ع  کنهی که دوست داره بارم م  یز یدلم تا آسمون از دست حرف هاش گرفته بود. چقدر راحت هرچ

  یکس چیبهش جواب دادم و زخم زدم، مطمئنم ه ی. هرچند که دلم خنک شد اون طور ستین الشیخ
 آرش هست.  ره،یصاحاب و تن زخم خوردم رو بگ  ینمونده باشه که طرف دل ب اینهم تو د

 فقط آرش...  چارم،یمادر ب  یمن اونه، نه پدرم و نه حت دی! تنها اماد یکه باالخره م دونمیم

سمت   یگونم گذاشت، با ناراحت  یازخودش رو یو رد نازوک  ختیگر رونیاز گوشه چشمم به ب یاشک
 ! ستیواسم ارزش قائل ن یذره ا یحت  یعنی نی تمام چراغ ها خاموش بود و ا خونه برگشتم.

مهم فقط خودشه، مطمئنم اگه ترس فرار کردنم تو   اد،یسرم م  ییو چه بال شمی م یکه چ ستین مهم
 کرد تو کوچه!  یوجودش نبود، پرتم م 

سوختم   یدور بودم. که هرچ  یلیمن از تو خ  دیشا ای ،یبن ی تو من رو نم ای شمی نم دهیمن د دونمی"نم
 ...یدیبرات، خاکستر شدم تو ند

و   ستین التیخ  نیو تو ع   لرزدیم  تیاون نگاهت دلم برا دنیهمه سال با د نی بعد گذشت ا هنوزهم
 که به تو داشتم غرورم رو پرپر کردم."  ی. من دربرابر عشقیکردن حرص هات هست یبه فکر خال  یحت

  ادیحوض من رو  نی. ارسهی به نظر م  فیکدر و کث یه آب داخل حوض انداختم که کمرو ب نمیغمگ نگاه
  یدونستم باز  یکه فقط م یبچه گانه، زمان یکه کودک بودم و غرق لذت ها  یزمان  ندازه،یگذشته م

حوضا   نیاز ا  یک ی مونیهمسا اطیبچه ها دوست دارم، تو ح  هیبا بق یاز باز  شتریرو ب نی کردن با آرت
 بود.
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تر شد و تمام موهام رو بهم    دیشد کمینشستم، باد  نیزم  یزدم و کنار حوض رو یناراحت لبخند
حوض   نیا ی ول دادیم اتیقشنگ و کوچولو بود، به ادم ح یها ی. اون حوض توش پر از ماهختیر

 قدر آلوده و کدر...  نی قدر تنها، هم نی هم  ده،یمن رو نشون م یزندگ   یواقع یمعن

 یرعد و برق لحظه ا یکه با صدا  دمیکش مین یبه ب یافتاد، دست نییسر خورد و پا یک لجوج اش  قطر
صورتم    یاز قطره بارون رو یترس برم داشت. نگاهم رو به آسمون باالسرم انداختم که قطره درشت 

 صورتم نگه داشتم.  یافتاد. از جام بلند شدم و کف دستم رو جلو

 اخه امشب؟  اد؟یبارون ب امشب  دی_خدا کرمت رو شکر حتما با

فحش و ناسزا بود بار خودم و آباواجداد  یشدن قطرات بارون و رعد برق دوم، تو دلم هرچ  ادیز با
برخورد مسخرش برم که حرف   نیکردم. نگاهم رو به خونه انداختم، عمرا اگه برم تو! اونم با ا  نیآرت

 بارم کنه؟  

 ! شهی_دوزار بارونه، االن قطع م

نهال بودن تا   شتریکه ب ییدرخت ها ستادم،یا واریگردو کنار د یدرخت ها ریقدم رفتم عقب و ز چند
  هی. به دوثانرنیبارون رو بگ  یتونستن جلو  ینم ادیز  کشونی کوچ یدرخت کامل و شاخ و برگ ها

شد، لرزم گرفت   یخال   سیموهام خو تمام  کلمیشد که کل ه ادیز یکه شدت بارون به قدر  دینکش
نشسته توجه  یح یکه تو بدنم به طرز فج ییو سرما دنمیکردم به لرز یرو تو بغل گرفتم و سع ودمخ

 نکنم. 

 !شهیبزنم اون خوشحال م  خیتو...جهنم، بزار اصال از سرما  رمینم  رمی _عمرا از سرما بم

صورتم   یرو از رو   یسیاز نم خ یبتونم مقدار  دادیصورتم گرفتم، لرزشش اجازه نم  یهام رو جلو دست
  یبارون  یخدام من رو پس زده! کمرم رو به درخت چسبوندم و به صدا ست،ی پاک کنم. واسم مهم ن
  ودترز  دوارمیتوجه نکنم، ام ادیکردم به حالم ز یخواد بباره گوش سپردم، سع یکه مدت هاست دلم م 

 !  ادیبارون بند ب 

 من بدبختم اخه! چقدر

آسمون هم داره  نیندونه انگار ا یک یتو آسمون زد،  یبد  ی لیکه رعد برق خ دمیرو باال کش  مینیب آب
 منه!  ری تقص ایدن ست ی! انگار تمام هست و نکشهیم ادی سرم فر
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که موهام به سر   یحال هام رو دور شونه هام انداختم که در خونه باز شد، سرم رو باال اوردم و در  دست
 یبه سمتم م تی کرد و با عصبان  یرو تنش م   یرنگ  یمشک یکه بارون ینی بود به آرت دهیو صورتم چسب 

رعد برق   ک ی سمیبرم وسط وا ؟یسادیوا واریبگه چرا گوشه د خوادیاالن م ه؟ی اومد، نگاه کردم. باز چ
 همه راحت شن!؟   رمی بگ شی بهم بزنه آت

 

که دست هاش از حرص مشت   ی درحال  ستاد،یا میتندش انقدر ادامه داشت تا تو چند قدم یها قدم
از قصد روم رو ازش   نم،یرو بب  زدی توش موج م ینگران کممیکه  شی تونستم نگاه عصب یشده بود و م

 . دمیخودم رو عقب کش کمیگرفتم و 

 ؟ ی ثابت کن ویکه چ یند بارون مو  ریز یتو عقل ندار  اد؟ی بارون م یبنیگمشو برو تو، نم ای_ب

شدم رو جلوش    سیخ  کلیلرزش و سرما واسم نبود، ه گهیکه د یرو درهم گره خورد، درحال ابروهام 
 و داد زدم.  دمیکش

 نی! همرون ی برو ب یخودت گفت  ؟یبشه؟ حرف بارم کن ی که چ  امی! ب شعورمی_نه عقل ندارم، مثل تو ب
 تورو تحمل کنم! یتو خونه و حرف ها  امیب  نکهیجا باشم بهتر از ا

 دمیکه د شی ورم کنار لبش به مراتب چند ساعت پ  شد،ی م سیکم کم در اثر بارون داشت خ  موهاش
 نیو ا نم یتونستم حرص خوردنش رو به وضوح بب یشد، م  یبهتر شده. از جوابم انگار حرص  یلیخ

 . دیبرداشت و غر  زیواسم لذت بخشه! سمتم خ

 دختره سرتق... یبش ضی رو تو من حوصله ندارم مرب  ای_کم زر بزن، ب 

 جواب دادم.  تی کنار درخت برگشتم و با عصبان سرجام

 هم خودم! یشیهم تو راحت م رمی میم شم یم ضی _به درک مر

جا خفم نکنه! از  نی تا هم کردیداشت خودش رو کنترل م دیازم گرفت، شا هیهاش رو چند ثان  چشم
ندارم وگرنه  تی اهم ی! من واست ذره ازارمی ب ارهینگران رو واسم درم یادم ها یکه اومده و ادا نیا

پوچش    ایگل  یزد انگار آسمون باز  یا گهیخراب و بد هست. رعد برق د یحال و روزم به اندازه کاف
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 نیل اچند لحظه به آسمون افتاد و مث نی. نگاه آرت کشهی غرشش و عظمتش رو به رخ م یگرفته که ه
 رو زمزمه کرد.  یز یلب چ ریها ز وونهید

 .دیبرداشت، مچ دستم رو محکم گرفت و سمت خودش کش  زیخ سمتم

 تو چرت و پرت هاتو واسه عمت نگه دار! میبر  ای_ب

 .ستادمیا  اطیرو پس زدم و وسط ح  شش یکوره آت یهام رو بهم فشردم و با تمام زورم دست ها لب

 ...یتو یکرد می! دست از سرم بردار..روان امی_نم

حرکت خودش رو کنارم رسوند و تا بخوام   کیادامه بدم، انقدر رو مخش رفته بودم که تو  نذاشت
و موش   فینح کلی زانوهام انداخت، ه ری رو ز یگر یکمرم و د ری دستش رو ز کی شد،  یبفهمم چ

سمت خونه رفت. تو هنگ کارش بودم،  تند  یرو مثل پر کاه تو بغلش گرفت و با قدم ها دمیآبکش
 کردم. یا رهی نگاه خ شی و عصب یباال اوردم و به صورت جد ونگاهم ر

 !نیولم کن...بذارتم زم کهی مرت  ؟یکنیبغلم م  یبه چه جرات  ن،یو بذار زم_من

زانوم    ریاز ز  یشگونینداشت، پاهام رو تکون دادم که از قصد ن  تیواسش اهم یلحظه ا ادمیو فر داد
  کیتار مهی ن یچسبوندتم و با سرعت در خونه رو باز کرد و تو فضا نشیدراومد. به س غمیکه ج  گرفت

  یصدا دیبه در اتاق رس   یخونه، من رو سمت طبقه باال برد! پله هارو با سرعت باال رفت و درست وقت
 من رو ترسوند. نشیخشمگ

 ..انهی  ذارمیمرده و زنده واست م نیشو بب   ضی ! تو فقط مرارمیرو درم ی کی _من پدر تو 

و به عقب    دمیکوب نشی محکم تخت س نیگذاشتتم زم  یسرد! وقت یل یرو گاز گرفتم، سردم بود خ لبم
رو پاهام   تونستمینم ی. از سرما حتدیلرزیتمام عضالت بدنم م دم،یلرزیهولش دادم، به وضوح م

 یو انگار برا خوردیم به هم مکردم آروم نفس بکشم. دندون ها  یلب تخت نشستم و سع سم،یوا
  سیخ  کلشی که کل ه  یتنش رو دراورد و درحال یبارون نی قدرت تکلم رو از دست دادم. آرت یمدت

 . دیلباسم رو گرفت به سمت باال کش  ن ییهوا پا  یشده بود با حرص سمتم اومد و ب

 لباسم رو گرفت.   نییبه خودم اومدم و پا یفور 

 ؟ ی...نکی..ک..کار م ی_چ..چ
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بود، واقعا رنگ نگاهش رو درجه    ی. نگران دمیدینم تی توش حرص و عصبان گهیچشم هام زل زد، د به
به شونه هام که رسما   د،یگشاد شدم رو د یمقاومتم و چشم ها یشده. وقت می و اضطراب تنظ ینگران

 اشاره کرد و اروم گفت:  دیلرز یم

 ! یشیم  ضیمر ارمی بذار درب سه،ی_لباسات خ

 

و به صورتش   رمیواسه تعجب کردن نبود، لحن آروم و نگرانش باعث شد سرم رو باالبگ یمناسب لحظه
 نگاه کنم.

لباسش کامال   یبود، جلو دهیپوش رسرشی که خ ی و با وجود اون بارون دیچک ی نوک موهاش آب م از
 . دهیبه تنش چسب سی خ  سیخ

 لرزونم دستش رو پس زدم و از کنارش بلندشدم.  یدست ها با

 ..کنم.ی...برو..کنار! خودم عوض می_الزم..نکرده، نگرا..ن من...باش

. خدا دمت گرم قرار بود دوزار بارون بباره  ستیخودش کمتر از من ن ت یهاش مشت شد، وضع دست
سست سمت کمد   یکرد، با قدم ها یمثل بز داشت بهم نگاه م یسرمون! همون طور  یخت یر لیس

 دست لباس دراورد.  هیرفتم و 

 !کنمی عوض نم ی...بشه؟ نر ی...که..چیسادی..وای! وارونی _برو ب

 یفحش نجوا کرد و با قدم ها یجا یلب استغفراهلل ا ریز  ست،ی واسه کلکل ن یوقت مناسب  االن
 رفت.    رونیمحکم ب 

 لباسام رو عوض کردم.   یبهش زدم و با بدبخت یشخندین

 شوفاژ نشستم. کینزد ن،یزم  یتخت برداشتم و رو یاروم پتو رو از رو یقدم ها با

بود. انقدر   رونی که فقط صورتم ب  یطور  کلمی رو تو شکمم جمع کردم و پتو رو انداختم رو کل ه پاهام
بازم لرز دست از سرم  یتو وجودم نشسته که تو حلق شوفاژ بودم ول  بندون خ یحس سرما و 

 . داشتیبرنم 
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 بله، به فنا رفتم. یعنی نیداد و ا یمبارکش رو بهم نشون م یکم کم داشت اون رو مینیب آب

تند وارد اتاق   یکه باالنته لباس تنش نبود با قدم ها یدرحال نیکردم که آرت کی رو به شوفاژ نزد  پهلوم
 شد.

ول  ی ادم لخت و پت  کشه،ی! خجالتم نم نمشیال نبپتو تا مث  ری جا خوردم، رسما رفتم ز دنشید از
 که حس کردم جلوم نشست.  ییتا جا شدیتر م کی قدم هاش بهم نزد یتو خونه؟ صدا  گردهیم

 . دیتر بردم که صداش به گوشم رس نییاز قصد سرم رو پا  نه،یپتو رو گرفت تا صورتم رو بب  نیی پا یوقت

  ؟یاون تو لونه کرد ینه! رفت ای یزنده ا  نمیبب رونی ب  ای_ب

خودش و لبخندش رو   یکرد جلو یفوق العاده سع یگوشه چشم نگاهش کردم که خندش گرفت، ول  از
 .رهیاومد بگ یکش م یکه ه

دست گرمش به گونه هام برخورد کرد. آب دماغم رو   نهی تا صورتم رو کامل بب  د،یعقب کش کمی رو  پتو
 و اروم گفتم:  دمیباال کش

 سردمه...  _زندم...برو کنار!

کردم به بدن برهنش نگاه نکنم. نگاه  یو من سع د یهاش شدت گرفت، خودش رو جلو کش اخم
 ! سوزهیکردم گلوم م یبهم انداخت، کم کم حس م یقیدق

 و! خودت  یکرد  ضی بعد سردته؟ رسما مر ی_مثل تنور داغ

 گفتم:  یتو دماغ  یداتو خودم مچاله شدم و با عجز و ص شتریپتو رو از دورم کنار بزنه که ب  خواست

 .شهیجا خوبه داره گرمم م  نینکن! هم تمی_به خدا سردمه...اذ

. بعد  دمیکش مین یبه ب یدست رون،یرو ازم گرفت، ازجاش بلند شد و دوباره رفت ب   شیکالفه و عاص نگاه
 دستش بود.  یوانیآب گرم و ل  سهیکه ک یدوباره برگشت درحال  قهیچند دق

 کنم.  یکردم رفتارش رو حالج   یبازم نگاهش کردم و سع مهین یچشم ها با
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آب گرم   سهی! مجدد جلوم زانو زد، پتو رو کنار زد و ککنهی م یداد که داره چه غلط صیبشه تشخ سخته
 بهم محبت کنه. خواست ی کل بدنم سر شده، دلم نم کردمیرو تو بغلم گذاشت حس م

با   یطور  نی... همدهیبه است، محبت ندجن یو ترحم باشه، قلب من ب یدلسوز  یاگر از رو یحت
 نباش!  شینفت رو آت گهیتو د دارم،یخودم و احساساتم رو خاموش نگه م  یبدبخت

 سرجاش!   ارهی بخور حالتو ب نوی_ا

 رو ازش گرفتم و دستش رو پس زدم. یرو سمتم گرفت، با دلخور  ومدیکه ازش بخار درم یوانیل

 ...خودت بخور.خوامی_نم

حرکت دستم رو محکم گرفت و   کی نگاهش کنم، تو  میکه مستق شدیم نیدرهمش مانع از ا یها اخم
 انگشت هام گذاشت و با خشم لب زد. نیرو ب  وانیسمت خودش، ل  دیکش

و بکشه، به  نازت  ادی ب یکرد یکه هر غلط ستمیزادت نحروم   یکه من بابا اریدرن  ی_واسه من لوس باز 
از جفتک   شمیگنجا گهیندارم. د  یدار  ضیمنم اعصاب مر یشد ضی مر یکه دراورد یخاطر نفهم باز 

 و بکن تا با زور به خوردت ندادم...که گفتم  یانداختنت پر شده! مثل ادم کار 

 . ترسوندیرفت و من رو م ی ولوم صداش باالتر م  گفت یکه م یا هرجمله

 رو ازش گرفتم. وانی گلوم نشست. باغم ل یتو ینیشب نش یگرمابه و گلستانم دوباره برا قیرف  بغض،

فحشم به پدرم بده، اصال  کی د یبا  یزنی که م یتو هرجمله و حرف   ست،یهم مثل انسان ن محبتت 
 شدم.  رهیهست خ  یچ  یچ دونستمیکه اصال نم وانیل یبه محتوا  ی! با ناراحتشهینم

مله  و چند ج قهیسرم داد بزنه! ته مقاومتم چند دق ن یآرت هیفقط کاف ست،ی ن یکردنم کار سخت  الل
 . شمیجواب دادنه، بعدش خاموش م

داد و اروم از جاش بلند شد و    حیمکث و تعلل رو به اخم کردن ترج  کمیرو گرفتم،  وانیل دید یوقت
 .دیغر رفت یهمون طور که سمت کمد لباس هاش م

تو!   ودونمی قطرشم مونده باشه من م هی. یخورده باش دی و باهمش  کنمی_زود باش، تا لباس عوض م
 بدو صدف! 
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 نیکردم و با وجود ا  کیرو به لب هام نزد وانی پشت بهم کرد زبونم رو واسش دراوردم. اروم ل یوقت
اروم اروم شروع کردم به خوردن. به طور کامل مزه زهرمار   سوزوندیداغ بود و زبونم رو م یلیکه خ

 توش! ختهیر یچ  ستیمعلوم ن داد،یم

  یشلوار خودش رو دراورد، فور  هوای و ب دیکش رونیرو از کشو ب  یار نگاه کردم که شلو نیبه آرت   یواشکی
 بهم زد.  یصدا دار  یروم رو اونور کردم که انگار متوجه شد پوزخند 

رو خوردم. به قصد  وانیمحتوات ل یچپ زدم و آخرا ی! خودم رو به کوچه عل یر یزهرمار، بگ یا
  رفتیجلوم رژه م  یطور  نیکردم ا ی اخم  ستیهنوز لباس تنش ن دمید یجلوم زانو زد، وقت   ییبازجو

بهم دست  یبدنش حس جالب  دنیواقعا از د یمسخره است ول  دی. شاشدیبهم القا نم   یحس خوب
 زدم و اروم گفتم:   یخی با انگشت اشارم به بازوش س یگرفته ا یصدا  با. دادینم

 چه وضعشه؟ نیا  ؟یلباس بپوش شهی_م

 خمارم انداخت.  یبه چشم ها  یبا خنده و تمسخر نگاه د،یکش ششیبه ته ر یدست

لخت بگردم!  کمیکه دوست دارم بگردم حاال االن فازم گرفته  یدارم اون طور   ی_خونمه، عالقه خاص 
 توام فازت گرفت بگرد!

  یجور   کیکه  شهیقطعا حال کنه،یم یطور  نیگرد شد، کثافط از قصد داره ا  شییهام از پرو  چشم
تفاوت خودم رو نشون بدم. دستم رو لبه پنجره گذاشتم و  یکردم ب  یانداخت، سع. لپ هام گل شمیم

ر پتو  یتخت رفتم و سرم رو ز یرو نی آرت رهیلرزون، بدون توجه به نگاه خ یاروم بلند شدم. با قدم ها
 فرو کردم.  

دونم   ینم   اد،یکردم خوابم م ینداشت! به شدت حس م  تی واسم اهم یکه باالسرمه ول دونستمیم
هم   یخواستم بخوابم. کم کم چشم هام رو یفقط م ه،یفازم چ  دونستمیسردم بود، گرمم بود! اصال نم

 زود به خواب رفتم. یل یافتاد و خ

نفر با چاقو گلوم رو خراش   کی  کردمی کرد...حس م ینبودم، تمام بدنم درد م   دمیشا  ایبودم،  خواب
 یکه م یگلو درد نیبار سرفه که باعث شد بدترلب کردم و چند ریز یبزرگ انداخته. ناله ا یها

مورد  ژنیاکس یو قادر نبود برا پی به صورت کامل ک مین ی تجربه کنم رو حس کنم. ب میتونستم تو زندگ
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  یو حال دیکشی م ری سرم ت دم،یکش  قیدهنم رو باز کردم و چندبار نفس عم یکنه! مجبور  یبدنم کار   ازین
 کرد.  یداشت صدام م یکی  ینداشتم پلک هام رو باز کنم ول

  نیآرت یتمام درد هام به صدا نی کردم ب یباز کردم و سع   یکی چشم هام رو درحد خط بار یبدبخت با
 توجه کنم.  گفتیبهم م یز ی چ  کیکه انگار داشت 

اره د یا گهیبا کس د کردمیدرحال گردش بود و حس م  میشونیگونم و پ ی هاش مدام رو دست
 دادیکه بهش خورده گله مند بود که اجازه نم یو از بارون  کردی سرم درد م ی. به قدر کنهیصحبت م 
 !هیباک  نیبفهمم آرت 

 .ن یبخور..صدف دختر منو بب  نوی_صدف پاشو ا

رو   ختشی بهم ر یو موها شونیدور شونه هام حلقه و من رو آروم بلند کرد، تونستم چهره پر  دستش
 تو خودم جمع شدم. کم یکه  دیبه گردنم کش  ی. دستنمیواضح تر بب

 _بذار بخوابم...برو اونور...

 بخواب.  ری بخور باشه، بگ نوی_ا

  دمیفهم یپشتم جا گرفت، اصال نم زنم، یم جیمنگ و گ یادی ز دید یلب هام گذاشت، وقت  نیرو ب یقرص 
تپش قلبش  تونستم از پشت  یم  دیگرمش چسب نهی! فقط حس کردم کمرم به سکنهیداره چه غلط م

دل تو دلم نبود. با   دنشیواسه شن  یزمان  کیکه  یبه وضوح حس کنم. قلب زدی هم تند م یلیرو که خ 
 آب به خوردم داد. کمیقرص رو با  اطیکم مکث و احت ی

  کمیشد از دست ناله هات تو فقط  سی! دهنم سرویکنه که پدر منو تو دراورد  کارتیخدابگم چ ی_ا
 ...کنمی م کارتیچ  نیخوب شو بب

تو دلم   ایبد دن یها زیتمام چ  یدیدرد و ناام  یو حت یغم ناراحت ،یدست خودم نبود، حس دلتنگ حالم
. چرا من رو دوست نداره؟ چرا حالم  کردی داشت ناراحتم م نیآرت یچرا حرف ها دمیفهمی . نمختیر

 ست؟ یبراش مهم ن

مگه   گه؟ی وستم داره چرا االن نمد  گفتیازدواج کنم؟ مگه بچه بودم نم  دیبا یطور  نیمن چرا ا اصال
 دنبالم؟  ادیکه بابام گند زده؟ چرا داداش ارشم نم هیاصال گناه من چ ست؟یشوهرم ن 
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نوبت   خوردمی غصه م یوقت کردم،ی تمرکز م شی کیتو  یراراد ی چرا االن تو ذهنم بود و کامال غ هزهرتا
هاشونم از صف   یبودن و بعض دنیجلو! تمام غم هام درحال صف کش ومدیبود که  م گهید یکی

 خارج و بدون نوبت درحال ترکوندن حال و روزم بودن... 

 *** 

 " نی"آرت

  دنیشونه هاش شروع کرد به لرز  یکه شروع کرد به هق هق کردن. وقت دمیرخش رو د  میتعجب ن با
ا دستش دور گردنم حلقه شد و بلند زد  هو ی. ب کردیم هی داشت گر یفکر کردم بازم حالش بد شده ول

 گشاد به رو به روم زل زدم که لب زد. ی! هنگ کرده و با چشم هاهیگر ریز

 ؟ یرحم  یچرا..انقدر...ب..ب ؟ ی_چرا..ان..قدر نامرد

و اصال حالش    گفتیم ونی! کال داشت هزیکرد کارشی چ نیلعنت بهت بب  یبه صورتم زدم، ا  یچنگ
هاش اسم  هیگر ونیکردن. م ه یچرخوند و تو بغلم شروع کرد به گر. خودش رو سمتم ستی نرمال ن

. هم خندم گرفته  دادیفحش بود که به جدوآبادم و خودم م  شتریب  یکرد ول  یآرش و مادرش رو صدا م
 نگرانش بودم.  همبود 

بمون!  رونیب  گفتمیم دیاصال نبا دیشا  ای. شدینم ضیتو مر  اوردمشیم رفتمیمنه، اگر زودتر م  ریتقص
 تو خونه...   ادین یبمونه ول   رونیانقدر لجبازه که با شروع بارون حاضره ب  دونستمیمن از کجا م 

  وفتهیتخت ن یکردم تا از رو یدستم رو دور کمرش حلقه م کیهمون طور که  م،یزنگ خوردن گوش  با
 گفتم:  یرو برداشتم و با لحن جد میگوش

 ؟یکرد دایپ شد؟ی_ دکتر چ 

بار باهاش   کیو ناراحِته و من فرصت نکردم  ریکه هنوزم از دستم دلگ مانیپ  یخسته و عصب یصدا
 انداخت.  نیحرف بزنم تو گوشم طن یدرست حساب 

 . امی_اره. دارم م

  کیسه نصف شب بود انداختم و با  کیبه ساعت که نزد  یقدر سرد...نگاه نی قدر خشک..هم نیهم
داغ و  یادی بدن صدف ز  کردمی م یکار   کی دیبا ادیکه دکتر م یرو قطع کردم. تاموقع ا یباشه گوش 



 صدف در طوفان 

444 
 

  یتا دستمال رو دمیکش رونیاز پشتش خودم رو ب یمکافات  کی. با دیلرزیطرف م کیسوزان بود از 
کرد   یبود و ناله م  سیکه تمام صورتش از اشک خ یبذارم که محکم بازوم رو گرفت. درحال  ش یشونیپ

 نق زد. کیها کوچ  مثل بچه

 نرو...قبرستون سرده...   ؟یتو آدم ؟یر یم  یکنی..ولم میه ی_نرو...ولم ..نکن...واسه چ

تکون دادم و اروم دستش رو گرفتم و رو   یخنده، فقط سر   ریبود بزنم ز کیهام جمع شد و نزد لب
 تخت خوابوندمش. 

...االن یش یخوب م ستین یز ی . بخواب...چرمیقبرستونم خبر مرگم نم ستم،ی ادم ن یگ ی_نه راست م
 .دهی بهت دارو م ادی دکتر م

  یجد  یلیهوا با دست به کمد اشاره کرد و خ یبه اطراف اتاق نگاه کرد و ب  جیگ  د،یرو تخت خواب اروم
 لب زد.

 ساده؟یاونجا وا هی_اون ک

لحظه برگشتم و به کمد   کی! سادهیوا پشت سرم یکینکنه واقعا   دمیگفت ترس نیکه ا یطور  نیا
! مو به تن آدم نتشیبیداره م ی چ ستیبود و معلوم ن زونی او رشینگاه کردم، کتم از دستگ یوار ید
 . دمیگلوش باال کش ریو پتو رو تا ز دمیکش یگفتنتش... پوف ونی هز نیبا ا کنهی م خیس

 .یگیم ونیهز یدار  ستی...حالت خوب نادیبخواب. االن دکتر م  چکس،ی_ه

 چشم هام نگاه کرد و دستم رو پس زد. به

 ... یخودت ض یخوبه...مر میلیحالم خ خوامی_من دکتر نم

  یرو متی گذاشتم  و با مال شیشون یپ  یرو اروم رو یباشه تکون دادم. دستمال نمناک یبه معن یسر 
 نیه اولکه کردم واس یمنه...از کار  رهی شده. همش تقص  یطور  نیمنه ا ری. تقصدمیسرو صورتش کش

و به خنک کردن صورتش ادامه دادم نگاه   دمیتخت کش کیرو نزد یشدم. صندل   مونیبار از ته دل پش
 دست هام و صورتم درحال گردش بود.   یحالش رو یخمار و ب 



 صدف در طوفان 

445 
 

از   یو درک هیبه چ  یچ فهمهیکه کامال مشخص بود نم  جشی مصومش نگاه کردم، نگاه گ یچشم ها به
 رفتمیکه م  یشل بشم. نگاهش من رو برد به سال ها قبل...به روز  ینداره باعث شد لحظه ا تیموقع

 دم خونشون...

و پاره   فیکث  یخاک  نیتو زم  یکه شلوارامون به خاطر باز  یتوپ تو بغل همراه آرش درحال کی با
 یها یروسر  در خونه صدف... با اون اوردمشیو م گرفتمیبود... دستش رو م دام یکه آ ییشده...وقتا

دنبال  شهیگرد و بامزش هم  ی. چشم ها کردیبهم نگاه م یچشم ری و ز ومدیدرم یبامزش جلو یگلگل
 ...ارهیمن و آرش بود تا واسمون چسب زخم ب یزخم ها

  ن یسوخت و ازب میبچگ  نیریگوشه لبم نشست، چقدر زود دوران ش ینیتصور اون روزا لبخند غمگ از
 یخونه، اروم بلند شدم که صدف فور  فنیآ یرو از دست دادم... با صدا یرفت. چقدر زود همه چ 

 گفت:  یدستم رو گرفت و با لحن اروم

   ؟یخر ی _برام لواشک م

 زدم و گفتم:  ی. بدون کنترل رو خودم آروم پشت دستش رو بوس کوتاهدمی گرد شد، خند چشمام

 . خرمیست مو لواشکم وا لیپاست  یباش   ی_اگه بچه خوب

 رو ازم بخواد.  یز ی چ نیعمرا اگر همچ  یعاد طیدرشرا دونمینگاهم کرد. م فقط

داده  یمارو باز  یحساب ری انداختم، دست تقد یمکث کردم و به صورتش نگاه کوتاه کمیدر  یجلو
اون روز عاقالنه  دیتر و اروم تر بشه شا میمال دش،یزبانه کش یآتش انتقامم شعله ها یروز  کی دیشا

 تر رفتار کنم... 

 رفتم.  نییو از پله ها به سرعت پا دم یکش یطوالن یهمراه با بازدم یق یعم  نفس

. ستادمیدر به استقبال ا یرو فشار دادم و خودمم جلو یدکمه در ورود فن،یجواب دادن به آ بدون
 کنم! درک یحکمت بارون امشب رو ذره ا  تونمیو من نم ومدیهنوز نم نم بارون م

که   یدرحال  یهمراه مرد مسن  مانیشلوارم فرو بردم و سرم رو باال نگه داشتم. پ  بیهام رو تو ج دست
 تند به سمتم اومدن. یتو دستش داشت با قدم ها یف یک

 با دکتر دادم.  یبه رسم ادب دست  دن،ی پله ها که رس یباال به
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 هستم. یفی شر  ،ی_سالم جناب سعادت

تکون دادم، حال صدف برام مهم بود، حوصله خوش و بش   دییتا یبه معن یفقط سر  دمیکش زحمت
 و کم ارزش رو اصال ندارم! تی اهم یب یها

و دادم  فقط داشتم، جفتش پوپروفنیو ا نوفنی. من استامادهیز یل ی_همسرم طبقه باالست، تبش خ
 بهتره نشده! یخورد ول 

افتاد. با سگرمه   مانیظه چشمم به پلح کیکردم که  شیی تکون داد. به داخل خونه راهنما یسر  دکتر
بود.  ستادهیچند قدم عقب تر ا  دیچکیخون م یکه از چشم ها یدرحال نهیتوهم و دست به س یها

 و اروم سمتش رفتم. دمیبه گردنم کش یدست

 کارش طول بکشه.  دیشا ن، یتو بش  ای_ب

به  نیبستم به ا تفاوت از کنارم گذشت و من چشم یحواله صورت خسته و درهمم کرد. ب   یپوزخند
 که خودم مسببش بودم.  ییاعتنا

بود االن از  یاگر فرصت مناسب تر   ستیازش ن یتوقع ستاد،یفاصله ا یاتاق صدف با کم یجلو مانیپ
 ... نییکرد پا  یباال پرتم م نیهم

دکتر   یخوابش برده، وقت  ییجورا  هیاتاق برگشتم، صدف تو خودش مچاله شده بود و انگار  داخل
 اول دوتا آمپول بهش زد!  قهیرو چک کرد همون دق  تشیوضع

ها  ختهی افسار گس نیدادم. ذهنم مثل ا هیو کمرم رو بهش تک ستادمیا وارید  کیو کالفه نزد  یعصب
 تا سرزنشم کنه. کردی استفاده م ومدیم رشیگکه  یز ی و از هرچ شدیم نییمدام باال و پا 

 د؟ یکار کرد ی_بدجور سرما خورده، چ

 زل زده بودم گفتم:   نیبه زم  یو درحال دمی دکتر لب برچ  یصدا با

 _تو بارون مونده...هوا سرد بود. 
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پوزخند    یماجرا بماند! صدا اتیجمالت ناقص رو ادا کنم. حاال جزئ  نیخودم رو کشتم تاهم ن،یهم
درحال شمردن   نیزم  یبود و نگاه دلخورش رو ستادهیدر ا یباعث شد بهش نگاه کنم، جلو مانیپ

 ...یقال  ینقش ها

 بودن؟ کیرمانت  ایفاز عاشقانه گرفته بود  د؟یکردی کار م یبارون چ  ری_ز

 هام رو بهم فشار دادم و اروم گفتم:  لب

 ... میبرنزه ش م یریافتاب بگ بارون ریز  میبر میکدوم، حوصلمون سر رفت گفت چی_ه

 . رونی به لحن پر حرصم زد و برگشت ب  یپوزخند مانیپ

واسه همکالم   یو کالفه هست که عالقه ا یعصب ینگفت لحن صدام به اندازه کاف یخاص  زیچ  دکترم
 نشه. جادیشدن باهام درونش ا

 ت و اروم گفت: بهم انداخ یکاراش بود که جلو رفتم. نگاه خسته ا یواسش وصل کرد، اخرا یسرم

مراقبش   کم ی! ماریتا ب  فهی ضع شتری. بیمقو یو غذا عاتیحتما سرساعت بخوره. ما  سم،ینوی_دارو م
 . ستین  ی. مشکلش جدشهیباش زود خوب م

درونم   یب ی عج یقرار یباشه تکون دادم. تا اون لحظه ب ی به معن  یو سر  دمیبه چشم هام کش یدست
 اروم گرفتم. یبا صحبت هاش قدر  یدرحال رفت و امد بود ول

 مان یمن پ یبعد از پرداخت حق الزحمه دکتر، تا دم در حوصله بدرقه کردنش رو نداشتم! جا 
اعصابم   یکنم تا باهاش حرف بزنم ول  دایپ  یفرصت درست حساب کی خواستی کرد. دلم م شیهمراه

 . دیکش ینم

  یهاش م  یقرار  یو ب  هیورم کردش که نشون از گر یطبقه باال و کنار تخت نشستم، چشم ها برگشتم
 . زدیداد به دلم زخم م

همه  نیکه باحجم ا گهید دیهزارتا شا ایجا ازش داشتم   یتوقع ب  دیرفتم...شا  شی پ ادی ز یلیخ  دیشا
 . دهیمخم بهش قد نم یخستگ
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صبح بود و ارزش    شیش کیچونم گذاشتم به صورت غرق خوابش زل زدم، ساعت نزد ریرو ز دستم
 برم کارخونه!  دیبا گهینداره بخوام بخوابم، دو ساعت د

رو برداشتم و به حموم رفتم. موندن تو  لمیوسا یآن میتصم   کیزدم، با  ختمیبهم ر  یبه موها یچنگ
 شل شده بودم.صدف  یبا رفتارا یبه اندازه کاف  ستی اتاق به صالح ن

  ضیحد ازم متنفر شده که حاضره مر نیصدف تا ا نکهیدوش رفتم و چشم هام رو بستم، باور ا ریز
 من نباشه واسم دردناکه... شی پ یبشه ول

درست لحظه   یداد ول  یبغضش و گله هاش دلم رو تکون م  زد،یکه تو حال بدش بهم م  ییها حرف
بزرگ که    وارید کی. مثل بستی چشمم نقش م یجلو  زایچ  یلیخ  امی بلرزم و کوتاه ب خواستمیم یا

 گرفت... یرو م  دمید یجلو

 آب رو سمت مخالف چرخوندم و سرم رو باال نگه داشتم. ریحرص ش  با

 ...لعنت به همه کست...یرعل یلعنت بهت ام ی_ا

 *** 

 "صدف" 

و شعار   ییما یمام عضالت بدنم درحال راه پبه صورت کامل از روم رد شده، ت یل یتر کی کردمی م حس
 دادن بودن!  

رو سمت پنجره انداختم و به اطراف   دمیبهم چسب یپلک ها   دم،یچرخ  کمیلب کردم و   ریز یا ناله
 انداختم. یجینگاه گ

 تخت نشستم.  یو رو دم یخودم رو کش کمی

 تخت بود و هزارتا دستمال!  ی گنده قرص و دارو کنارم رو لونینا کی بایتقر

 قرار دادم.  میشونیسرم و پ یو دستم رو رو دمیرو باال کش  مینیب آب

حس مرگ ندارم! اصال   گهیکمتر شده بود. حداقلش د  یلیتب ندارم، گلومم دردش خ  گهید انگار
 ! ستین ادمی ادیز شد؟یچ شبید
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 کیکه   یتم از جام بلند شم که در اتاق باز شد خاله درحالرو پشت گوشم فرستادم و خواس موهام
 بزرگ دستش بود داخل اومد. ینیس

گذاشت و   زی م یرو رو ینیهول زده س دنمیصداش کردم که با د  رلبیهام از تعجب گرد شد، ز چشم
 .دیکش  میشونیبه پ یدست

 ! یدخترم؟ حالت بهتر شده؟ تب ندار  ی_خوب 

 دم؟ یمن نفهم دیاومد یاصال ک  د؟ یکنی م کاری چ نجای_خوبم خاله، ا

 درجوابم اروم گفت:   ذاشتیپاهام م یرو رو  ینیکه س یتخت نشست، درحال  یرو  کنارم

  یچ یمنم زود اومدم. واست سوپ پختم! بخور از بس ه  یشد ضی بهم زنگ زد گفت مر نی _صبح آرت
 !  یافتاد یشد فیانقدر ضع  یخور ینم

 گفتم:  یدستش رو پس زدم و با دو دل  اروم

 نگفت؟  یز یکجاست؟ چ  نی _آرت

 لباسش زد و لب زد.  نییبا حرص به پا یچنگ داد،یبونش م یخاله نشون از عصب  یکه اخم ها یدرحال 

 دی با ضهیزنش مر فهمهی. رفت کارخونه، نم کنهیم  یداره چه غلط  ستی_پسره لندهور، معلوم ن 
 باالسرش باشه! 

تکون   ی! سر ادیخوشم م گفتمی بهش م راهی داشت بد و ب نیکردم نخندم، از ا یگاز گرفتم و سع  لب
 . دمیچش کمی که واسم درست کرده بود  یدادم و از سوپ

مامانم  شدم یم  ضیگرفت. من هروقت مر میکس یقاشق رو که خوردم دلم از ب نیبود دوم خوشمزه
 د.کر  یو پونه دم م  مویآبل یی...برام چاذاشتیواسم سوپ و آش بار م

داغون    یکم کم بغضم شکست. از نظر روح  شده؟یحال و روزم چ ین یبب  ییمامان خوشگلم کجا  اخ
 کرد.  یم دنیرو اماده بار  امیسوپ ناقابل هم دن کی یبودم و حت 

 بهت زده؟ هان؟  یپدرسوخته حرف نیسوپ بدمزه شده؟ نکنه ا ؟یکن یم  هی_قربونت برم چرا گر
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 زدم.  یجون یلبخند ب یکردم با لحن بغض دار  ی که با دست گوشه چشمم رو پاک م  یدرحال 

 خوشمزس. دست دردنکنه.  یلی_نه...خ

 نمیغمگ ینرم و مهربونش مچ لرزون دستم رو گرفت. به چشم ها  یبا اخم جلوتر اومد، دست ها خاله
 گفت:  واشیشد و  رهینشسته بودن، خ یکه به ازادار 

 کرده؟  یکار  نیشده دخترم؟ آرت یز ی_چ

کردم   یو چند لحظه سع دمیرو باال کش مینینمونده که نکرده باشه! آب ب یهمه کار کرده! کار  نیآرت
 ... شمی...دلتنگ مشهیحالم بد م  ندازه،یمامانم م ادی . اصرار خاله و دست هاش من رو رمی اروم بگ

خاله   دی. بغضم که ترک رفتیتو مخم فرو م  نیآرت یو حرف ها شبیرو اشکم نداشتم مدام د  یکنترل
 . ختمیاسک ر میپناه  یشونش گذاشتم و از درد ب  یمحکم بغلم کرد. سرم رو رو

 اخه!  شدهیاخه دختر!؟ دل نگرونم نکن مادر، بگو چ شدهی_چ

 _دلم...دل..م...واسه..مامانم...تنگ...شده.

 شم هام نگاه کرد. به چ میحرف، من رو از خودش فاصله داد و مستق نیا دنیشن  با

کسم رو با انگشت پاک کرد و با لحن    یو ب میتی یدونه به دونه اشک ها د،یبه چشم هام کش یدست
 گفت:  یاروم

 دنت؟ ید انیب  ییکجا یبه خانوادت بگ یخوای_م

 گفتم:  یجد  یلینه تکون دادم و خ   یسرم رو به معن  یحرفش فور  نیا دنیشن از

! اگ..اگه بفهمه  ذارهیبرم، نم ذارهی...نم ارهیو درم! پدرم کنه یو مم سر بفهمه پوست  نی _نه نه اصال! آرت
 ...شهیبد م  یلیخ

 به خودش گرفت.  یحالت حق به جانب  خاله

 صبر کن! گمیبگه! خودم بهش م ی ز ی_غلط کرده بهت چ 

 لب زدم. یزانوش گذاشتم و با لحن ناراحت  یجاش خواست بلند شه که دستم رو رو از
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بهم گفت   می...همون اولش که عقد کردشهیسر من خراب م ادینگو...به خدا بعدش م  یز ی_توروخدا چ
 ... یطور  نیحساسش کنم هم خوامی! نمنمی و حق ندارم ببخانوادم 

عاجز بشه که  تونهیدختر چقدر م   کیکه  نیفکر کردم. به ا میندادم، ساکت شدم به اوج بدبخت ادامه
 خانوادش...  دنینتونه بره د یحت

داره   یول دهیاز دست پدرم شکاره...داغ د نیمادرم! آرت  دن یبرم د خوامینه به شوهرش بگه منتو یحت
 ...ذارهیمنم داغ م

 ه؟یوسط گناه من چ  نیتو ا دونمینم

لب  ی. که خاله با لحن محتاط ماننددمیحق بدم اخه؟ ناراحت چشم بستم و اروم نفس کش یک به
 زد.

 خانوادت؟   دنید یبفهمه بفرستمت بر   نیآرت نکهیبدون ا یخوای_م

نوع کابوسه!  ن یبفهمه برام بدتر نیآرت هوک ی برم و  نکهی تصور ا یگرد شد! حت یهام لحظه ا چشم
 که بخوام بدون اجازه برم.  نیبه ا یوا شهیم یوحش  کنمینم  یکار  چیمن ه یطور  نیهم نیا

 شه؟ینم بتمی متوجه غ نیآرت  یکن ی م برم؟ فکر  یبرم اخه؟ اصال ک یتوروخدا، چه طور  الی خی_خاله، ب 
 بدبخت ترم کنه؟  یکن  یکار  هی یخوایم

 تونمیمن م  فهمهی نم نیآرت ؟یبکن   یتونیکارو که م نیا ا،ی و زود ب نشونی _نگفتم که برو و برنگرد! برو بب
 ...ای و ب  نیو ببتو کارخونه نگهش داره...برو مادرت  گم،یم مانیواست زمان جور کنم. به پ

مکث   یکم  شد،یتو دلم داشت روشن م  دیام یحرف هاش ذره ا  دنیکه از شن یتعجب و درحال  با
 کردم. 

داره که  ون یواقعا حق ا یبه دل داره ول نهیاز پدرم ک  نی که آرت قتهیحق نیاحتمال وجود داره، ا هزارتا
اگر بفهمه؟ اگر خونه شه و تو سرم خراب   یول شهیخوب م  یل یاگر برم و نفهمه خ  نم؟ینذاره مادرم رو بب

 بشه؟

خودم حالم کالفه و مخشوش شد. خاله که   یارزه؟ از عاجز  یم سکشیبه ر ؟ یبزنه به سرش چ اگر
 و اروم گفت:   دیخودش رو جلو کش یکم  ه،یدردم چ خوندیانگار از چشم هام م
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دخترم   نی! بب ترسونهیکرده که انقدر تورو م کاریچ  ستیلعنت بفرستم آخه! معلوم ن نیآرت نیا ی_ بر چ 
 دمی! واال منم داغ درهیم شدم. حرف تو گوشش ن یپسر عاص  نیبه خدا از دست ا کنم،ی من کمکت م

! یستی کار تو ن نیمسبب ا یمن تو اون خونه بود، خواهر زاده مظلومم اونجا بود ول  چارهیخواهر ب 
و  پرپر شدنت  تونمیو وسط نکش. گوش نداد االنم نمصدف  یچقدر تو گوشش خوندم گفتم نکن، پا

 نشستم.   نیآرت یها هیگر یبه پا ی! عمر هیاوالد چ یدلتنگ فهممی منم مادرم م نم،ی بب

 و اروم گفت:  د یبه گونش کش یدست  ومد،ی که خودشم اشکش داشت درم یدرحال 

چند ساعت   تونمیم یکنم ول ی راض ون یآرت تونمیکرده. نم یا گهیو کس دگناه ،یندار  یر ی _تو تقص
 . یو برگرد ینگهش دارم تا تو بر  رونیب

 زه ورود دادم.زد تو ذهنم اجا  ی و به حرف کردمیسکوت فقط نگاهش م تو

 لب نجوا کردم.  ریز  یشک و دودل با

   ؟یاگه بفهمه چ ی_ول

 اشکش رو پاک کرد.  یو ردپا دیبه گونش کش یدست خاله

  دهیتازه محدثه ام باهام هم عق کنه،ی بگم کمکمون م مان ی نترس من اگه به پ فهمه،ی_انشاهلل که نم 
! تو فقط می کنی م شی کار هینباش   نییپا  یگردن کلفت ها نیحساب کرد. نگران ا شهیست، رو اونم م

 نکن باشه؟  هیگر

 ...من...یعنی خاله  خوادی! من واقعا دلم نموفتهی تو دردسر ب یکس  خوادی_دلم نم

 وسط حرفم و اروم گفت:  دیپر

برم داروخونه   دینگران نباش. حاال غذاتو بخور من با کنمی _رو حرفم حرف نزن دختر خوب! درستش م
 . باشه؟میکه کارارو هماهنگ کن امیفردا م یدخترم دارو بخرم، ول واسه

 زدم.   نم،یتا خانوادم رو بب کنهی گفت کمک م نکهیبه خاطر ا  اقیاز سر ذوق و اشت یلبخند

تنگ    یلیمشغول خوردن سوپ شدم. دلم واسه سارا و مامانم خ یشتر یب  اقیرفت و من با اشت  خاله
 ! ستین  فیکه قابل توص یشده، انقدر 
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  یل یخودم حداقل خ یروح  طیمطمئنم شرا امیبفهمه برم و ب  نیآرت نکهیواقعا بشه، اگر بدون ا خداکنه
 بهتر خواهد شد.  

 . ستیکرده بود که قابل وصف ن  جادیرو ا یخانوادم درونم ذوق   داریحس ناب د یداشتم ول دلشوره

 رفتم.   نییها پانرده رو نگه داشتم، از پله  اطیکه با احت  یاروم درحال  یها باقدم

  ادی لحظه چشمم به دستم افتاد، به نظر م کیاپن گذاشتم که  یکه کنار تختم بود رو  ییو داروها ظرف
 توهم نزدم و واقعا دکتر باالسرم اورده.  نیهمچ شبید

. دست و صورتم رو با  کوبهیم دییرو مهر تا   تیذهن نیا  ده،یکه نشون از  سرم م یک یکوچ  یکبود یجا
 .ستادمیا یچند لحظه ا نکی س یوآب شستم و جل

 جور کنه؟  تونهیخاله م یعنیمامانم؟  دنیبرم د شهیواقعا م یعنی

مثل   یکه من حت تی واقع ینو عروس باشه، ول کیواسه  یامر مسخره ا مینگران دیو حالم و شا حس
 عقدم نکردم!  یحت  یدختر معمول  کی

که اونجا بود رو شکستم، تو افکارم که مثل  یظرف  کهیمشغول کردن خودمم شده اروم چندتا ت  یبرا
وقته کار ظرفا تموم شده بود و من همون   یلیور بودم. خطناب درهم گره خورده غوطه  یرشته ها

 موندم.  رهیخ یدادم و به نقطه کور  هیتک   نکیبه س یطور 

 ...دهیچیپ یادیشده! ز دهیچ یپ  یلی خ زیچ همه

 لونیکه دوتا نا  ینگاه خستم رو به سمتش سوق دادم. درحال  ن، یباز شدن در و ورود آرت یصدا با
 سمت آشپزخونه اومد. میدستش بود مستق یمشک

جا خوش کرد.   ش یمشک یابروها نیب  یظیدور تا چشم هاش به من فلک زده افتاد، اخم غل نیهم از
 سمتم اومد. یجد  یلیاوپن گذاشت و خ یرورو  لونی. نادمیخندش رو ند گهیوقته د  یلیخ

قدم عقب رفتم که دستش جلو اومد و صاف به   کیجا خوردم، ناخودآگاه با جلو اومدنش  یا لحظه
 . دیچسب  میشونیپ

 تمام گفت:  تی بودم که با جد رهی زده بهش خ مات
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تا خوب   ،ی کرد سیو سرودهنم شب یبکپ د ری االن؟ برو بگ یبلند شد یکه! واسه چ یتب دار  کمی_
 . یالزم نکرده بلند ش ینشد

 گلوم رو با درد قورت دادم و اروم گفتم:  آب

 شد؟ی چ شبی_مگه..مگه د

موهام که سخاوتمندانه  یو رو  دیصورتم چرخ   یرو یکم  زشیت یچشم ها د،یرو عقب کش دستش
 که انگار بهم مشکوکه لب زد.  یو با لحن  دیآزاد گذاشتمشون چرخ 

 اد؟ ینم ادتی_

 ی. صورتش و چشم هادیدور دهنش کش  یدست  د،ینه تکون دادم که خند یبه معن یسر  جیگ
 زدم؟   یز یچ یفکر کنم. نکنه تب داشتم زر  شبیتا به د ادمیمرموزش باعث شد به خودم فشار ب

. نگاهم رو نامحسوس به  ذاشتیم  میشون یپ یداشت دستمال رو ادمهیگنگ  یل یخ  ومد،ینم  ادمی ادیز
 لب گفتم:   ریکمتر شده بود انداختم و ز ی ل یورم کنار لبش که خ

 ! ستین ادمی_

 اشاره کرد.  یمشک یها  لونیتکون داد، چند قدم عقب رفت و با دست به نا یسر  فقط

 بخوابم.   رمیواسه توعه، جمعشون کن. من م  نایا ست،ی_مهم ن

انداختم.  لونیو تعجب به نا یمش گرفتم و با کنجکاوچش ریز یخسته و گود یرو از چشم ها نگاهم
 گذاشت و سمت راه پله رفت.  زی م یرو رو دشی بدون توجه به من کل 

 رو باز کردم، کم مونده بود از تعجب چشمام گرد بشه!   لونیداخل نا واشیدستم  یال با

حد   نی مختلف تا اخر یانواع مختلف لواشک تو اندازه ها دنیرو چپه کردم، از د لونینا یدست دو
 ممکن دهنم باز موند. 

 انداختم و با تعجب گفتم:  رفتیکه خونسرد باال م  ین ینگاهم رو به آرت منگ

 ؟یدی _واسه من لواشک خر
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. بدون  خوردی بهم نم یلحظه ا ادشیز  یبا وجود خستگ  یحت  کشی ش لیاستا ستاد،یپله ا نیآخر یرو
 کنه اروم و شمرده شمرده لب زد.  نگاهم نکهیا

. عصاب یو به باد بدجات  هی دوباره  یو نخور همش  ادتی...فقط از ذوق زدمی_نه واسه عمم خر
 ندارم! یدار  ضیمر

 رو گفت و بدون توجه به دهن باز من از پله ها باال رفت.  نیا

 از لواشک هارو تو دستم گرفتم بهش نگاه کردم.  یکی

 کرده داده بهم؟ داینکنه از جوب پ ای اره؟یدلم درباالن از  خوادی_مثال م

 بشرم سخته ناموسا!  نیا یو منگ سرم رو باال اوردم. درک کارا  جیو گ دمیرو باال کش  مینیب آب

.  دیبگه ببخش ادی ب رهی می خندم گرفت، پسره غد مغرور، م ارهی با لواشک خواسته از دلم درب نکهیتصور ا از
رو برداشتم. هنوز   زدیکه بدجور داشت بهم چشمک م ییاز لواشک ها یکینشستم و   یصندل یرو

 .اشتمگنده کندم و تو دهنم گذ کهیت  کی یآب دهنم راه افتاده بود، فور  افشیق دنینخورده از د

  یآرش وقت شهیکندم و با ولع خوردم. هم  یا گهید کهی توهم جمع شد و از لذت ت شی از ترش افمیق
چقدر دلم واسه چرت و پرت هاش تنگ  دونهی. خدامنداختیبهم متلک م خورم ی لواشک م دیدیم

 شده!

 میاومد فکر کردم، تصم یچشمم م یخاله که مدام جلو یو به حرف ها دمیدور دهنم کش یدست
 ترسم.  یکتمانش کنم از واکنشش م تونمیواسم سخته، نم   نیگرفتن با وجود ترس از آرت

 میخواستی که م یکار  ینشستم و فکر کردم، انقدر به  گوشه کنارها یهمون جور  یساعت کی کینزد
 که سردرد گرفتم! دمیسر زدم و احتماالت مختلف رو سنج میانجام بد

حوصله با    یکه روش ساعت زده بود رو برداشتم و ب  ییقرص ها داروها لونیبلند شدم، از نا  یکالفگ با
 آب خوردم.  وانیل کی

همه شلوغ   نیقرص هام دنبال مسکن گشتم، تو ا نی توعه! ب ری تقص ادیسرم ب  یینفهم، هربال پسره
 کیکه فعال داشتن  فیح  یول اد یاعصاب آروم خودش مسکن واجب به حساب م کیذهنم  یپلوغ
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رفتم، انقدر پر بود که با باز شدن در چندتا   خچالیشده. سراغ  میاعصاب راحت هم جزو محاالت زندگ 
 !نیکنسرو افتاد زم  یقوط  کیلون و ینا

خودم برداشتم. بدنم کوفته و گرفته ست و    یآب برا کمی که افتاده بود رو سرجاش گذاشتم و  یلیوسا
باال رفت.   شه یخان قرِق و نم نیآرت نیکردم، فعال که طبقه باال توسط ا یم یحس خواب آلودگ  یلیخ
و  تماومد انداخ یکه تنها تخت خواب امنم به حساب م  یشگیمبل هم  یحس و حال خودم رو رو یب

از   یو دوست داشت نذاره تا چند ساعت راحت بخوابم ول زدیچشم هام روبستم. فکرم مدام چرخ م
 افکار درهمم بسته. نیکمر به همت خوابوندنم و توجه نکردن به ا میماری و ب  یکرخت گهیطرف د

هام بذارم   ی دلنگران یبرا یا گهیگرفتم وقت د میسرم گذاشتم و چشم هام رو بستم، تصم ریرو ز دستم
 و االن فقط استراحت کنم تا حالم بهتر شه. 

 

چشم هام رو اروم   رهیگونم رژه م یدرحال حرکته و مدام  رو میشونیپ یرو  یز ی چ نکهیحس ا با
که   دیبود، چنان زهرم ترک ستادهی از صورتم ا یمتر  یکه تو سانت یدوتا چشم مشک دنیبازکردم و از د

 .  دمیلب گفتم و سرم رو عقب کش ری ز ینیه

گرد شده بهش زل زدم.   یو با چشم ها دمیخم شد به کف مبل چسب  کمی توجه به ترسم روم   یب  نیآرت
. دستش رو نرم  دیانداخت و ابروهاش باال پر نمیم و قفسه سبه صورت ینگاهش گردش کوتاه 

 ازحرکاتش اروم لب زدم.  دمیگلوم گذاشت*" ترس یبرداشت و رو

 ؟ یکنی کار م ی_چ

 خونسرد لب زد  یلیشلوارش فرو کرد. و خ  ب یفاصله گرفت و دوتا دستش رو داخل ج از

 داغه!  کمی بدنت  ی! ولیندار  دمیکه د انه،ی یتب دار  نمیبب  خواستمی_م

  شتریب  یرگذار یتاث  یبرا  ی. اخمدمیخودم رو سمت جلو کش کمیرو دو طرف بدنم گذاشتم و  دستم
 ابروهام جا دادم و لب زدم.  نیحرفم ب 

 !  یمن حالم خوبه اگه تو  خرابش نکن  ؟ینکن  یانقدر همه جام رو دست مال شهی_م
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 نیا هیپسره خوناشامه شد، واقعا هم شب اون  منید هیداد که شب  لمیتحو یحرفم لبخند کج  نیا با
 لب زد. ختی ریم  شیشونیپ  یاز موهاش رو یکه مقدار  یخوناشاماست! گردن کج کرد و درحال 

  ستیچون قرار ن یداشته باشه به بدن زنم بخوام دست بزنم، البته بهتره عادت کن ی_فکر نکنم مشکل
که قابل لمس و   گهید یراجب مکان ها ندهیآ یبه صورت و گردنت خالصه بشه! انشاهلل تو روز ها

 . زمی عز میکنیمن هست صحبت م  یحالل برا

اگر جوابشم بدم دو   یمن حت رم،یزبونم رو بگ یکردم جلو یحرص لب هام رو بهم فشار دادم و سع از
 زد و اروم گفت:  یا گهیلبخند رو اعصاب د د،ید حرص خوردنم رو یو تمام! وقت   شمیالل م گهید قهیدق

 ... یبخور غش نکن  یز یچ هی_غذا گرفتم، پاشو 

که بگم، آروم از جام دل کندم و رفتم تو آشپزخونه و  دیرس یبه ذهنم نم یز ینگفتم اصال چ  یز یچ
بود رو سمتم گرفت و بدون حرف خودش   دهیکه خر ییاز غذا یروبه روش نشستم. پرس  یصندل

داد و بهم   ی م یقشنگ یل یخ یکه بو یکباب دنیبا د ینداشتم حت یادی ز یوردن شد. اشتهامشغول خ
به غذام زل  یدادم و بدون واکنش خاص  هیتک  یبه خوردنم از دست رفت. به صندل  لی زد میچشمک م

 زدم.

  یلیخ  دینفهمه با نیکه خاله زد، اگر واقعا قرار باشه برم و برگردم و آرت  ییفردام و حرف ها  نگران
  شیپ یمنتظره ا  ریغ زی ام بکشم.که بعدا اگر چ یچندتا نقشه درست حساب د یبا دیکنم، شا اطیاحت

 شهینم ی عنیغذام رو بهم زدم.   کمیرو آروم تو برنج فرو بردم و  لمیاومد بتونم حلش کنم. قاشق است
   ام؟ین گهید یبرم ول

ندارم که نشون بده  میزیحق طالقم که با اونه چ کنه،ی م دامیبرم پ یهرگور  ن ی عمرا اگر بشه! آرت نه
 رو کرده! زی کثافط فکر همه چ نیبوده. کال ا تیو بدون رضا یعقدم زور 

رو سمتم گرفت و با ابرو   یتوجه بهش خواستم از جام بلند شم که گوش  یب شی زنگ خوردن گوش  با
 . رمیبهم اشاره کرد که ازش بگ

 خواد حالت رو بپرسه.  ی _خالمه جواب بده. م
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رو   یاسم خاله چشم هام گرد شد و استرس بهم دست داد. مردد دست جلو بردم و گوش دنیشن  با
  یز یراجب فردا بهم چ خوادیم دیقورت دادم، شا ازش گرفتم. خودشم مشغول غذاش شد، آب گلوم رو 

 گفتم. یبگه! اروم دکمه اتصال رو زدم و "الو" آروم 

 زم؟ یعز  یاالن بهتر شد ،یزنگ زدم خواب بود یسر  هی ؟ی_صدف مادر خوب 

  ییمن و حرف ها شیتمام حواسش پ نیکه مطمئن بودم آرت  ینشستم و درحال  یصندل یرو  دوباره
 خند جواب دادم.آروم و با لب زنم،یکه م

 .شمیحالم که دارو بخورم بهتر م   یب  کمی_بهترم خاله، نگرام نباش...فقط 

نباش فردا    یچی هماهنگ کردم نگران ه ،یباش  یپر انرژ  یکن تا فردا حساب   یسع ی_خداروشکر ول 
 اونجا...  امیمن خودمم م داره،یرو تو کارخونه نگه م  نیآرت مانیپ

  یبروز ندم. نگاه کردمیم یسع ی که به سخت یجان یدرونم نشست، ه یجان یحرفش ه نیا دنیشن از
  کنه،یداره نگاهم م نهیدست از خوردن برداشته و بدون تعارف دست به س دمیانداختم که د نی به آرت

 شده!  یباعث کنجکاو ادمی سکوت ز دیشا

 لب زدم. یکردم اروم باشم و با لحن عاد یسع

 گناه داره اخه! نمی ریمن نگران حال ش  ؟یکی عجله نم کمی_

 مگه نه؟   یزن یحرف م  یطور  نیاونجاست که ا نی _آرت

  نیا رهیخ ی از نگاه ها یحت  کردمی و من حس م شدیهرلحظه روم ثابت تر م نی نگفتم، نگاه آرت یز یچ
 !کنمیبشر هم داغ م

بهونه    نیشدنت بهتر ضیاالن مر شه،یخانوادت بهتر م دنید یهرچه زودتر بر  زم،ی_گوش کن عز
. من یحق دار   ،یترسیم دونمینباش م  یچ یمن و محدثه است. نگران ه  یواسه رفت و امد ها
دختر مردم رو بدون   یبگم غلط کرد چونمی کنم، نتونستم گوش اوالدم رو بپ ینتونستم واست کار 

  ی. االنم نمشه یبچش نوشته نم ینتونستم بزنم در گوشش بگم گناه پدر به پا  ،یردعقد ک تشیرضا
زخم   نمی ... آرتشهینم یچی...من پشتتم هرهی اروم بگ گرم یج  کمی! بذار نمی هات رو بب یقرار  یتونم ب
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  یطور  نیواقعا ا  ،یبود شی زخم خورده، تو تو بچگ یول دم یحق بهش نم  یحت  کنمی نم حی خورده، توج
 با من...   شیبق  ،یگردیبرم  یبود؟ تو فقط قول بده رفت

و حس   دادمیبه صحبت هاش گوش م  دادیداشت نشون مخودش رو  کمیکه   یو با بغض ساکت
مادرم و سارا   دنیبا خانوادم هراس دارم، اگر د داری من از د خره،یداره مرحم برام م یکس کردمیم

 ؟ یکه خاله ازم خواست بزنم و برنگردم چ  یقول ری باعث شه ز

نگاهم رو    نی. آخروفتهیصورتم ن   یاز موهام رو عقب فرستادم تا جلو یرو باال اوردم و تاره ا دستم
 گفتم:  یانداختم و با لبخند کمرنگ شدی تر م  ظی که اخمش هر لحظه غل نیحواله آرت 

 دلم گرفته! شم؟یپ ی ایفردا م یاگه وقت داشت پرسمی م نی_از آرت 

انگار موضوع رو گرفت پشت  ابروهاش از هم باز شد و با تعجب نگاهم کرد، خاله که  دمیوضوح د به
 و لب زد.   دیخند یگوش

 ... نیرو بده آرت  ی. نگران نباش. گوشکنمیرو هماهنگ م ی_من فردا همه چ

رو سمتش گرفتم. با مکث   یلب گفتم و بدون نگاه کردن به چشم هاش گوش ریز  یباشه اروم فقط
زدن بهم رو داشت،  سخاوتمندانه قصد زل  یطور  نی و هم  گرفتیکه نگاهش رو از من نم یدرحال 
 رو ازم گرفت و کنار گوشش قرار داد. یگوش

که قصد فرار کردن داشت، سمت طبقه باال   یتند یشون گوش کنم، با قدم هانکردم تا به مکالمه صبر
تلخه که آدم از  یلیاز حد دستپاچم کرده، خ  یادیکه االنم ز یداشتم حس  یرفتم. حس استرس و نگران

  لکه مث یمشک یها یاون گو دنیباهاش چشم تو چشم بشم، از د  خواستیشوهرش بترسه! دلم نم
بخونه، هراس    تونهیکه انگار تمام فکر و وجودم رو م  کنهی بهم نگاه م یو جور  کنهیبهم نظر م  نیذرب 

 دارم.

دوش آب   ریکله ز کیتو حموم، دوش آب رو باز کردم و   دمیپر یدست لباس برداشتم و فور  کی
تصور   یحت  میحال یو ب  یکرد. با وجود خستگ جادیرو درونم ا  یآب حس لذت بخش ی. گرماستادمیا

 ! ارهی آرامش بخش آب به بدنم حالم رو جا م یحموم کردن و برخورد قطره ها
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و تو دلم از خدا کمک    دمیکش قیبه خرمن موهام زدم و به عقب فرستادمشون، چندتا نفس عم یچنگ
من  نکهیبرگشتن مهمه! ا  ستیرفتن مهم ن زد،ی گوشم زنگ خطر م یخاله مدام تو یستم. حرف هاخوا

 بتونم برگردم... 

  یتو فکر انتقام از پدرم و خانوادم زندگ خوادی م یتا ک  نیآرت تونم؟یبمونم؟ واقعا م  ششیو پ برگردم
ماجرا باشم. دوش آب رو   نیتمام قد ا یهمه زهرمار کنه و من قربان یرو برا یزندگ خوادیم  یکنه؟ تا ک

از ته  شهیباعث م   ندمگذرو نیکه با آرت ییو تمام روز ها شبیانداختم. تصور د  یبستم و به وان نگاه
  یخدا چ  نمیبزار بب دم،یبه چشم هام کش یوان آب خفش کنم! دست نیدلم دوست داشته باشم تو هم

 !خوادیم

 *** 

بار،   کی . زدمی رو همراه با شال کرم سرم کردم و با استرس تو اتاق قدم م یرنگ   یشلوار مشک مانتو
و اصال آروم و قرار نداشتم. االن که فکر   دمیچرخیبود که دور خودم م یبار  ن یدوبار، سه بار! هزارم

 تا آسمون فرق داره! نیتو وجودم بود زم  شبیکه د یز یاسترس االنم با چ کنمیم

که چادرش رو تو دستش نگه داشته  یاسترس، انگشتم رو گاز گرفتم که در اتاق باز شد و خاله درحال  با
 به سرووضعم انداخت. ی بود داخل شد و نگاه

 اومد.  نیماش میبر  ای_ب

 نداشتم!  یفرق چیه  خی با قالب  بای و ترس تقر  یرفتم دست هاش رو گرفتم، از نگران جلو

بهش   یوقت کس هی ستم؟ین نهیخونه بب  ادین هوک ی نی! آرت ترسمیم یل یبه خدا من خ  ؟یمطمئن _خاله
 وقت...  هیخبر نده! 

 گفت:  یجد  یلیوسط حرفم و خ   دیکرد و پر یاخم  خاله

تو شرکته اگه بخواد  مانمیجلسه داره. پ میتا هفت و ن   نی _بچه انقدر نترس من هماهنگ کردم، آرت
مادر انقدر ترس   شهینم  یز یباهمون برگرد...چ یکارت رو که کرد ه،ی! راننده ام خوددهیخونه خبر م ادیب

 به خودت راه نده!   یو نگران
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 تونهیکس نم  چیبرگردم وگرنه ه دیکه حتما با کردیداشت بهم گوشزد م  میمستق  ری شدم غ ساکت
  قیم.  و با دقمنم ازش وحشت دار  قایکه دق یز ی...چرهی رو بگ  نیآرت  یگر  یو وحش تی عصبان یجلو

و   دیکردم منم احساس آرامش به خودم و قلبم بدم. دستم رو کش یآرومش سع  یچشم ها یشدن تو
 گفت:  واشیبه اطراف کردم که خاله دستم رو محکم گرفت و  ینگاه اط،یتو ح میرفت میتقباهم مس

 !اهی نخود س یمحدثه فرستادشون پ  ومدن،ی _عجله کن تا ن

آروم   یایتکون دادم قدم اول رو برداشتم که خاله مردد اسمم رو صدا زد، به در  دمیفهم یبه معن یسر 
 اروم گفت:  یچشم دوختم که با لحن دو دل  دیلرز یم  یچشم هاش که کم

   ؟یبرگرد یدی_قول م

به سوالش بده. سخته بخوام بگم  یجواب  تونهیکه نم دهیکردم، زبونم انگار به سقف دهنم چسب مکث
خونه و   نیمستقر شدم آرزوم رفتن از ا نجایکه ا یچند مدت نیکه تو ا یدرحال  گردمیبرم

برگشتن  نیهم هیبخش قض  ن یآدماشه...سخته برگشتن، به خدا سخته...اصال فکر کنم سخت تر
 زدم و اروم گفتم:  یدل خاله ام شده لبخند تی رضا اسهو  یباشه! ول

برگردم!   دیچه بخوام و چه نخوام همسرمه! با و ازارم داده باشه،  ادیبدم ب   نی_خاله هرچقدرم که از آرت
  ی برم که بابام و ارش حت یجور  هی خوامی! به خدا مستمیبرم؟ من دنبال دردسر ن تونمیاصال کجا م

 برگردم...  دیمن با نم، یو ببخواهر و مامانم   خوامینفهمن و چشم تو چشم نشم. فقط م

بهم زد و به سمت در خونه هولم داد. نگاهم رو ازش   ی راحت شده بود، لبخند  الشیکه انگار خ خاله
ظاهر   نی االن آرت  دمیترسیتند سمت در رفتم. انقدر استرس داشتم که همش م  یگرفتم و با قدم ها

 !شهیبشه! االن سرم خراب م 

حکم زندان  که یزود از خونه ا یل یمرد مسن راننده اش بود شدم و خ کیکه   ین یدر سوار ماش یجلو
  میگرفتیاز خونه و محله فاصله م  یهرچ  گذشت،ی. لحظه به لحظه که ممیرو برام داشت، دور شد 

  یبخند... لگردمی! زود برم وفتهینم ی. امروز اتفاقشدیم شتریب  شیپ قهیارامش درونم به مراتب چند دق
که االن   یز ی چ نیبهتر نی! ادنشونید رمیکه دارم م شهی خانوادم زدم، اصال باورم نم  داریاز سر شوق د

دادن! از   یرو داشتم که بعد مدت ها بهش مرخص  ی! حس و حال زندان وفتهیواسم اتفاق ب تونهیم
 یکه ب دوختمچشم  میشدیکه از کنارشون رد م ییو مغازه ها ابونیبا ذوق به خ  یو خوشحال  جانیه

 آدرس خونمون افتادم.  سمت راننده خم شدم.  ادیهوا 
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 د؟ یخونمون رو دار ادرس دی_آقا ببخش

 . میرسیبلدم...زود م  دیخونتون رو بهم دادن، نگران نباش دی ادرس جد مانی_اقا پ

  ریبه صورت تکه گاه قرار دادم و ز ی دستم رو لبه صندل جی نه، گ ا ی دمیمطمئن نبودم درست شن یدرحال 
 لب آروم گفتم: 

 ؟ یچ  یعن ی د؟ی_خونه جد

گردنش به خاطر   کمیکه   یمتعجب شده بود، برگشت و درحال کمیمن  یخبر   یکه انگار از ب راننده
 تکون داد و جواب داد.  یسر  د،یلرزیکهولت سن م

 !گهید یخودش گفت خانوادتون از اونجا نقل مکان کردن و رفتن جا مانی _اره، آقا پ

ادم  خبرم؟ چرا خانو  یلب گفتم. چرا من ب ری ز یدادم و فقط باشه ا هیتک   یهام گرد شد، به صندل چشم
به ذهنم حجوم اورد و   دیجد یاز سوال ها و فکر ها یادیشده؟ حجم ز یز یاز اونجا برن؟ نکنه چ دیبا

تر    کینزدشهر   نییبه نقطه پا ینشم. هرچ  ریکردن مس ی و منگ متوجه گذر زمان و ط   جیباعث شد گ
 اضافه تر! میو به ناباور شدیمن گشاد تر م یچشم ها میشدیم

قسمت شهر تهران؟ دستم رو لبه پنجره گذاشتم و  نیتر   نییو پا نیتو دور تر  انیب  دیخانوادم با چرا
 کرده؟   یکار   نیفشردم. نکنه آرت نمییلب پا یانگشت هام رو رو

از خونه  یخانمان کرده! اون که گفت سهام شرکت بابا! اسم یرو ب   چارمیزده به سرش و خانواده ب نکنه
نتونه درس بخونه و بره   گهی خواهر د  زدلیو باعث شده عز ختهی! نکنه واقعا زهرش رو راوردین

و   ادین رونی هوا از خونه ب یمجبور باشه به خاطر آلودگ چارم ی کرده که مادر ب یکار  کیکتابخونه؟ نکنه 
 کنه!  دینتونه بره خر گهید

 ...یوا

  یطور  نیهم میکردیکه ازش عبور م  یندربه داغو یمحله ها دنیاز د خت،یاز چشم هام ر یاشک  قطر
االن هاست که در اثر افت فشار از حال برم!   کردمی! حس مختنیریبود که رو سر و کولم م خیآب 
 !رهی م جی...حس کردم سرم داره گشدیخونه ها خراب تر، جاده بدتر م  میرفتیجلوتر م  یهرچ
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 ینشست کرده بود و درخت خشک شده ا کمی  نشیکه زم یکوچه ا کیدرست سر  نیتوقف ماش با
که   یدراورد و درحال  بشی رو از ج یچراغ برق قرار داشت نفسم بند اومد. راننده کاغذ ری سر کوچه کنار ت

 اروم گفت:  نهی تر نوشته هارو بب قی تا دق کردی رو جابه جا م شی ته استکان نکیع

! شما برو ساعت پنج  یگ طوسبه رن یدر آهن  کیکوچه پالک هشت... نیدخترم. آخر هم نجاستی_ا
 جا دنبالت...  نی هم امیمن م

رفت. اصال باورم   جیشم که سرم گ ادهی پ نیخواستم از ماش یز یکاغذ رو ازش گرفتم و با تشکر ر ناباور
که هزارتا چاله   یرو باز کردم و قدم رو آسفالت دربه داغون نی بود در ماش ی! باهر جون کند شدینم

  یکه حت ییانفس بکشم! سرم رو باال اوردم و به خونه ه تونمینم کردمی چوله داشت گذاشتم. حس م
 انداختم.  یزنگ زده بود، نگاه بغض آلود یترک خورده و درها  یآجر ها  رونشی ب ینما

  نی از بو   دمیکشون کشون خودم رو جلو کش   د،یلرزیاومدن؟ پاهام م ییجا نی ! خانواده من همچنه
نشسته بودن با تعجب به سرو   واریکنار د یگلگل یکهنه و چادر ها یکه با لباس ها  یرزنیچند پ
  یواقع نی! اتونستمیکنم! نه نم  یرو حالج یز یچ  نیهمچ تونستمیگذشتم. نم کردن،یام نگاه موضع 

 متوجه شده! یاشتباه مانیحتما پ  ستین

لحظه   کیچشمش بود،   ریز یبزرگ یرو صدا کردم، بنده خدا کبود  شدیکه از کنار داشت رد م  یخانوم
  یشد. سع  شیدرپنهان کردنش داشت، دلم ر یچادر سع  دنیچشمش که با کش ریز یکبود دنیاز د

 با دست لرزون کاغذ رو بهش نشون دادم و گفتم:  نیهم  یباشم برا یکردم عاد

 کوچه!  یبهم گفتن انتها نجاست؟یا اینی عل یمن گم شدم، منزل آقا دی_ببخش

 برد و اروم گفت:  نییپا تونستیکه م  ییانداخت و سرش رو تاجا ین ینگاه غمگ بهم

 کوچه دست راست...تازه اومدن. نیهم یانتها ،ی_اره درست اومد

برگه از دستم افتاد    د،یتند از کنارم گذشت و برق اشک تو چشم هام رو ند یرو گفت و با قدم ها نیا
زنگ   یکه حت یدِر زوار دررفته طوس  ی. با چند قدم بلند جلورمی اشک هام رو بگ ینتونستم جلو گهیو د

و به  فتمعقب ر کمیو لرزش دست و بدنم دست خودم نبود.  دیلرزی. پاهام مستادمیهم نداشت ا
باز    ییجا  نیپام به همچ یروز  کردم ی تصور نم یوقت حت  چیانداختم. ه یدربه داغونش نگاه ینما

 بشه! 
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حالم بد هست بذار    یطور  نیزمان رو تلف کنم، هم دیمن نبا  دم،یارامشم کش یبرا قینفس عم دوتا
عمر حرف دارم واسه گفتن! دستم رو باال اوردم و   کیمادرم زار بزنم! قدر  یپا یحداقل برم تو خونه رو 

 .منگاهم رو به سر کوچه انداخت نی ماش کی یها کیالست غی ج یخواستم در بزنم که با صدا

که انگار   یو با سرعت  دیچ یحالت ممکن داخل کوچه پ  نیتر انهیکه به وحش  نیآرت نیماش دنید از
که ماتم برد و شل شدم!   یجور   دیبرق از سرم پر اد،یکه هستم م ییگذاشته سمت جا یمسابقه ران 

مدل باال دنبالم   دیسف نیچشم هام با ماش یهمون جا نفسم قطع شد و حس کردم مرگ درست جلو
 لب گفتم:  ری! زهاومد

 حضرت عباس!   ایامام زمان!  ای_

! آب گلوم رو قورت  گرفتیم رمیکرد، حتم دارم اگه جدول کنار خونه نبود ز  یترمز وحشتناک نشیماش
و وحشت کردم که ناخودآگاه چند   دیچنان زهرم ترک  افشیق دنیباز شد، از د نشیشدادم که در ما

 . دمیچسب واریقدم رفتم عقب و به د

 یاما امان از اون چشم ها ختهی ر شی شونیپ  یرو شیکه مقدار  ییمشت شدش و موها یها دست
چند   یمحکمش رو سمتم برداشت و درست وقت ینداره! قدم ها یکاسه خون که انگار با قتلگاه فرق

 مونده بود جلوم قد علم کرد.  یسانت فاصله ناقابل باق 

 هان؟  ؟یکن ی م یچه غلط نجای_ا

به دلم نشسته   یزبونم بند اومده. ترس  دنشیتا بتونم جوابش رو بدم، انگار از شوک د شدیباز نم  دهنم
حالت ممکن گرفت،    نیتر انهیتم رو به وحششد. مچ دس یبود که ناخودآگاه باعث لرزش تن و بدنم م 

 به خودم اومدم و با وحشت صداش کردم.   دیچیکه تو استخونم پ یاز درد

 ...من...دمیم حی! ب..به خدا توضنی _آرت

 . رمیاشک چشم هام رو بگ یکه چشم بستم و نتونستم جلو دیتو صورتم غر چنان

 یصدف که مرده و زندت جلو  ارمیسرت ب یی! چنان بالارمیمن سر تو ب  یی _ببرصداتو! چنان بال
 ... کنمی م تی حال ؟ی کن ی! از اعتماد من سو استفاده مادی چشمت ب
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قدم اول رو برداشتم که نگاهم به خونه افتاد.  د،یرفت و دستم رو محکم کش  نیسمت ماش  همزمان
 رو پاهام و باهمه وجودم التماسش کردم. ختمیتمام زورم رو ر

...به خدا نم یو بب ! بذار مامانم قهیچند دق  نیکه اومدم! توروخدا آرت  نجای..تا انمشونی _توروخدا..بذار بب
 ... امیباهات م

که تعادلم رو از دست دادم و   یجور   دیکشبدجور دستم رو سمت خودش  یلحظه چشم بست ول چند
 شدم. دهیکوب  نشیمحکم به س

 _فقط خفه شو! سوار شو االن..

همه زحمت و استرس و اضطراب رو تحمل   نیا شه،ینگاه اشک آلودم رو به خونه انداختم، نه نم  بازم
چشم  ایدن ناقابل از کل  قهیفقط چند دق قه،ینتونم چند دق  یخراب بشه و حت ینکردم که تهش همه چ

 !نمیمادرم رو نب  یها

شوکه شده بود، چندلحظه فقط نگاهم  کمیکه  ن یکردم هولش بدم، آرت یبا دست آزادم سع مصمم
 بکشم.  رونیکردم ب یکرد. با همه زورم دستم رو از دستش سع 

! فقط نمیبذار مادرم رو بب  ؟یاوارشون کرد ؟یکرد کارشونی ...چنمشونی! بذار بب قه ی_نامرد فقط چند دق
 ...قهیفرار کنم، چند دق خوام یقسمت بدم؟ به قران نم یبه ک  نیمادرم! توروخدا آرت

شد    شتریو ب شتر یبه مراحل آخر تحمل کردن! شدت اشک هام ب   نیو آرت رفتیرفته رفته باالتر م صدام
هوا بهم زد، چنان برق از   یکه ب  یبد  یبا تو دهن یول رم،یهق هقم رو بگ یجلو تونستمیکه نم یجور 

 !  نیزم وفتمینمونده بود با مغز ب  یز یو شوکه شدم که چ دیسرم پر

که از   نشی به بدنه ماش دیاز پشت کوب  یجفت دست هام رو گرفت و جور  وفتمیکه ب  نیقبل از ا یول
تونستم از کنار لبم حس کنم و گوشم سوت   یخون رو م یکه شور  یلب گفتم. درحال  ریز  یدرد آخ

 که فکر کنم امشب خونم حالله! دی غر یبا وحشت نگاهش کردم. اومد جلو و تو صورتم جور   دیکشیم

بزنه به سرم و   یخوایت؟ مننه یدر خونتون سرتو ببرم بندازم جلو یجا جلو نی اهمی  یبر ی _صداتو م
چه کنم چادر بزنن تو کو یکار  هی یخوای م رم؟ی که واسه خودشون دارن رو هم ازشون بگ یآلونک نیهم
 ه؟ یبرم سراغ خواهرت؟ نظرت چ خوادی نه! دلت م ای ابون؟یخ
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باعث شد زبون به   زدیم  یانکار  چ یرحمانه و بدون ه یحرف هاش که ب  دنیشن  د،یاز بغض لرز چونم
که تو چشم و نگاه  یو آتش  ختی ریصورتم م  یمهابا رو یو کامل الل بشم. اشک هام ب   رمیدهن بگ

 . سوزوندیکل وجودم رو م دادیجوالن م  نیآرت

 کنم؟  کاریمرد زخم خورده چ نیبا ا من

دلم نشست    یداشته باشم، غم عالم و ادم رو یرو خودم کنترل  تونستمیکه نم دیلرز یتن و بدنم م یجور 
رو    نیدرماش د،یدستم رو کش  یعصب نینفس بکشم. آرت یحت تونستمیفشار نم  نیا ین یو من از سنگ

چشم  دشبرخورد بلن یه. چنان در رو محکم بست که از صداکنار رانند  یباز کرد و پرتم کرد تو صندل
  ییاالن درو باز کنم و تاجا نیهم  خواستیبار هزارم قورت دادم. دلم م یبستم و بغض تو گلوم رو برا

 که پاهام توان داره و جاده ادامه، فرار کنم و برم... 

 نوشته نشده باشه!  میزندگ یتو  نیاسم آرت گهیبرم که د انقدر

  نیکه ماش  ییکه تا جا میبود ومدهین رونی رو دور زد و سوار شد، هنوز کامل از کوچه ب  نیاشم خودش
تا خود خونه مثل جت    نیپدال گاز فشار داد. انگار قصد داره ماش یبدبخت درتوانش بود پاش رو رو

  رونیاز کوچه ب یوقتبار به خونه نگاه کردم.  نیآخر یماتم زده ها برا نیبره! سرم رو باال اوردم و مثل ا
 ارهیمطمئن شدم کارم تمومه! اگر تا خونه بتونه دووم ب گهیو سرعت رفته رفته باالتر شد د میاومد

  یکردم که عصب یواسه بابام! هق هق فرستهی م برهیسرم رو م یابون ی ب چهی پیاالن م نیخوبه وگرنه هم
 داد زد.

صدا   ی...فقط خفه شو عر زدنتم بیکن خفه بمون  یدات رو بشنوم سعص خوامی _صداتو ببر! اصال نم
 باشه!

 ! ادیسرم م ترسمیم یچرا از هرچ دونمیدهنم رو گرفتم  نم  یجلو یسخت به

. گوشه لبم  که از زمی صدا اشک بر یتا تونستم هق هقم رو کنترل کنم و حداقل ب  دیطول کش کمی
به حال و   یدستم پوزخند  یشدن سر انگشت ها  سیرو لمس کردم. از خ  کردی م تمیسوزش و درد اذ

 به فرمون!  دیهوا چند بار محکم کوب یب  نیکه آرت  نمیکردم صاف بش یسع دیکشیم  ریروزم زدم. کمرم ت 

 یها ژنیتمام اکس خوادیکه انگار م دیکشی نفس م یکردم و نگاه لرزونم رو بهش انداختم، جور  جرات
فرستاد و دستش رو لب پنجره گذاشت، چند   نیینه! پنجره سمت خودش رو پا رو مال خودش ک ایدن
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  یدیکه رنگش به سف دادیمحکم فرمون رو فشار م یبار کالفه موهاش رو چنگ زد ، دستش به حد 
 . زدیم

من از خونه   دهیکه از کجا فهم نی ! حدس اترسوندیمن رو م تشیکار کنم، عصبان یچ دیبا دونستمینم
اگر    یوا ؟یمحدثه رو وسط بکشه چ یحت ایو  مانی خاله و پ یم سخته، اگر پااومدم واس رونیب

 بشه؟   یها خال چارهی خشمش سر اون ب

و   دمیبه گوشه چشم هام کش ی! دستاوردمیکم م میدلتنگ یجلو  دیرفتم! نبا یم  دیلعنت به من نبا یا
  یگاه ب نیخشمگ ینگاه ها تونستم یتو خودم جمع شدم.، م  نیسمت در ماش شدیکه م ییتا جا

سرم رو   کم یگرفتم،  یاشک هام رو م  یجلو یگذشت و من به سخت قهیگاهش رو حس کنم. چند دق
که ازش اومدم نداشت، چنان برق بهم وصل   یر یبه مس  یکه اصال شباهت یر یمس دنیاز د ردم،باال او

 نگاه کردم.  میکه توش بود یابونیشد که ناخودآگاه خم شدم و به کوچه و خ

 برتم؟ ی! داره کجا م ستیخونه ن  ریمس نیامام زمان شک ندارم ا ای

که ذره به ذره به ترسم اضافه  یشدم، درحال زی متورم گردنش ر یرو برگردونم به صورت و رگ ها سرم
 . میری و ازش بپرسم کجا م رمی کردم زبونم رو به کار بگ یسع شدیم

از ته دل خدا خدا کردم   یدادم و جور  هیتک یجرات نداشتم به خدا قسم جرات نداشتم! به صندل یول
  یز یچ  گهیآپارتمان نگه داشت رسما د کی یجلو ی! وقت شدیبود االن برام آب م یکه دل هرکس

 نمونده بود تا سکته کنم.

 شو.  ادهی_پ

حکم فشار دادم بلکه از استرسم کم در رو گرفتم و م  رهیلرز بهم دست داد، دستگ ش،یعصب  یصدا از
 بشه. 

 کجاست؟  نجای_ا

رو    نیحواله مِن قبض روح شده زد که دهنم خشک شد. همون طور که درماش  یپوزخند ترسناک چنان
 . دیغر کردی باز م

 االن! نیشو، هم  ادهی_پ
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کدوم از واحد هاش چراغشون روشن نبود   چیکه ه یبود، به آپارتمان  دهیچسب نیبه کف ماش پاهام
تعللم رو واسه  ی! وقتفهمهیکس نم چیجا بکشتم ه ن یخودم مرور کردم اگر هم   شینگاه کردم و پ 

  ومکه باز  دمیرو در زد و در سمت من رو با شتاب باز، خودم رو عقب کش  نیکالفه ماش دیشدن د ادهیپ
 .  دیرو گرفت و محکم سمت خودش کش

دستم گرفت و هولم داد سمت خونه تمام حرکاتش خشم و  یبدبخت، از بازو یای زندان نیا مثل
 !کنهی که گوش فلک رو داره کر م یجور  زد،ی م ادیرو فر  تیعصبان 

 ... میحرف بزن کمی کجاست...بذار  نجا یتوروخدا، ا ن،ی _آرت

اد بعد سمت آسانسور رفت، اول من رو داخل فرست می توجه به من در آپارتمان رو باز و مستق بدون
اشکم داشت   گهیکه وجود داشت رو فشار داد. د یعدد نیخودش وارد شد و دکمه طبقه پنج آخر

ذره   ی دربرابر زورش حت تونستمیرفته بود و نم لیتحل میبودم که انرژ دهیانقدر ترس  میاز طرف ومد،یدرم
 به داد من برسه؟  ستین  یکی  شه؟ینم دایاطراف پ  نی کجاست؟ آدم ا نجایمقاومت کنم. اصال ا یا

بکشم    قیکردم چندتا نفس عم یسع د،یکشی م ری ت کردیم  ی که داشت روش خال ی از فشار و حرص بازوم
 در رو هول داد و منم مثل گوسفند گرفت و سمت در خونه برد! ستاد،یآسانسور ا یاروم بمونم، وقت

که صدام رو بشنوه تا به دادم    ستین میکس چیه گهی و د میاالن قراره باهم تنها باش  نکهیتصور ا از
 درون قلب به تالطم افتاد.  یز یبرسه چ

 _گمشو برو تو! 

  نیتعادلم رو نتونستم حفظ کنم و با پهلو وسط فرش و ب  گهی به داخل خونه هولم داد که د یجور  هی
  د،یچرخش کل یصدا  دنیکارم تمومه! در رو پشت سرش بست و با شن گهیافتادم. د نیمبل ها  زم 

 و با بغض گفتم:   دمیسمت عقب کش  کمی خودم رو  نی زم یرو

 خواستم حال خانوادم رو بپرسم!  یمن فقط م نی بب ن یبدم...اروم باش! آرت   حی _توروخدا بذار توض

برداشت و    یوانیدرحال التماسش بودم، سمت آشپزخونه رفت، ل  نیزم یکه رو  یتوجه به به من بدون
 بکشه!  نجایکارم به ا کردمی ...اصال فکرش رو نمدمیرزلی آب پرش کرد.  ساکت شدم... رسما م ری از ش

 که شکست!  دیاوپن کوب  یرو یرو جور  وانیکرد ل رابی بدن خشک شدش رو س  یحساب یوقت
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داره تو   کردمی ! حس مهیگر ریگوشم انداختم و بلند زدم ز  یشکسته شدنش دست هام رو رو یصدا از
کنم؟ خودت رحم کن!   کاری چ ایبشه...خدا یآسمون ی...جلو اومد، قراره بالکشهیفکرش نقشه قتلم رو م 

 پارم کنه!  کهیت  خوادیکه فقط م یگرگ وحش کی! نمیبی! فقط گرگ منمی بی نم نیمرد آرت  نیمن االن تو ا

  ی! هرکار ارهیسرم ب ییچه بال خواد یتصور کنم که م تونستمیزانو زد، مظلوم نگاهش کردم نم جلوم
 صدام رو نشنوه! یکه کس  ییجا  کیپرت... یجا  کیبخواد بکنه اوردتم 

 ؟ی_از اعتمادم سو استفاده کرد

  نییسرم رو پا ختمیآرومش که رسما نشون از آرامش قبل از طوفان بود، اشک ر یصدا  دنیشن از
امشب کارم   دونستمیکنم! ازم شکار بود م کاریچ دیبا دونستمیبرخورد کرد نم نمیاوردم چونم به س

 ! ارهیسرم م  ییبال کیتمومه! امشب 

 آره؟  ،یمن و خر فرض کرد ؟یرفت  ییجا نی همچ  ی_ به چه جرات 

  یضرب سرم رو باال اوردم و به خون تو چشمش زل زدم. انقدر عصبان  کی دم،ی زده نفس کش  وحشت
هم ندارم. چشم هام رو بستم و   دن یشکنم اگر تالش نکنم حق نفس ک یخودم فکر م  شیشده که پ

که لب هام  یتر کردم و درحال کمی خشک شدم رو  یکردم آرامش نداشتم رو حفظ کنم. لب ها یسع
 گفتم:  یآروم یبا صدا دیلرز یم

 ...حی _بذار..بذار توض

  غیبود رو حفظ کنم. ج یکه ظاهر  ینتونستم خونسرد گهیچنان عربده زد که د هیاز ثان  یکسر  به
 برخورد کرد.   یعسل زیکه کمرم به م  دمیو خودم رو عقب کش دمیکش یف ی خف

  یچه غلط  یفهم یاصال م ؟یخوب تا کردم هار شد یادیسر من و؟ باهات ز ؟ی مال یم رهی و ش_سر من 
   ؟یهم بد حیتوض یخوا یکه م یکرد

لباسم رو   قهیهوا  یتر شد، ب  یحش اشک هام و دنی . با دارمی خوب بودن در ب ینتونستم ادا گهید
  دتمیکنده شدم. عقب عقب هولم داد کوب نیاز زم یمقاومت چیگرفت، انقدر سست بودم که بدون ه

  اشمرد زخم خورده مطمئنم اگر پ نی. ادیکش  یبد ریبار دوم کمرم از درد، ت  ی که برا یجور  واریبه د
 کنه. یپارم م کهی ت وفتهیب
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تونستم قورت   یصورتم مشت شد. آب گلوم رو نم کیدرست، نزد واریاز مقابلم رد شد و کنار د دستش
زد   یم ادی که خشم و توش فر یآورد و با لحن  نیی! صداش رو پا شمیکردم االن خفه م یبدم. حس م

 لب زد.

  خوادینم دلم یاون کار  دیدستم روت بلند شه؟ حتما با دی باهات خوب بودم نه؟ حتما با یادی_حتما ز
 کنم تو خونه؟ رتی غل و زنج دیبا  ت؟ی تو زندگ کارمی بشه من چ تی رو باهات کنم تا حال

 گفتم.  یلرزون  یکه نگاهش کنم لب تر کردم و با صدا نیا بدون

 ...ب. خدا..نمیو ببخواستم مامانم   ی..میبه قرآن فق..فقط م ن،ی _آرت

 صورتم زد.  یتو یو عربده ا ختیباره فرو ر  کیلحن آروم به  اون

! مگه  رونیب  یجهنم بر  نیاز ا یخانواده. مگه نگفتم حق ندار  ی! مگه نگفتم خانواده ب ی_تو غلط کرد
مگه نگفتم  د؟یکه همتون ازش وحشت دار ینی اون آرت شمیم ینگفتم اگه از اعتمادم سو استفاده کن

  یدنت! می از نفس کش ریغ  رمیگیازت م  ویهمه چ گهید  یرو امضا کرد یاون عقدنامه کوفت یپا یوقت
واست    ناروی مال من باشه؟ من همون روز اول همه ا دنتمیحق نفس کش یخوا  یم رم؟یازت بگ یخوا

 به اعصابم؟ ی*دی و ر  یروشن نکردم که تو خر بازم گوش نداد

 و من از ترس چشم هام رو چند لحظه بستم. دی کوب  واریمشت به د با

 _نگفتم؟

دل  نیا یرو رو یدلتنگ نیگفت! آره گفته بود، گفته بود و من نتونستم  بار سنگ یراست م   یبدبخت
نداشتم،  یز ی چ چیه یرو  یکنترل چیو من ه  ختیر یصدا فرو م یصاحابم تحمل کنم.اشک هام ب  یب

 لرزش تن و بدنم! ینه اشک هام، نه حت 

 _نگفتم؟ هان؟ 

تا کر   یز یمردونش چ ی. من گوش هام از نعره هادی"هان" آخر رو چنان بلند گفت که گوشم سوت کش
آره تکون دادم   یوحشت زده سرم رو به معن  شه؟ینم شیزی شدن فاصله نداشت، چرا حنجرش چ

خم شد که  ی. رو صورتم جور شهیکه هست م ینیبدتر از ا دونمیم  ارمیدرب ی چون اگه بازم الل باز 
 گرمش صورت سرمازدم رو سوزوند... یانفس ه
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 ادتیرفته...  ادتی! تو انگار نسبتمون رو یدیصدف! تاوانش رو پس م یدم سو استفاده کرد_از اعتما
 ...هیرفته اون اسم تو شناسنامت واسه چ  ادتی تم،یرفته من ک

حد ممکن   نی به پاهام زد و ازهم بازشون کرد، از حرکاتش چشم هام تا اخر یهوا با پاش ضربه ا یب
 باز شد. 

 ؟ی..کنی..خوا یکار م ی..چی_چ

 رو داره!   یبخونم که قصد انجام چه کار  تونستمیو برندش رو بهم انداخت، از تو نگاهش م  زیت نگاه

 _ن..نه..

اروم   ستی و قرار ن کنمیتقال م دی د یوقت  دمیسمت مانتوم رفت. با ترس خودم رو عقب کش دستش
  ی لحظه خم شد، از کمر بلندم کرد، تو شوک بودم ول کی رو انجام بده، تو  خوادیکه م یتا کار  نمیبش
سمت اتاق بردتم و   د،یهدفم رو به جون خر یشروع کردم به دست و پا زدن. تمام ضربات ب  یفور 

 خورد.  یتخت تکون بدتخت پرتم کرد که  یرو یچراغ رو روشن کنه جور  نکهیبدون ا

قسمت اتاق قصد فرار کردن  ن یلحظه ازم فاصله گرفت، چراغ رو روشن کرد و من به گوشه تر چند
من   یدرهمش رو یو اخم ها نشیکه نگاه خون یدرحال   گفت،ینم یچ یو ه دید یرو م  دنمیداشتم. لرز

 لباسش رو باز کرد *"، اومد سراغم! یکرده دکمه ها ستیا

بدبخت کجا! پاهام رو   دهیزور اون کجا و من ترس ی. ول دمیکوب نشیو با دستم به س دمیکش  غیج
خطرم به صدا   یتخت خوابودنتم، تمام زنگ ها یسمت خودش طاق باز رو  دیصاف کرد و کش

 م تکون بخورم!  پاهام نشست تا نتون یکردم بلند شم که از قصد رو یدراومده بود، سع

 نکن! تمیغلط کردم..توروخدا، گوه خوردم ولم کن...بذار برم... توروخدا اذ نی _آرت

 ! یستیتو ادم ن  یبار بهت رحم کردم، ول  هی ده،یالتماسات نجاتت نم  گهیبار د نی_ا

تنم پاره شد و هر دکمش   یتو چارمیکه مانتو ب  دشیرو دو طرف مانتوم گذاشت و انقدر کش دستش
 که نفس کم اورده بودم لب زدم.  ی افتاد. دستش رو گرفتم و درحال  یگوشه ا

 ..غلط کردم...ت..توروخدا.. نی _آرت
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مهربون من    نیآرت  نیا ست،یکه من عاشقش بودم ن ینی آرت ن،ی آرت نی...اندیشی ! نه نمدیشنینم انگار
 ... ستین

که کالفه مچ دوتا دستم رو محکم گرفت، و با شالم محکم بست!   زدمی دستم مدام بهش ضربه م با
 ایبا سکته فاصله داره! خدا یمتر   یلیقلبم م کردمیکه تو انبار بردتم افتادم! حس م یاون روز  ادیمدام 
   ه؟یجور  نیا ایچرا دن

 من وحشت کنم؟ یز یچ نی از همچ دیاالن با چرا

مگه از لمس   ستن؟یخوب ندارن؟ مگه خوشحال ن کنن حس  یازدواج م یهمه دختر و پسرا وقت مگه
   برن؟ی لذت نم گهیهمد

 شه... لیکودکانم به خاکستر تبد   یاهای رو  دیشد؟ چرا با  یطور  نیا میزندگ  چرا

به خون نشسته اش که  یبا چشم ها دیاشکم رو د ی. وقتدیشکل ممکن ترک  نیگلوم به بدتر بغض
سرم نگه  یو باال  دیجلو اومد. جفت دست هام رو محکم کش  برد،ی م شیپ  یمن رو تا مرز زهرترک

  ری ز یبلندتر  یدادم و با صدا ینه مدام تکون م یداشت. ناخودآگاه بدنم منقبض شد سرم رو به معن
 خم شد.  نییبه سمت پا  کمی لب هام گذاشت و  یه زدم. کالفه انگشت اشارش رو رویگر

 دنید یمگه حرام کارم؟ کجا ه؟یشرع  ری خوام بهت تعرض کنم؟مگه کارم غ ی_چته؟ چه مرگته؟ مگه م
 ! کنمی دستات و باز م یر یخدا رابطه زن و شوهر و ممنوع کرده؟ اروم بگ 

رو من   هیکه تاوان بق  نیهق زدم... واسه ا میهق زدم...واسه بدبخت میکس یتر هق زدم، واسه ب بلند
 دم... یدارم پس م

خشم و نفرته نه  یدونستم از رو یکه م یگونم نشست و نوازشم کرد. نوازش یآزادش رو دست
 ...  یمهربون

 بود گفت:  ونمیوحشت زده و گر یکه نگاهش به چشم ها یدرحال یآروم تر  یصدا با

بچه  هیتونستم با  ی. مرمیو از اون الشخورا بگتونستم همون شب، تو همون خونه انتقام ی_من م
 ! ابونیبدون شناسنامه پرتت کنم تو کوچه خ
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 یم  ییکه چه بال ارهی ب ادمی خواست  یچرخوندم، دلم نم یا گهیاومد، صورتم رو سمت د جلوتر
 .   ختیتخت فرو ر یشد و رو  ی!  اشک هام مثل رود خونه جار اوردی و ن ارهیتونست سرم ب 

 یاشتباه محض بود. امروز ثابت کرد دمیکه امروز فهم  یز یکار کردم؟ عقدت کردم! چ یمن چ  ی_ول
 ... یو نداشترحم من اقتیل  هیمثل بق

بزرگ و   یپنجه ها  ریدست هام رو که ز کمیکه نگاهش کنم،  نیتوانم رو جمع کردم، بدون ا  نیآخر
 بود، تکون دادم و لب زدم.  دنیمردونش که درحال لرز 

 _به..خاک..ماد..رت..قسم..

 صورتم عربده زد. یبه اوج برسه، تو تشیحرفم انفجار عصبان   نیا دنیکه با شن انگار

 .. اریو به زبونت ن_دهنتو ببند! اسم مادرم

  یوقت نم   چیه ،یبش یطور   نیخواستن تو ا یوقت نم چیداشتم بگم مادرت و پدرت ه دوست
 . دیچرخ یزبونم نم  یول  ،یکن یطور  نیخواست با عروسش ا  ی! مادرت نمیبش  یخواستن وحش

  ادیشد. دستش با خشونت ز ی نم  بمینص یا گهید زیکردنش چ  یعصب شتریگفتم جز ب  یاگر م یحت
و خودم رو تکون   دمیکش یغی تنم پارش کرد. ج یتمام تو یگر  یتاپم رفت و با وحش نییسمت پا 

افتاده تقال  ری گربه بزرگ گ کی یکه تو پنجه ها  یمثل گنجشک  چارمیآخرشه! قلب ب گهیجا د نیدادم ا
 ... کرد یم

 !ارمیطاقت ن گهیترسم د یم

 ! زنهی قلبم نم گهید نمیبب  امی ترسم به خودم ب یم

 رو مهار کنه، *"  میهمه چ تونستیدستش راحت م ک یطور که با  همون

 شدم. رهیخ  گفتیبهم م گهید زیکه االن چ شیوحش یا*"به چشم ه

 ! یستیبدم ن   نی_همچ

 لب زدم. کردینم دنید یار یتارم  یها دهیکه د  یحرفش مو وحشت زده*" درحال  نیزدن ا با
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...من غلط کردم رفتم. اشتباه کردم از اعتمادت سو استفاده کردم حق ایکوتاه ب نی_تو روخدا آرت
 باتوعه... 

  *** 

 میبودم و التماس کرده بودم که تمام انرژ دهیبستم رو دور گردنش انداختم، انقدر ترس  یها دست
   ؟یروحم چ  ؟یدلم چ یول  ستی ن  یمشکل وفتهیهم ب  یرفته! اون همسرمه، قطعا اگر اتفاق  لیتحل

اگر بگم  رسهیبه اسمون م نیزم  ستم؟ین  یاگر بگم راض شهیباشم؟ قران خدا غلط م یراض  دینبا من
 *"  خوامیشوهرم رو نم 

 و از ته دل ضجه زدم و گفتم:  دمیعقب کش کمی تر رفت سرم رو  نییدستش پا  یوقت

... به خاک مادرت دارم قسم کشمی خودم رو م  یر یکه دارمم ازم بگ یز ی_به خدا قسم اگه..اگه تنها چ 
 ! نیآرت   خورمیم

. ستادیاز حرکت ا رفتی م نییکه گستاخانه پا یبود. دست یکه استوپ کنه کاف نیحرفم واسه ا نیهم
که   ی! درحال کشمینم گهیصبرم تموم شده! د گهیانداختم، د یخمارش نگاه کوتاه کمی یبه چشم ها

و درست   نمی س یدور گردنش جدا کردم و رو بستم رو از  یبود دست ها  یخال  سیصورتم از اشک خ 
 . دمیقرار دادم و نال نشیر قفسه سیز

 یز ی االن تنها چ نی.انیاجبار بود! ا یاز رو میزندگ یاجبار بود، همه چ ی! ازدواجم از روخوامی_من نم
 ...خوامی ! من نمیشوهرم ستیاز دستش بدم! واسم..واسم مهم ن خوامیکه مال خودمه...نم

 داد زدم. هیهق زدم و با گر هق

به قران   یکن  یدست از سرم بردار...اگه کار  ینامرد...لعنت خوام ی بفهم! من..من نم خوام،ی _من رابطه نم
   ؟یداغون کن یخواینابود شده جسمم م گهیاالن روحم د کشم،یخودمو م

...سکوتش  کردی نم یبود که کار   بیکردم. عج هیصورتم گذاشتم و بلند بلند گر یدستم رو رو دوتا
. انگار تازه متوجه حال بدم  خوردی که که شونه و کمرم تکون م  دمیلرزیم ی... جور بهی به خدا عج بهی عج

به گوشم  ه،یک یبرا ستیخونه که اصال معلوم ن نیگرمش تو سکوت عذاب آور ا یشده بود، نفس ها
 . دیرس یم
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 اد؟ یانقدر از من بدت م یعنی_

اروم بود که دستم رو از صورتم برداشتم و بهش زل زدم. شک داشتم اصال درست   یدرحد صداش
 . زدیموج م یمون یباشم! تو نگاهش رسما پش دهیشن

همون طور که  ه،یعجله و حال بدش به خاطر چ  کردمیکه اصال درک نم یبلند شد، درحال  عیروم سر از
 یشد. همون طور  مونی اخر پش هیتو ثان  یبه سمت در اتاق رفت ول  زدیچنگ م نیلباسش رو از زم

  وجونم ر یب  ی. اومد باالسرم، دست هاکردمی و ترس بهش نگاه م هیتخت وا رفته بودم و با گر یرو
 گرفت و بازشون کرد.

کلمه  کی از  قیدر یبگه، دهنش باز و بسته شد ول یز ی چ خواستی بهم زل زد، انگار م هیچند ثان فقط
 رفت.  رونی راه رفته رو برگشت و ب  یحرف! بدون معطل

صورتم   ی!  شالم رو جلو هیگر ریبا همه وجود زدم ز م،یو امضا شدن حکم زندان د یچرخش کل  دنیشن  با
 کردم. هیگرفتم و فقط گر

و   ختمیریدل شکستم رو سر دادم، با همه وجودم اشک م یتخت انداختم و هق هق ها یرو رو خودم
 بودم.  ریخدا دلگ یو زمان و حت  نیهام از زم یکس یواسه ب

  یکه از سرچشمه ا یشگیهم یقطره ها  نیسهم من از روزگار فقط هم  دینبا شد،یم یطور  نیا دینبا
 باشه...    شه،یم یانتها جار  یب

 کنه؟  یطور  ن یا ادیطور دلش م چه

 طور انقدر سنگ دل شده؟ من که همه جوره باهاش راه اومدم... چه

 کنهیباور نم  یبودم که کس یکه حق رو بهش دادم، گفتم اشکال نداره! من کوتاه اومدم، انقدر قو من
 ...دمیبر گهیشکستم، د گهیکه االن د

. سرم رو  ادی م رونی انگار با هرنفس جونمم بهش سنجاق شده و داره از بدنم ب دم،یکشینفس م  سخت
 داد.  یبندان در وجودم جوالن م خیباال اوردم، احساس سرما و 

و از استرس    کردی تخت افتاده بود،  توجه کردم. تمام بدنم درد م نییبه شلوارم که پا  سینگاه خ  با
 .بردی به سر م برهیتو درجه و شیپ قهیچند دق
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اما، لباس   دمشیپوش  یو با بدبختتکون بخورم شلوارم رو برداشتم  تونستمیکه به زحمت م  یدرحال 
 !  ستین  دنیهام مناسب پوش

  کنهیلباس هم رحم نم کهی ت کی ی حت یچ یبه ه  یوحش  کهیمانتوم و هم تاپم پاره شده بود و مرت  هم
 بعد من توقع دارم از من بگذره؟ 

 دایواسه اروم کردن خودم پ یل یکه دل یدرحال دم،یچی تخت رو چنگ زدم و دور خودم پ  یرو یپتو
 هم فشار دادم. یدواج، فرو بردم و چشم هام رو محکم رو ینرم و مخمل   افیال  ری سرم رو ز کردم،ینم

  دهیسرم کوب یمثل پتک گنده تو شیپ قهیچند دق  نی که از صبح برام افتاده تا هم یاتفاقات تمام
 .دمیبه چشمم کش یدست شد،یم

 .کار کنم؟  ..ی...چدی _اخه..خ..خدا...من با

 یکه نگاهم به سقف اتاق گره خورده سع یدرحال  یلرزون یحرف هام زدم و با صدا ونیم یهق هق
 ...بلکه نگاهم کنه!رهی و بگکردم از خدا کمک بخوام. بلکه راه بذاره جلوم...بلکه دستم

 ... ایبا دل من راه ب کممیراه اومده،   نیفقط با دل آرت ست،یاالن که انگار حواسش به من ن تا

 کرده؟  کارمیچ ن یبب ؟یستیخدا ن مگه

کاره   ی اون به کار، مادر و خواهر مظلومم چ یچیکرده؟ حاال بابام ه کاریچ چارم یبا خانواده ب  نی بب
 بودن؟

 ..م؟ کاری_اص..اصال...م..من...چ

 گرفت.  هام اوج هیگر نمیتا دم خونه رفتم و نذاشت حداقل مامانم رو بب  نکهیا یاداور ی از

 ...نمی و..بب..بب...ن..نذاشت..ح..حداقل مامانمنیکن...بب _نامر..د...نذ..اشت..خدا..نگاهش

   ر؛ی نخ

 نن یچ  جور  مثل کلماتنداره،   یمن تموم یبدبخت

 . اشتباه کردم...دنیم ت ی دارن باز یفهمیم بعد  یکن یم  یباهاشون باز  یدار  یکن ی فکر م اول
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 هوا سر قلب زبون نفهمم داد زدم.  یبه قلبم زدم و ب  یچنگ

...لعنت  کشهیو م...بعد نه سال...داره منیکه تو نگه داشت یعشق نی...ا..ایو نابود کرد _تو..تو من 
 بهت...لعنت... 

 *** 

 "آرش" 

  یرو تونستمینم  یکه به بند بند وجودم رخنه کرده حت یاز نگران  رفتم،ی باال م یک یپله هارو دوتا  تمام
 پاهام تسلط کامل داشته باشم!

صدام گرفته بود   ادیز دنیکه از دو یکه به چشمم خورد رفتم و درحال  یپرستار  نیشتاب سراغ اول  با
 لب زد.

 کدوم طرفه؟ icu...دی_ببخش

تکون دادم و با   یه کرد. فقط سر سالن اشار یبه سر و وضعم کرد و با دست به انتها ینگاه  پرستار
 . دمیسال دو یسمت انتها یذره انرژ  نیاخر

جلب شد.  کرد،ی م هینشسته بود و گر ی صندل  یکه مثل ابر بهار رو چارمی اول توجهم به مادر ب درنگاه
دلم  اومد،ی ارزش فرود م یب ن ی زم نیا یو رو خوردی مظلومانش از گونش سر م  یاشک ها یوقت

از  دنمیسمتش رفتم که با د یاروم تر  یخودم رو هزار بار بکشم. سست شدم، با قدم ها خوادیم
 . دمیرو چند بار بوس  شی شونیبلند شد تو بغلم گرفتمش و پ  شجا

..خدا...چقدربهش گفتم ی..حالش..بده...انی...رفته تو کما...بب نی ...بب..ببمی_آرش.. بدبخت شد
خودش به چه حال و   نیجوون..م..مردم.رو بدبخت کرد...بب بطلب... تی نکن...چقدر...گفتم برو حالل

 افتاده... یروز 

به عنوان همراه، داشت از غم چند بار چشم بستم و نفس   هیحرف هاش که توش ناله و گر  دنیشن از
  ادیز ینگران  یو حت   تیکه از حرص و عصبان  یفشار دادم، درحال  نمی. سرش رو به سدمیکش ی قیعم

. حرکت  نهیبش یپر شده بود، چند بار پشت کمرش رو نوازش کردم و کمکش کردم رو صندل  شمیگنجا
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  یواسه مادرم نه! تمام زورم رو گذاشتم تا اروم باشم و جور   یکنترل! ول یناخودآگاه خشن بود و ب مها
 ... نجامیرفتار کنم تا حس کنه من ا

 منم هستم تا اخر عمرم نوکرشم... ست،ی فقط ن بابا

بهش   کمیفقط  کم،ی یکردم با لحن اروم  یاز آب سرد کن پر کردم و به دستش دادم و سع یبآ وانیل
کردش رو    خی  یجلوش زانو زدم و دست ها ی! به رسم اوالدشهیدرست م  یبدم که همه چ نانیاطم

 . دمیچندبار بوس

بردن تو   اروم باش...عمو کجاست؟ اونم ستین ینکن. طور  هی_قربونت برم من...نوکرتم به قران، گر
icu ؟ 

 بده. شمرده شمرده جواب داد. هیتک  یآب خورد، کمکش کردم به صندل  کمی یبا سخت  مامان

 به هوش بود...  یاوردنش بخش تا حد یبه خدا...فقط اوضاعش از بابات بهتره، وقت دونمی_نم

 تمام ادامه داد. یقشنگش از گونه هاش سر خورد و با سرخوردگ  یدوباره اشک ها بعد

تصادف  رتمونی غ یب یاصال توان ندارم بهش زنگ بزنم بگم شوهرها  دونه،یوت نم _ زن عم
بهش بگم  ترسمیوقته خبر نداره، م  یلی...اون بچه اش که خادهی کردن...دلش خونه...داغ دلش ز

 اون بنده خدا... ی...ولیشم یشه...باز من تورو دارم....باز تو پ  شیزیشوهرش تصادف کرده چ

  گهیبار د کیدر کنترل خشمم داشتم.  یسع یمشت شد، با تمام بدبخت  تیهام از فطر عصبان دست
 و اروم گفتم:  دمی مادرم رو بوس  یشونیپ

 ...یخبر نداد ینکن. خوب کرد هیگر ام،ی_االن م

 تمام به اتاق اشاره کردم.  یتاب یدکتر خودم رو بهش رسوندم و با ب  دنیچرخوندم و با د سر

 شه؟یحالش خوب م ته؟یپدرم تو چه وضعحال  د،ی_ببخش

 فرو کرد و لب زد. بشیبه سر و وضعم انداخت، دست هاش رو تو ج  ینگاه  دکتر

 درسته؟ د،یهست ای نی_همراه محمد عل 
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مادرم صداش   خواستیکه انگار م یرو از چشمش برداشت و اروم طور   نکشی تکون دادم که ع یسر 
 رو نشنوه گفت: 

گفته   قتیحق  دیدکتر با هیکردنتونم ندارم، به عنوان  دیقصد ناام ایبدم  یالک  دیام خوامی_من نم
که  یتو تصادف  ست،یمادرتون فعال سکوت کردم، پدرت حالش اصال خوب ن  یبهش. فقط با حال روح

...من چندتا  ادهیز  یلیشدنش خ   یاحتمال مرگ مغز  ده،یشکل ممکن ضربه د  نیکرده سرش به بدتر
  یرفتن تو کما و حت  یفور  شونی ا یانجام شده ول  یو ضرور  هیاول  یاراک یسر   کینوشتم و  شیمااز

 شده... ری امکان پذ التوریتنفسشونم با دستگاه ونت

!  وفتهیاز کار ب یشیگرما ستمیزد، انگار مغزم فرمان داد س  خیحرف هاش تمام وجودم  نیا دنیشن  با
لعنت   ی! امیرسما بدبخت شد  یعنیلب زمزمه کردم.  ری ز ین یحس  ایدست هام رو به سرم گرفتم و 

  یطور  نیبرمال شد هم تونیراز کوفت  نیا یلعنت بهت! اصال لعنت به هموتن که از وقت یا نیبهت آرت 
 به موهام زدم و با بهت گفتم: ی! چنگشهیبالست که داره سرمون اوار م

 ره؟ی بابام ممکنه بم ینعی  ؟یچ ی ...هییدارو ،یکرد؟ توروخدا عمل  شهی نم یکار  چیه یعنی_

که خونسرد باشم   کردم ی رو م میبهم انداخت و لب هاش رو بهم فشرد. تمام سع ینگاه شرمنده ا دکتر
مادرم بود    یکه نگاهش رو  یدرحال یاروم  یکه دکتر با صدا دمیکش  قیو عربده نزنم، چندبار نفس عم

 لب زد.

 معجزه بشه...   دیبراش، با  دی_دعا کن

که کرده   ی. گفت معجزه؟ واقعا با کار دیچرخ یدور سرم م  ای به بازوم زد و اروم رفت، انگار دن یا ضربه
 .دونمیم دیپدر من رو بع یول  دهیاز خدا طلب معجزه کرد؟ درسته خدا جواب همه رو م شهیم

  یخبر  یب  یبه خاطر من ساکت شد و ادا  چارمی کرد و مادر ب یهزارجور کثافط کار  میکه از بچگ یپدر 
 ره؟ یگیواسم فرستاده شده، مورد بخشش قرارم یرنگ یکه عکسش با انواع اقسام زنا  یدراورد؟ کس 

 سردرگمم رو به اتاق انداختم و اروم گفتم:  نگاه

   د؟یکرد کاری _شما چ
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زار و منقلب کنار مامان برگشتم، نگاه نگرانش که دنبال جواب  یو با حال  دم یکش مین یبه ب یدست
  شی پ عیسر  یانقدر همه چ یلیبهش بگم؟ خداوک یباشم، چ یکردم عاد ی. سعزد ی بهم زخم م گشتیم

 اروم گفتم:   ری! سر به زمیستین یز ی چ نیاومده که نه من و نه مادرم اماده همچ 

 _نگران نباش،با دکترش حرف زدم... 

برق اشک سرکش رو تو چشم مادرم که غم و  یچشم ر یم، توان نداشتم ادامه بدم، زساکت شد بعد
ساکت   یحس کنم اونم باور به خوب شدن بابا نداره ول  تونستمی. مدمی د زد،ی م ادیغصه رو فر

آشفته اش رو داخل   یبا دستش موها د،یکش  یقینفس عم اد،یاز دستش برنم یشده...چون کار 
  یبه لباس رنگ ی که تازه چند هفته بود که از لباس مشک ن یدلم گرفت از او من   رستادف  شیآب یروسر 

 رنگ منحوس دست از سر من و خانوادم برداره. اروم گفت:  نیا ستی پناه برده و انگار قرار ن 

بردنش اتاق    دونمیبابات بودم به اون اصال سر نزدم. فقط م ری انقدر درگ ن،ی بب  وسر برو عموت  هی_
 . میاگه الزمه به زن عموت زنگ بزن  نیکاراش تموم شده باشه. بب دیوقته اوردنش تا االن با  یلیعمل، خ 

  تی از وضع کمیکنم تا فقط  یکار  تونمینم یفقط سر تکون دادم به خدا شرمنده ام که حت یرو ناچار  از
تحمل اشک مادرم رو نداشتم   داد،ی بود و بدجور ازارم م دهیچی پ مینیتو ب  مارستانی ب یبدم. بو امیرو الت

 بدم.  یدلدار  تونمینم  یحت  اد،یاز دستم برنم یبه خصوص که کار 

 شیا شهی در ش یکه منتقلش کردن و چندتا دکتر و پرستار جلو یگفتن مشخصات عمو به اتاق  بعد
 درحال صحبت بودن رفتم. 

کالهم پس معرکست! من قسم خوردم   ارمیاروم باشم، چون اگر االن کم ب دیخودم تشر زدم که با  به
شدنش هممون رو   بیکه با غ شیبه خود نامرئ  یصدف رو برگردونم، به خودم، مادرش، سارا حت

 رو درست کنم...  طیرو قولم بمونم و شرا دیمرد باشم، با دیباشم با یقو  دیکشت، قول دادم! با

  ادی. از تعداد زرمیدست و بدنم رو بگ دنیلرز یکردم جلو یو سع ستادمیا ی به سخت شهیش یجلو
 شهیبدش مشخص و آشکار بود. دستم رو دو لبه ش  تی که بهش متصِل کامل وضع ییدستگاه ها

 نبود، افتاد. یگچ گرفتگ هیشدش که اصال شب  یچی باندپ  یلحظه نگاهم به پاها کیگذاشتم که 

 ؟ ی_پسرش 

 نگه دارم.  یرو مخف  دمیکردم لحن ترس  یکنارم انداختم و سع انسالی و متعجبم رو به دکتر م جیگ نگاه
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 چه طوره؟   تشیوضع دیبگ شهی_عمومه، م

  نی. همنداختیسکوتش من رو به وحشت م  هیکرد. هرثان  یبرگه تو دستش رو برس ستاد،یا کنارم
  یدستم رو به صندل ستیدست خودم ن ادیخبر حرکاتم ز  نیاز شوک ا رهیبابام ممکنه بم دمیاالن فهم

 بدم.  هیکردم بهش تک  یکنارم گرفتم و سع

 یشکسته. دستشم در رفته...ول  شنهیقفسه س ی_عملش بد نبود، البته خوبم نبود. دوتا از دنده ها
  به یچپ هم اعصبش از کار افتاده با وجود عمل و جراح  یراستش وارد شد، پا یبه پا یبد بیاس

 ندارم.  یبه بهبود یدیام ادیموقع من ز

 . دادیمرگ م یبو  مارستانیب  نیانگار ا یکردم نفس بکشم ول  یهام گرد شد، سع  چشم

 ؟ یچ یعنی..ی_

 احتماال فلج شده... یعنی_

  یصندل  یبغلم رو گرفت و کمک کرد رو ریدکتر به موقع ز نیبخورم زم نکهی رفت و قبل ا  جیگ سرم
سرم خراب شده. دکتر چند بار به بازوم و   یحالت ممکن رو نیتر حی به فج ایدن کردمی. حس م نمیبش

 بده.  میکرد دلدار یو سع  دیشونه هام کوب 

  کردیم جیرو پ  یکه اسم بچه ا یخانم  یدکتر و نه صدا ی نه صدا دم،یشن یمن اصال صداش رو نم یول
شت کردم و احساس  پسره بچه گمشده وح نیکنه... االن مطمئنم در حد هم دایرو پ نش یتا والد
 ....کنمیم یعاجز 

لب به دکتر"    ریفقط ز داد،یاصوات رو نم هیبق دنیو بهم اجازه واسه شن دیکشیهام مدام سوت م گوش
 زه؟ یری و زمان برات م  نیاز زم هوک ی گنیم دیدیگفتم تا دست از سرم برداره. شن یحالم خوبه" ا

 همونجام!  قایمن دق االن

 برسم نه تونستم شرکت رو نجات بدم!  یمثبت زی کردن صدف به چ دایپ یتونستم برا نه

 شدم.    نینش لچریو ی عمو  کیدر آستانه مرگه و احتماال صاحب  رتمیغ یب  یکه بابا االنم

 فراتر از بد و خراِب... یز یدست هام نگه داشتم. حالم چ نیو سرم رو ب دمیبار به پاهام کوب چند
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جرات    یحت د، یرسیبه ذهنم نم  یچی زل زدم، ه نی به زمچند ساعت همونجا نشستم و  دونمینم
 !یو عاجز  یفی . سست شده بودم، حس ضعچارمینداشتم برم سراغ مامان ب

صدف و گم   یتا خبر عقد زور   ری بگ قمینشسته، از درد ضربه خوردن از رف  نمی درد درون س یک ی هزار
 شدنش... 

 کدومش بگم اصال؟  از

 به دردهام گوش کنه و کمکم کنه؟ ادیب  تونهیم یک

  ادیسهام ب   دیکه واسه خر یاعتماد داشتم که تا روز  نیمن انقدر به آرت  سوخت،ی به حال خودم م دلم
کارو کنه؟ اون  نیواقعا صدف رو برده باشه...عقدش کرده باشه، اصال چه طور تونست ا کردمی باور نم

  جوابهمون روز سر عمو آوار شدم و ازش که  کردی م یبهم دهن کج یجور  کی  ینامه کوفت تی رضا
 خواستم...که چرا انقدر راحت صدف، دخترش، هم خونش رو فروخت!

فقط تونستم با  قتهیمن زل زد و گفت حق یتو چشم ها حانهیصر  یاون روز تو شرکت وقت نیارت
 ادا کنم. یو مجلس  کی مشتم جوابش رو ش

خواب و خراک    یچند هفته است حت کیصبح بود و من االن نزد یدادم، دم دم ها هیتک  یصندل  به
 ندارم. 

 بود سرمون نازل شد؟  ییچه بال نیا ایخدا

جلو گذاشت و با   یچشمش بهم افتاد قدم یاومد وقت رون یاز اتاق ب  یرو صاف کردم که پرستار   کمرم
 به اتاق اشاره کرد. یلبخند

  تشیوضع  دی. نگرانش نباشدشینیبب قهید دقچن دیتون یم نیخوای_عموتون به هوش اومده، اگر م
 بهتره!  یلیخ

از بهتر شدن  دیچرا با قایحس بهش نگاه کردم که لبخندش جمع شد. االن دق  یو ب یخنث انقدر
 حالش خوشحال باشم؟ نکنه منم سنگدل شدم؟

 یسست سمت اتاقش رفتم، به هوش اومده جا یزانوهام فشار دادم و با قدم ها  یرو رو دستم
 تحمل بکنه.  ستی رو قرار ن یدیحداقل زن عمو شک جد  هیشکرش باق
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خبر که گفتن حالش رو به  نیبه هم  ایسرد نشست، دو دل بودم که برم داخل  رهیدستگ یرو دستم
 بسند کنم و گم شم. هیبهبود

 نیا یها  وارید نیمثل له شدن، ب یو پس زدن حس  یطوالن یهمراه با بازدم قیتا نفس عم چند
 حالم رو بهتر نکرد!  تان،مارسیب

که  یبار   نیبازش رو بهم انداخت. اخم هام درهم شد، اخر مهین یداخل رفتم که چشم ها مردد
 عمو و بابام شده.  بی بود که صدف رو بردن بعد از اون فقط توپ و تشرم نص یهمون شب  دمشید

تو هم جون  یا اخم هاب کردم،ی رو حروم اروم بودن م میکه تمام انرژ  یقدم جلو رفتم و درحال چند
 کندم و گفتم: 

 ... شهیداره بهتر م تتی گذشت، دکتر گفت وضع ری _خداروشکر به خ

  تونمیاونجا باشم، اصال نم تونستمیتو اتاق کرد و به صورتم زل زد. نم یحالش گردش یو ب  رهی خ نگاه
  نیکه کردن، از ب یکه وجود داشت به خاطر کار  یقلبم خاطراتم افکارم هر کوفت  تم،یتحملش کنم! ذهن

 رفته و االن فقط خاکستر مونده.

 .دیبه گوشم رس  یحالش به سخت یو ب  فیضع یبرم که صدا رونیبه موهام زدم و خواستم ب یچنگ

 _بابات...کجاست؟ حا..لش...خوبه؟ 

اره و شستم چند بار با انگشت اش سوختیم  یخواب  یو ب یچشم هام رو که از خستگ دم،یگز لب
 جواب دادم. یبا لحن کنترل شده ا کتری فشردم، فقط به خاطر احترام بزرگتر کوچ

 شده.  یبستر   icu_رفته تو کما...االنم تو  

شدن به  دهیخشک و دردناکش شکست. دستم مشت شد و اماده کوب یاتاق با سرفه ها  سکوت
 ! وارید

 ... میحرف...بزن دی_با

 با شما ندارم... ی_من حرف 
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دلش   یل یزمونه انگار خ یفرار از اون اتاق نحس پا تند کردم ول یتند برا یزدم و با قدم ها  یندپوزخ
 بده. یمنم باز  خواستیم

 قیبشم و فرارم رو به تعو خیاتاق برسه حرف عمو باعث شد سرجام س رهیدستم به دستگ نکهیا قبل
 بندازم. 

  یول  ،یبه خاطر...صدف ازم ناراحت دونمی ...می...بدونزاروی..چی...سر هی..ی...دی_تو...با
 ندادم!  نی...نامه...رو به آرت تیمن...رضا

  یبه خون نشسته درحال  یدرونم منفجر شد، با چشم ها کردم،یکه داشتم کنترلش م  یخشم  تمام
 و باال بردم و داد زدم.صدام  دادم،یکه توش بودم نم ی به مکان  یتیاهم گهید

برف؟ د    ریمن مثل گذشته خرم که کبک باشم و سرم رو بکنم ز یفکر کرد ؟یگ ی_چرا چرت و پرت م
 ،ی! مهرت روش بود، امضا زده بوددمیمن د ویامضا کرد یکه تو لعنت ینامه ا تی اخه نامرد، رضا

 ؟یدروغ بگ یتونیبازم م  یداشت! فکر کرد  خیتار

 کردم و برگشتم و دوباره انگشت اتهامم سمتش نشونه رفت.  یرو ط  یاتاق چند قدم تو

انقدر   ؟ی بازم دروغ و پنهان کار  ؟یگ یبازم چرت و پرت م  یبعد رو شدن همه چ  یکشی _خجالت نم
تو   یگیم یکن ی رفت، بعد تو روم نگاه م دیکرد یو قربان صدف  دیکه تو و بابام زد یراحت به خاطر گند

داده از  رتمالبد جعل کرده، مه  یدروغ بباف  ی! بلدیبگو تو که بلد   نه،یکار آرت نمیالبد ا ؟یامضا نزد
 ... گهیروش ساختن! بگو د

 یلب هاش رو بهم فشرد. پوزخند صدا دار   تیهاش رو چند لحظه بست و از حرص و عصبان  چشم
 سرم هوار نشن.  یپرستار  ایتر ببرم تا دکتر  نییکردم صدام رو پا یزدم و سع

 کردن عقده هامه!  یفرصت واسه خال نیبهتر االن

  یقربان   نیرفته فقط صدف و خانواده ارت  ادتونینه؟ انگار  دیکرد کاری چ ستی ن تونی_انگار اصال حال  
 نشدن! 

همه سال سکوت و الل شدن دونه به دونه  نیصاحابم رو بعد از ا  یدل ب یو حرف ها دمیکوب نمیس به
 درک کنه، گفتم:  تونهینونده مبه عنوام ش  یکه هرکس  یبا تمام خشم و نفرت
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   ادتونه؟یخفه شو!  دیتو سرم گفت دیوشما و پدرم زد  دمیکوبی م نمیبه س داروی_اون زمان که من سنگ آ
! شده بود تمام  میشده بود زندگ دایشما و پدرم شدم! ا یها یکثافط کار  یکه قربان  میمنم جزو اونا

االن بمونم  تاتو سرم  دیسنته، زد  یاقتضا ستین  تی حال  یجون  دیگفت د؟یکار کرد یمن! شما چ یهست
 !دهیرو پس م دیکه شما زد یرفت و االنم صدف داره تاوان گند   نیرفت، ارت دا یشد؟ ا یو بعدش چ 

 بهش نگفته... وی همه چ لیخبر نداره! م..من مطمئنم سه زای چ یلی از خ نی_ارت

  یه زحمت اون دست سالمش رو روسر داد. چشم بست، ب یرو توهوا تکون دادم و خنده عصب دستم
  کننی م ریگ یبد   تی تو موق یوقت ننیکنار! همه هم کشهی.چقدر قشنگ خودش رو م دیچشم هاش کش

 "  یخبر ندار  ی! "تو از همه چگنیجمله رو م نیکردن خودشون هم حی واسه توج

. دمیتا خودمون رو کمتر مقصر نشون بد میتا بگ  میادگرفتی که ما ادم بزرگا  یز ی چ نیتر مسخره
 بوده و احتماال هم خواهد بود.  نیهم شهیهم

باال اوردم،   یتو گذشته چه گوه دونمیگوش بده به حرفم! من م قهی_ارش، تورو به خدا چند دق
 رو درست کنم... ییزا ی چ هی دیبا ی...ول یول

دلم   یلیمن نبود، خ شیند ماه پمغرور چ یمتعلق به عمو دمیشنیکه م یعاجز و بغض کرده ا یصدا
 . ستین یدرست شدن  یهمه چ ی درست کنم ول  زارویچ  یمنم بعض  خواستیم

از دست رفته   یزای چ یل ی! خستی واسه درست کردن اشتباهات فرصت ن شهی_شرمنده عموجون، هم 
 . ین یبیم یکه دار  یز ی چ نیبرگردوند! نمونش هم شهینم گهیوقت د چیه

زدم، نگاه ناراحتش رو از پاهاش گرفت و تمام   یز یدست به پاهاش اشاره کردم لبخند تمسخر ام با
 و لب زد. ختیداشته باشه رو تو صداش و چشم هاش ر تونهیپدر م ک یکه  یعجز و التماس 

با تاسف   دونم ی...مگردهیبرنم  دایبا تاسف من، آ  دونمی...مستین  یکاف دونمی_ارش..م..من متاسفم، م
 یطور  نیا خواستمیبه خدا من نم ی..ول یول  ستین  یکاف  یمونی...پششهی درست نم یچیمن ه

سراغش نه که  رفتمی خودم م د یبره سراغ صدف، اولش اشتباه کردم با  نیارت خواستمیبشه...من نم
 ! نیدادم نه به ارت ارینامه رو به کام  تی به خداقسم من اون رضا ی...ولبفرستمادم 

چهارتا عربده بکشم و برگردم!   رونی حرف حس کردم االن الزمه برم ب نیا دنیهام گرد شد. از شن چشم
 کرده؟  یدرست ی ل یاالن فکر کرده کار خ
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من با   یو خبر ندارم. ول دونمیکرد، اصال نم داینامه رو پ  ت ی اون رضا یچه طور  ن ی ارت دونمی_م..من نم
 !کنهیکس باور نم  چی هدخترم معامله نکردم...به قران نکردم...چرا 

 جواب دادم. یاخم بد با

و  یو فقط به فکر اون شرکت مسخرت بود ی! از بس که فقط خودخواه بودیی_از بس که دروغگو
 !یهنوزم هست وفتهیپاش ب

برام مهم نبود االن  دم،یرو د  دیکه از گوشه چشمش چک یلحظه چشم بست و من قطر اشک چند
رو به سالن رفتم   یا شهی! پشت بهش سمت پنجره شکردی رو درست نم  یچیه  شی مونی و پش یناراحت 
 کردم اروم باشم، ضربان قلبم شدت گرفته بود و کنترل رو خودم نداشتم. یو سع

که  یاون طور  یهمه چ قتهیکه به خدا قسم حق ییزایچ  ،یبدون  دیهست که تو با ییزایچ هی_ارش...
 ... ستین  دهیفهم نیارت

 ام رو بهش انداختم که با التماس تمام لب زد. ناراحت و کالفه نگاه

مثل   نی. ارتیای توله گرگ برم نیفقط تو از پس ا  ،یو برگردونصدف  یتونیکه م  یهست ی_تو تنها کس 
  یخطرناک ز یدوتا چ نیا بیهمراهشه، ترک یاز پدرشم بدتره! االنم بد جونور  وفتهی باباش گرگه..پاش ب

من به  یونتا صدف و برگرد ی کنی نه قبر! قول بده همه کار مبک تونهیکه تا هفت جدوابادمون رو م
 جهنم به خاطر مادرش...

و به خاطر   ست یواستون مهم ن یچ یمثل شمام؟ که ه دی من دنبال صدف هستم. فکرکرد ی_شمام نگ
 مواد مخدر وارد کنم؟  شتریدوزار پول ب 

که  یجابه جاکرد و درحال  یبالشت کم   یعمو سرش رو رو شد،یم نییمدام باال و پا نمیس قفسه
 بدبخت شدهف لب زد. یادم ها هینگاهش شب 

 عمرا ازش خبر داشته باشه... نی که ارت یز یطال وسطه...چ ی...پاستیفقط مواد ن هی_قض

حرف واسه گفتن    کردمیکه حس م یشدم. درحال  کی به تختش نزد کمیکردم و  زی هام رو ر چشم
 گفتم: تخت خم شدم و  یرو کمی اده،یز

 !شنوممی! مادیازتون درم یشتر یب یزایچ گذرهی زمان م ی_خوبه هرچ 
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 *** 

 "صدف" 

 ورم کردم رو تکون دادم. یچشم ها یبه سخت لون،ینا هیشب  یز یچ یبازشدن در اتاق و صدا با

التماس از خدا واسه درست شدن   ی و ضجه و حت هیرو با گر شبیکل د دمیشنی رو م یگنگ یها صدا
 . کردی شکل ممکن درد م نی سر کرده بودم و االن سرم به بدتر یهمه چ

و   زیر یکه با اخم ها  نیارت دنی از د دم،یسرم کنار کش یو اروم پتو رو از رو دمیرو باال کش  مینیب اب
 بود. ستادهی تخت ا یدر حد کاسه خون جلو یچشم ها

  یحرکت به سمت عقب جهش کردم و با اضطراب پتو رو جلو  کیتو  کم،یاونم انقدر نزد دنشید با
 بدنم نگه داشتم.

هم   یرو   تیبود با حرص و عصبان  یاراد ریحرکتم که واقعا غ نیخسته و داغونش از ا یها چشم
 چفت شد. 

 صورتش!  ری غ کردمیو به هرجا نگاه م دمیبه سر و صورتم کش یدست

واکنش وحشتناک از جانبش   کی  ای لحظه دستش مشت شد و من هرلحظه منتظر داد و هوار و  چند
 بودم.

تخت گذاشت. نگاه لرزون   یرو برداشت و رو  یپاکت بزرگ  نیزم یدوال شد و از رو کمی بعد  هیثان چند
 انداختم.  دیدزدیازم م  بیکه عج ییرو به پاکت و چشم ها جمیو گ

 و اروم و لب زد. دست به پاکت اشاره کرد با

 ...یدی_لباس اوردم، بپوش...بعد...که پوش

بگه! چند با دستش  یچ دیبا  دونستیکرده بود. انگار نم  جیو لحنش من رو گ زدیلکنت حرف م  با
 قدم عقب رفت و درادامه جمله ناقصش لب زد. کی و  خت ی اشفته و خرابش رو بهم ر یموها

 ... رونی ب ایب  ی_هروقت اماده بود
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و   نیکه رسما نشانه فرار بود رفت و در رو باز گذاشت. نگاه غمگ یتند یرو گفت و با قدم ها نیا
که عکس چندتا ماه و   یبه روم قفل کرد و رفت، گرفتم و به پاکت بزرگ شبیکه د  یناراحتم رو از در 

باز   نکهیجز گوش دادن به حرف هاش نداشتم، تصور ا یوش چاپ شده بود انداختم. چاره استاره ر
 کنم!   خیکال  شدیباعث م  شبیبخواد سرم اوار بشه و با وجود اتفاق د

  یچه طرح  ای یتوجه بهشون که اصال واسم مهم نبود چه شکل یداخل پاکت رو دراوردم و ب یها لباس 
 .  دمیهستن رو پوش 

  حیکه فج یا هیبه ناح یلب گفتم و دست ریز یناخواسته اخ د،یکش  ریشدم که کمرم ت  بلند یسست با
 . دمیکش کردیدرد م

 ناقص شدم! کنمی م احساس

 ... یوحش کهی _مرت

دست هاش گرفته بود مواجه  نیکه سرش رو ب  یکاناپه درحال  یکه رو ین یورودم به هال خونه با آرت با
 شدم.

کنم با نگاهم  ی بهش توجه نکهیلباسم زدم بدون ا نیی به پا  یضربان قلبم باال رفت، چنگ دنشید از
 .گشتمیم سیدنبال سرو

 ؟ یگردیم  ی_دنبال چ

و داد   غیکه به خاطر ج  یاروم و گرفته ا یکردم! با صدا  یگلوم رو به زحمت سالم و صلوات راه آب
 خش دار شده بود، لب زدم.  شبمید یها

 کجاست؟   سی_سرو

  یرنگ یسالن اشاره کرد، رد انگشتش رو گرفتم تا به در قهوه ا ینگاهمم نکرد، با دست به انتها یحت
 . دمیرس

 !دیحرف رفتم داخل تا چشمم به خودم افتاد بغضم ترک یب

 . خوردیخون خشک شده کنارش به چشم م یورم داشت، مقدار  کممیکنار لبم کبود شده بود و  رسما
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رد اشک به جا مونده بود!   دم،یرنگ و سف  یکل صورت ب یورم کرده و رو یهام به اندازه نارنگ چشم
 نداشتم. ی فرق تی م کیرسما با 

و شستن   ختنیاب ر ونیم دم،یاب به سرو صورتم پاچ یمشت  زه،یری بهم م لمیشکل و شما دنیاز د دلم
 .... وفتمیلمس تنش م ادیصورتم مدام 

و مادرش زنده بودن االن  دایاگه ا  دینبود، شا یاگر عقد زور  دیشا م،یبود یبهتر   طیاگر تو شرا دی*" شا
 . کردمی بوسه ها تا خود خدا پرواز م نیاز ا

 ! "شی. " دمت گرم بهم داددمیکشی م ادیفر یاون باال ها و رو به صورت خدا از خوشحال رفتمیم

 پاکش کردم.   یبه چشمم تشر زد، با دست فور  یاشک  قطر

تمام فکر و ذکرم بودنش و تصور آغوش   یتو مرگ تجربه کنم! زمان دیشاد و خوب رو من با  یزندگ
  یو با صدا رهی چشم هام رو بگ ی رو  یبزرگ و مردونش که مثل بچگ یگرمش بود، تصور دست ها

 " م؟یمن ک ی جذابش بگه "اگه گفت

 اومدم. رونیزدم و اروم ب  نمیگبه صورت غم یلبخند تلخ

بود با همون دستا که انگار داره از سرش دربرابر اوار محافظت    یصندل یرو   یهمون طور  هنوزم
 ... کنهیم

 میاروم و گرفتش باعث شد ن یرو به کمترم گرفتم و اروم خواستم سمت اتاق برم که صدا دستم
 کنم. بشی نص ینگاه

 _غذا گرفتم، بخور! 

 شبینداره، واال همه ترس و استرس رو من د یهم تموم طیشرا نیتو ا یحتکردنش   یو نه  امر
 تا دم مرگ رفتم...  شبیمن د دم،یکش

 دست به التماس بردم تو چرا حالت بده؟  شبید من

 . ستی...گرسنم نخوامی_نم
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که هزاران بار از   هیسوال نیا ؟یچه طور انقدر نامرد و پست شد رم،ی آسمون ازش دلگ  یاندازه بزرگ به
 . دمینرس یجواب چی و به ه دمیخودم پرس 

تخت گذاشته بود رو   یکه رو ییمانتو نو یکجا ببرتم فقط با بدبخت خوادی دوباره م دونستمینم
 برداشتم و همراه شال سرم کردم.

 اروم لب زد.  ییفقط از همون جا با صدا ومدی جلو ن یزود حس کردم پشت سرمه ول   یلیخ

 م؟یبر ی_اماده ا

زبونم انگار   یبابا! ول  یدار  ولیخونه؟ ا یبرم گردون  یخوایبعد م یداشتم بگم سکتم داد دوست
 فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم.  نیکوتاه شد. واسه هم شبید

ازش دنبالش راه افتادم، در خونه رو قفل کرد و باهم سوار   تی از من راه افتاد و من هم به تبع جلوتر
 . میاسانسور شد

من رو مدام دچار دلهره و ترس    شیوحش یمدت اخم وحشتناک رو ابروهاش و اون چشم ها متما
 کرد.  یم

اونم   یبود ول ندی رفتارم واسش ناخوشا  نیو انگار ا ستادمیممکن ا یجا نیتو اسانسور گوشه تر یحت
 زبونش کوتاه شده! کمی

 ! رونی درو هول داد و رفت ب انهیتوقف اسانسور وحش  با

و  شهیکم کم داره سرد و سرد ترم گهیبه صورتم خورد. هوا د یسر افتاده دنبالش رفتم که سوز بد با
 ! ستیرفت ن شی پ ی تا مرز زهرترک شبیکه د یبدبخت هیمناسب  یز ییپا یهوا نیا

 اد. رو بزنه، نگاه منتظرش روم افت  نیرفت، مردد صبر کردم تا قفل ماش نشیماش  سمت

عقب رو باز کردم و   یدر صندل   یان میتصم کیبشم! تو  نشیسوار ماش دمیترس یم یحت  دم،یترسیم
قصد ناراحت کردنش و   یتحملش کنم! حت تونمیبفهمه ازش ناراحتم و نم خواستینشستم. دلم م

 شد.  یمن تو آسانسور عصب  ینی از عقب نش دمید یحرص دادنشم داشتم! به خصوص وقت
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  نمیش رو بب مشت شده  یدست ها  تونستمیم نه،یتا خودشم بش دیطول کش هینشستم، چند ثان  یوقت
 . دیکوب نیدر ماش یرو  یپ  ای یکه چند بار پ 

 به دلم و حال اون زدم. یشخندین

 ! ستی نکردن من واسش مهم ن ایکردن  توجه

رو بست   ن یدر ماش  یدادم و چشم بستم تا شاهد چهرش نباشم، باالخره اومد و وقت هیتک  یصندل  به
 ! وفتمیرو گرفتم تا ن  رهیلحظه تعادلم رو از دست دادم! به موقع دستگ کیگاز داد که  یجور 

 مهم نبود! یواسم ذره ا یخودم بودم ول یگاهش رو  یو گاه ب  یعصب  ینگاه ها متوجه

که بدنم به  ییتا جا شدیم شتریب   یکه کم کم تو وجودم ه ییحس سرما و لرز داشتم، سرما عوضش
 .دیلرز یم یاراد ری صورت غ

  کلمی افتاد رو ه میمستق نی کردم تو خودم جمع بشم، نگاه آرت یو سع  دمیچ یهام رو دور بدنم پ دست
 سمت من رو روشن کرد و تا خرخره درجه اش رو باال برد.   یو پشت بندش بخار 

ه با طال کوب شدن هم حالم رو بهتر کنه! دل که بشکن تونستیمسخرش نم ینگفتم، لطف ها  یچیه
 هم ازش رد نشه...  یاگر قطار  یحت مونه، یقطار جاش م  لیمثل ر  شه،یمثل اول نم

به  یحال نگاه  ی. بستادیلب گفت ا ریز  نیکه آرت یبلند   یهمزمان با لعنت ن یگذشت که ماش کمی
 ! ختی بودن برگام ر ستادهیا اطیو خاله  که درست وسط ح مانیپ دنیانداختم و از د رونیب

نگاه  شدی گردنش کم کم داشت متورم م یکه رگ ها  نیگلوم رو قورت دادم و با وحشت به آرت  آب
 کردم.  

که  یرو برد داخل، نگاه نگران خاله تا موقع ا   نیبدبختا! ماش  نیبه ا پرهیم  نیامام زمان، االن ا ای
  غمبریخدا و پ شهیخر م نیآرت  یوقت ونهد یاونم م یعنی نی و ا ومدیجلو ن یرو من بود ول  سهیوا نیماش
 . ستین شی حال

 ! این رونی_تا نگفتم ب 
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پر بود افتاد   یلیکه انگار دلش خ   مانمی! پمانی به پ دیپر صانهیشد و حر ادهیکنم پ  یخواستم اعتراض تا
 .شدیرو گرفته بودن و عربده هاشون داشت بلند م گهیهم د قهیزود جفتشون   یلیو خ  نی به جون ارت

 شدم و داد زدم. ادهیپ نی با وجود لرز بدنم از ماش  اوردمیطاقت ن گهید

 بسه ولش کن!  نی_ارت

  یبودن که خاله سمتم اومد و با نگران یگوشاش کر شده! همچنان درحال فحش و فحش کار  اما،
 لبم بود لب زد.  یکه نگاهش به کبود یدرحال 

 الت خوبه؟ _تو ح

 ! می ناموسا من عال  خوب؟

 رو گرفتم.  ن یو دست ارت دمیخودم رو جلو کش  یسر تکون دادم، با بدبخت فقط

 ! ستیاون ن  ری تقص یدار  کارش یبسه...ولش کن چ  نی_ارت

 .دمیو داد کش ختمی تا خرخره پر، تمام زورم رو تو صدام ر تمیمنم که ظرف  ستیگوشش بدهکار ن  دمید

 _بسه المصب!

  مانیکه دستش شل شد و پ دیتو نگاهم د ی چ دونمیو برگشت به صورتم نگاه کرد. نم د،یکش دست
 و تحمل ندارم!  ترکمیرو ول کرد. به خدا قسم که دارم م

 رو انداختم تو سرم و بلند گفتم:  صدام

تو نشکن!  حرمت چندساله خودت و خال گهید یبه جهنم و درک، ول  یسر من بدبخت اورد یی _هربال
 خانوادم!  دنیمن گفتم، من التماسشون کردم برم د

اجازه صحبت و دفاع ندادم و   تی بگه که با عصبان یز یحرفم جلو اومد و خواست چ  دنیبا شن خاله
 گفتم: 

نکرد! االنم من گفتم  یکس کار  چیه دیکردیدفاع م دی_از من دفاع نکن خاله! اون موقع که با
 . ستین نایا ری...تقص نیارت
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 .دی و غر ستادیا نمیبه س نه یکه انگار از داد من کالفه شده بود س نیارت

 ا؟ ین رونیب  نی_مگه نگفتم از ماش

 . دمیکوب  نشیو با انگشت به س دمیخند زهر

خدام   یبنده ها نیبا ا یعالم رو کرد یتا مثل من که ناحق   نیتو ماش نمی_بسه پسر سعادت، بسه! بش
   ؟یبکن 

 . بغض تو گلوم تکون خورد. دیکش  یبست و با حرص نفس چشم

کمک کنه برم   یکه تو گفت ینینکرد، چند وقت بود من به خاله التماس کردم برخالف قوان ی_اونا کار 
 نکردن!  یکار  نایداد نزن ا  نایمامانم...سر ا دنید

 خانوادت تو... دنید یکه بر  یدار  نویدخترم؟ تو حق ا یزنیم ی_صدف، چرا حرف الک 

 وسط حرفشو با اشک گفتم:  دمیپر

 ندارم! اگرم داشتم ازم گرفتن... ی حق چیه یزندگ  نی_نه خاله من از ا

 گهیو د دمیتند سمت خونه دو یدادم، با قدم ها هیهد نی رو به آرت نمینگاه غمگ  نیرو گفتم و اخر نیا
 به جدالشون گوش ندادم.

  گهیواسم مهم نبود، د یو ذره ا کرد یم داد و هوار  نیکه همچنان سر آرت مانیاعتراض مانند پ  یصدا
 . برهی به بعد م  ییجا هیخسته شدم! ادم از 

 یجلو  دیبا  یواسه من نمونده، اون زمان یتوان گهی! دشهیداغون م اره،یبه بعد کم م ییجا کی از
 کار؟ ی چ خوامینکرد االن م  یکار  یکس شدیها گرفته م یاتفاقات و ناحق

خوب نشده، با عصاب خط    تیکه تو هنوز سرماخوردگ زدی م بیکه سردرد و بدن دردم بهم نه یدرحال 
 . نهیبی خوشمزه ش رو نم یمحدثه و غذاها یرنگ و بو گهیرفتم که مطمئنم د یاسراغ آشپزخونه یخط 

 !نجایا ادی بذاره دوباره ب  نیکه باال اومد عمرا آرت یگند نیا با
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 هیاز کشو ها  یکی کردن قرص مسکن گشتم و اخر سر تو  دایصد پهارو به ق نتی به دونه کاب دونه
 .افتمی یقوط

 اب خوردم.  وانیقرص با دوتا ل دونهیشده،  یکه از دست من و نخوردن هام عاص یاون معده خال  با

 میمشت شده در خونه رو هول داد و مستق یبا دست ها نمیآرت  اط،ی با بسته شدن در ح همزمان
 چشمش رو من زوم شد.

  یبودن رو م  یو موج عصب یکانتر افتاد، کالفگ  یاب رو وانینگاه قرمزش به مسکن و ل  هیثان چند
 بدم.   صیتو صورتش تشخ یبعد شی تونستم به صورت ش

  یها شده، حت زی چ یل یبه جونم انداخته، مانع خ شبیکه از د یشو نداشتم و حس ترسحوصله اصال
تخت پرت کردم و چشم هام رو   یو رفتم طبقه باال، خودم رو رو رونی اومدم ب یشدنش! فور  کینزد

 . ستی تحمل کنم، االن وقت کم اوردن ن دیفشار دادم. با یچند بار 

بودن و من   یج ی تدر  یداشتم  دونه به دونش تو قلبم درحال مرگ و خودکش نی که به آرت  ییها حس
 .  کردمینم گهیگناهم د  ی ب یحس ها نیه نجات اواس یتالش چیه

 نمونده!  یسالم یجا گهیو درشت برداشته، د زی ر یاالن هزاربار قلبم ترک ها تا

 بشم. خی باعث شد س   نیآرت میمال  یروب بعد در اتاق باز شد و صدا  کی قایدق دم،یباز دراز کش  طاق

 . ینخور  یز ی بخور، صبحم چ یز ی چ هی ای_ب

 گفتم:  یگاه قرار دادم و با لحن اروم هیتخت به صورت تک  یدستم رو دو طرف بدنم رو دوتا

 .خوامی...نم ستی_گرسنم ن

 دوباره جواب داد. میداد و هوارش بودم که با همون لحن مال منتظر

  یل یو رو اعصاب من ل یزن یم ب یبه خودت آس  یبا غذا نخوردنت فقط دار  ؟ی کنی لج م ی با ک ی_دار 
 بخور!  یز یچ هی ای که اون معده بدبختت به چوخ بره ب نی! قبل از ایکن یم

که  ییو بدون توجه به چرت و پرت ها دمیاالغم؟ زمان رو مناسب د هیمن شب ؟یمثال نگرانم االن
 . دمیهوا پرس یگفت ب
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 ؟ی_محدثه رو اخراج کرد 

  چارهی نگران اون ب شتریبدبختم که ب  یلیراب خ خ  تیوضع  نیدر سرش رو سمتم چرخوند، تو ا یجلو
 توهم لب زد. یداد و با اخم ها هیبودم تا خودم! دستش رو به درگاه در تک 

 صدف... شهیموضوع به تو مربوط نم نی_ا

  یمشت شدش رو مخف  یبغض الودم باعث شد چشم ببنده و با حرص دست ها یبره صدا نکهیا قبل
 کنه.

  ادیکه نداره، پولم ز ل یکس و کاره، توروخدا به خاطر کار من اخراجش نکن. فک و فام یب  چارهی _اون ب
 بزنه!  یا گهیو مجبور شه دست به کار د  ارهیواسه داداشش کم ب ترسمی م ست،یتو بساطش ن

دچار   چارهیبودم حداقل به خاطر من اون ب دواریبه موهاش زد و ساکت بهش زل زدم، ام یچنگ نیآرت
 کردی نم فیتعر یز ی که واسش افتاده برام چ یاگر از مشکالتش و اتفاق دینشه! شا بتی مشکل و مص

  حنو باهمون ل دمیخودم رو جلو کش کمی  دیبه طول انجام نیسکوت ارت  ینبودم. وقت رشی گیانقدر پ
 گفتم:  یقبل

کارو بکن. گناه داره  نیا گمیبار د هی! یرو گرفت  شیحتم ی ابودن یبار جلو هی! یبار کمکش کرد  هی_تو 
 کار کنه! یا گهیکس د شیو بکن پ به خدا! اصال...سفارشش

نگاهش کنم تا   میکردم مستق  یسع  یتابش رو بهم انداخت، به سخت یو ب دهیدر یچشم ها باالخره
باال نره لب   کنهی داره کنترل م یبه سخت  داستیکه کامل هو یمیبا لحن مال نه،یعجز رو تو چشمم بب 

 زد.

 ! کنمیاخراجش نم  یو غذا بخور  نییپا یایاالن ب نی_اگه هم

  یگرد شده به چشم ها سی رو که در حد توپ تن نمیلحظه دهنم باز موند، نگاه غمگ کی یعل یوال به
 رفت! نییبگم که بدون مکث پا  یز ی انداختم. دهن باز کردم چ زونشیگر

داشتم دنبالش راه   یناباور  ایمثل سرکار بودن  یکه حس  یودر حال دمیچشم هام کش به یدست یفور 
 داره؟ یاخه چرا؟ چه ربط کنه؟یکوفت کنم اخراجش نم  یز یچ کیاالن من  یعنیافتادم. واقعا 



 صدف در طوفان 

496 
 

"اون  دیکشی نعره م  یو عصب زدیمغزم تو دهنش م ی" نگرانته" ول گفتیو م زدی م ادیتو قلبم فر یز یچ
 " دهینم  تیبه تو اهم

که سرم   ییکه با وجود تمام بالها خوردیو هر لحظه از خودم حالم بهم م نشستیدرونم م یبد جدال
  کینشست و   یصندل ی. زودتر از من روکردی م قیتزر نیکارش به قلبم آدرنال  نی تر کیاومده، کوچ

 پرس غذا رو برداشت. 

 روبه روش نشستم.  یاز کنارش رد شدم و صندل  یمکث و دو دل با

 بخور تا سرد نشده...  نی_بش

داشتن، تو نگاهش  یدی! تناقض شدخوندی و ارومش نم میمال یتوهمش اصال با صدا یها اخم
پنجره به  یکه از ال  یخنک صبگاه   میو لحن صداش اروم و نوازش گر! مثل نس زد یموج م یگر  یوحش

 ... کشهیصورت ادم دست م 

بازم   دیبازم قصد مسخره کردن و ازار دادنمه! شا دیشا  ده،یم میداره باز دیخودم فکر کردم شا شیپ
تو مخم  دی کنه! هزارتا شا بمی تخر یطور  نیا دهینقشه کش دمیشا  ایکنه  رمی کارش تحق نیبا ا خوادیم

 و اروم گفتم:  دمیعقب کش  کمیشد، مردد شالم رو  فیرد

 ؟ یکن ی _واقعا اخراجش نم

 کامل نگاهم کرد.    نانی چونش نشست و با اطم ریسرش رو باال اورد، دستش ز باالخره

 نه!  ،ی_اگه حرف گوش کن

که ناله معدم کم کم  ینگاه کردم. درحال  زدیکه بهم چشمک م یگلوم رو قورت دادم و به چلو گوشت آب
 شروع کردم به خوردن. شد،یداشت بلند م 

 ترسمی م ه،یجور هیچه مرگشه! اصال نگاهش  دونمینم  داد،یمدام روم جوالن م نیآرت  نیسنگ نگاه
. با وجود  خوردمی بپرونه بازم خودم و قلبم رو بترکونه. تمام مدت غذارو با بغض م یز یچ هی هوکی

 ی. نگاه هادادمیرو قورت م یذیغذا به اون لذ یموقع ام به سخت یب  یخوشمزده بودن غذا و گرسنگ
و  شبی د ادیمدام  ری رتوشیاوضاع ش نیتو ا کرد،یروم بود حالم رو بدتر م ن یکه مثل ذره ب  نمیآرت

 .وفتمیکاراش م 
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 گفتمیبهش م  می! اگر محرم نبودگستیطور د هینگاهشم بهم  کنمی حس م  شبیاز بعد از د اصال
انگار تو عمرش   کنهینگاه م یجور  کی  یدو قطب کهی بهم زل زده! مرت زانهی" واقعا هیشد زی ه یلی"خ

به خاطر حرفش که راجب اخراج نکردن محدثه بود،  ی! کم کم از نگاهش کالفه شدم، ول دهیمن رو ند
 لب زدم.  یاروم یکردم تحمل کنم. باالخره از دست نگاهش کم اوردم و با صدا  یسع

 !شهیاشتهام داره کور م ؟یبهم زل نزن شهی_م

تکون   یتلخش باعث شد چشم هام گرد بشه، فقط سر  که لبخند نمیبلند کردم که واکنشش رو بب  سر
 کمیکردم  یدادم و سع هیتک  یرفت. به صندل رونی از آشپزخونه ب دیکه کش یداد و با نفس بلند

 شده! جیگ دهیکه افر یجونور  نیخود خدام از دست ا  یبفهمش ول

خوردم.   گهیبا زور چندتا قاشق د یشدم ول   ریس  کردمی انداختم، حس م یمونده غذام نگاه یباق به
 یبهتر بود بشورم. با قدم ها کمی منتقل کردم تا سر فرصت که حالم  نکیرو به س فیکث  یظرف ها

 . دمیحال سمت مبل رفتم و روش دراز کش  یخسته و ب

خالص  یمبله! شال و مانتوم رو دراوردم و برا  نیبخوابم هم تونمیکه توش واقعا راحت م ییجا  تنها
 اروم باشم.  کمی کردم چشم هام رو ببندم و  یداد، سع یکه امونم نم یسردرد لعنت نیشر ا شدن از

 *** 

 ؟ یکش یخجالت نم  ؟یخواب ی! تو چرا انقدر مگهیدختر پاشو د ی_هو

مبل   ی. رو دیبرداشتم که بنده خدا خودش رو عقب کش زی محدثه چنان تو جام خ یصدا  دنیشن از
قلبش گذاشت و با اخم لب   یگشاد شده نگاهش کردم. دستش رو رو ینشستم و با چشم ها خیس

 زد.

که نه طرف   شهیبلند م میچه وضع از جا بلند شدنه اخه؟ ادم مال ؟ی مونیجن م نی زهرمار چرا ع ی_ا
 !رهی ضعف بگ دیسکته کنه نه خودش از کمر د

رو   می لبخندم و خوشحال ینستم جلوحلقه بستن! نتو یادی ز یدور چشم هام اشک ها دنشید از
. دستش رو دور کمرم حلقه کرد و محکم به خودش  دیبغلش که خند  دمیپر بای مبل تقر ی! از رورمیبگ

 فشارم داد.
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به خاطر تو   نی! بب ای نکن هیاون اشکات بشم...من قربون اون دل زخم خوردت برم! گر ی_اخ من فدا
 ! تازه شامم درست کردم اوردم با خودم...نجایوقت شب خراب شدم ا نیا

کنم!  هیگر یها یبغلم کنه تا ها  یکی دارم  ازین  کردمیاصال حس م رم،ی رو بگ میتاب یب  یجلو تونستمینم
 شدنش بشه...   زیباعث سر ر تونهیم زی چ  نیتر کیکه کوچ یپر بود، انقدر  یلیدلم خ

 _محد..ثه!

 نکن بذار نگات کنم خب! هیگر قهی_جونم...جونم؟ فدات شم دو دق

نشستم. خودشم  نیزم یجمع و جور تر کردم و جلوش رو  کمیفاصله گرفتم، پاهام رو  کمی  ازش
گونم و لبم   یو اشک هام رو پاک کرد. نگاه نگرانش مدام رو  دینشست. با لبخند به صورتم دست کش

 صورتم*" گذاشت.  یو انگشت اشارش رو رو داوریدرنوسان بود. اخر سر طاقت ن 

 اخه؟ یشدی_چ

 رو گرفتم و با بغض گفتم:  دستش

 ...نامرد نذاشت...نمیو بب_زدتم! نذاشت برم مامانم

شونش گذاشتم  یتر شد. دوباره من رو تو بغلش کرد. سرم رو رو یک یکوچ یبا اشک ها نشیغمگ نگاه
 و چشم هام رو چند لحظه بستم.

 ؟ یخورد یز یچ نمی _اروم باش قربونت برم. بب

  ریاره تکون دادم که اروم دستم رو گرفت و کمک کرد بلند شم. بردتم تو آشپزخونه و ش  یبه معن یسر 
  یتا هق هقم رو تونستم جمع کنم! صندل دیطول کش کمی واسم درست کرد و جلوم گذاشت.   یو عسل

 ارم نشست و دستم رو گرفت. اشکم رو با دستم پاک کردم و با بغض گفتم: کن

. رفتنم رفتمی م دیخودمه نبا ریمونده بود روم دست بلند کنه...تقص نیبدبختم، نگام کن. هم یل ی_خ
از ازار دادن خانوادم  ری غ یچی ه گهیکور شده به خدا کور شده اصال د نیرو بدتر کرد...ارت زیهمه چ

  ییبال هی خواد یدلم م ییوقتا هی...برهیبا ازار دادن منم لذت م کنمیحس م  ی...ح..حت هکنیارومش نم 
 ه؟ی! ا..اخه گناه من چارمیسر خودم ب



 صدف در طوفان 

499 
 

  کمی نزد نه،یحس کنم اروم حرف زدنش به خاطر ترس از آرت تونستمیکه م  یرو گاز گرفت و درحال  لبش
 شد و لب زد. 

کن، به خدا فقط به خاطر تو اومدم! باهام   ی...حرف بزن خودت رو خال فهممیقربونت برم...م دونمی_م
 تو خودت... زی حرف بزن نر

 . دمیکش مین یبرداشتم به صورت و ب زیم ی از رو یکاغذ دستمال

من..من حداقل مامانم   ومدیم رترید قهیاگه فقط پنج دق یلعنت نیشد...ا  نیچرا همچ دونمی_اصال نم 
به   خورد؟یعالم برم یبه کجا ومدیم رترید قهیشانس ندارم؟ خدا پنج دق! چرا من دمیدیسارارو م ای

 خورد؟ یو اعتقادات مردم برم نید یکجا

 !بهی عج یز یچ هی_صدف، 

 و عسلم بود گفتم:  ری ش وانیکه نگاهم به ل یو با بغض درحال دمیرو باال کش  مینیب اب

محقق   ریکه اگه گ ابهی جونور نا هیالخلقه ست!  بیکه خودش عج نیارت  ست؟ی ن بیناموسا عج  ی_چ
 !کننیناشناخته ثبتش م زیچ هیبه عنوان  وفتهی ب ییکایامر یها

که زد  یکه با حرف دمیرو سر کش وانیل یاز محتوا کمی زدم و  یکرد نخنده، پوزخند یسع محدثه
 شاخک هام تکون خورد.

خونه!  دیبعدش خودش رس قهیده دق قایدق یکه تو راه افتاد نی هم یدون ی. مستی_منظورم خودش ن
کرده بود،    ی! اصال قاطرفتی و انور م  نوریمرغ سر کنده ا  نیاومد که! ع یچه طور  یدونیصدف نم یوا

 !ادیبه جان داداشم کم مونده بود اشکش در ب 

م و نفس نفس  سرفه ها ونی. م دیکه محدثه با دستش چندبار پشتم کوب دی تو گلوم پر ری از ش کمی
 زدنم با تعجب گفتم: 

 ؟ یچ یعنی..ی_

 لب زد.  اطی گوشم با احت کیرو گاز گرفت و سمتم خم شد، نزد  لبش
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مطمئنم چون  دنینفهم یچینگهبانا که ه نی! بب یر یم  یبهش گفته که تو دار  یک ی کنمی _من فکر م
و درست   دی فهم  شدیچ دونمی. واقعا نمبردنیبه سرم  یدر مرحله اسکول یخودم باهاشون بودم و حساب 

 !میمن و خاله هنگ بود شهی! باورت نم نجایا دیبعد راه افتادن تو رس قهیده دق

 شانس منه! نمی_ا

 انداخت و لب زد.  یبه اطراف نگاه یچشم ریدادم که محدثه ز کهی ت یصندل  به

خونه؟ ما    تینگشتچرا بر دیاصال شما کل شب کجا بود  د؟یفهم  شدیچ نکهینگفت؟ ا یز ی_خودش چ 
  دونستی کس نم چیاومد ه یحت   مانمی! خاله هزار بار بهش زنگ زد. پ میکردیسکته م میداشت نجایا

 افتاده باشه...کجا بردتت؟  یاتفاق بد دیترس یخاله م د،یکجا رفت

بدنمم  یدما  ری ش یبه خاطر داغ  یسوالش حس کردم هوا کم شد! نفسم گرفت، درحال  نیا دنیشن از
 اروم و اهسته گفتم: رفتیکم کم باال م

 ...میبود...شب اونجا بود  یواسه ک دونمی_بردتم آپارتمان...البته نم

  کردیم یکه سع  یبهم زد با لحن یچشمک  د،یکردم لپ هام گل انداخت، خود محدثه ام انگار فهم  حس
 شوخ باشه گفت: 

 ذره ورم لبت دست گله اقاست؟  هی نی_جون نکنه ا

 لب بارش کردم و گفتم:  ریز یی ایح  یخنده، ب   ریلب گفتم که زد ز ری ز ینیه

! بعدم زد در گوشم به خاطر ضربه شستش  شهینم شی کثافط لطافت حال نی _زهرمار...دست گل؟ ا
 ورم کرده و کبود شده!

 ابرو باال انداخت و لب زد. یزد و با لحن حق به جانب  نشیخونسرد دستش رو به س محدثه

! مگر کنهیادم که به خاطر کتک خوردن ورم نم یزد در گوشت! کل لب ها یگیم  ی_خواهر خودت دار 
 بخور...  یکنه و حساب طنتی ش یک ی نکهیا

رابطه عاشقانه   کیانگار ما  گهی م نی شد، همچ لیتبد  غیحرفش به ج  هیازش گرفتم که بق یشگونین
 بهش رفتم و گفتم:  ی! چپ چپ نگاهم کرد که چشم غره امیفول امکانات رو گذروند
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 که خورده شده غم و غصه است!  یز ی _چرت و پرت نگو! به خاطر کتک ورم کرده! تنها چ

که با ورود   دمیکوب  نیبا حرص پام رو زم  د،یرو بهم نشون داد و بازم خند ی دستش عالمت اوک  با
بلند شد و با احترام خطاب  یصندل   یاز رو دنشی. محدثه با دمیتو سالن جفتمون خفه شد  نیآرت

 قرارش داد.

 نم؟ یبچ  زوی! شام درست کردم م ر ی _سالم اقا، شبتون بخ

 یتا مبادا دوباره با نگاهش غرق شم. تحمل نگاه ها رفتمیور م  وانمیانداختم و با ل  نیی رو پا سرم
 رو نداشتم.    رشیخ

 ...ییجا  رمیصدف بکش، حتما قرص هاشم بده بخوره... من م ی_برا

لب اداش رو   ریانگار من طفل چهارسالم! ز کنهی سفارش م یجور   کیتعجب به رفتنش نگاه کردم.  با
  دیجد وهیش نمیا ونم؟یمن پشم ینشون بد  یخوایخر! االن مثال م کهی . مرتدیدراوردم که محدثه خند

  هیخوابیورم کردش که معلومه از ب یبا اون چشم ها ت،ی سخره بازم نیبا ا یر ی غلط کردنه؟ مرگ بگ
 .زنهی انگ معتاد بودن بهت م نتتیهرکس بب

 زونه؟یانقدر او افتی_چرا ق

 !شهیم  زونیاو افشی سروکله بزنه ق یابونی غول ب نی_هرکس با ا

 تمام لب زد.  یجلوم گذاشت و با دلسوز   یبشقاب برنج  محدثه

به فکر   کممی  یسخته ول یلیخ کنمیمن درک م   ،یکن یم ت یو اذخودت   یلیخ ی_صدف به خداتوام دار 
 کممیکه!   ین یبیم ی! دار شهیبدتر م  یه شه،یبهتر نم نی کردن رفتار آرت  یخودت باش. با لج و لجباز 

  مهیلحا ینکن...من تاحد  یخودی نگو نه! انقدر لج ب گهی م ی نشون بده، انقدر هرچ الی خیخودت رو ب 
  گرده،یم تشیکردن عصبان یبگه دنبال خال یز یچ هیانتقام هربار که  یکه چرا عقدت کرده تو بذار به پا

 ! شهی کم کم خودش سرد م  یتوجه باش یتو اگه ب

ادامه داد. االن   گهیبه حرفش زدم و ساکت به ظرفم زل زدم. محدثه ناراحت نگاهم کرد و د  یپوزخند
 که دوست دارم شب بخوابم و صبح پانشم.  یطی . شرابردمی به سر م یبد و مسخره ا یل یخ  طیتو شرا
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هنوز خارجه، مادرم و سارا باالسرم هستن و  نیهمش خواب بود، آرت نمیدارم صبح پاشم بب دوست
 !برم یگل م  دایو سرخاک آ یرو ادهیپ  رمی م یواشکیر پنج شنبه من ه

بهتر از داشتنشه! محدثه بعد از چند ساعت رفت و منم با وجود دوتا   یز یچ کی نداشتن  ییوقتا کی
دادم برم باال و خودم رو بخوابونم.   حی کالفه و خمار بودم که ترج یکه خوردم به حد یدیمسکن جد

 شدنم برسم! ن داری صبح ب یبه ارزو دیشا

ممکن چشم بستم،  یجا  نیتخت تو گوشه تر یعوض کردم و رو یا گهید یهام رو با لباس ها لباس 
 و چه بهتر!    ادیامشب اصال ن دیرو بهم داد که شا  تیذهن نیا نیارت  ومدنیدو بود و ن کیساعت نزد

 تخت زدم و چشم هام رو بستم... یرو  یچرخ

خمارم، به   کردم یجابه جا شدم. حس م   کمیلب گفتم و   ری ز یشدن تخت، "هوم" کوتاه   نییباال پا با
که کنارم غرق خواب بود و دستش رو ساعد   نی رو به آرت جمی زحمت چشم هام رو باز کردم و نگاه گ

  یکه حسگرام روشن شد ب نیهم  یگذاشته، انداختم. اولش منگ بودم ول شی شون یپ یدستش رو رو
 .  ستادمیکنار تخت ا یتعادل  یشدم و با وجود ب از جام بلند اهو

اومده که من  یک نیانداختم. ا کردی م کی ت کیعدد چهار ت یسردرگمم رو به ساعت که رو نگاه
نشون  شی راحت  یو لباس ها ختشی بهم ر یآب گلوم رو قورت دادم بهش زل زدم، موها دم؟ینفهم

 !دهیوقته اومده و کنار من فلک زده کپ  یلیخ دادیم

  یلی ! خترسمیبازم ازش م  ی خوابه ول   نکهیرو به دندون گرفتم و موهام رو کنار زدم. با وجود ا لبم
بالشتم رو از کنارش   ییصدا چینکنم، بدون ه یچ یوقت نزنم و خوابش رو ق  کی که  نیآهسته واسه ا

و  شدی م  نییاروم باال و پا یل یکه خ  نشیسانت برداشتم. به قفسه س کیسانت  کیچنگ زدم و 
 سمت در اتاق رفتم. نیپاورچ نیانداختم و پاورچ یقینگاه دق دادیم قشیاز خواب عم نشون

جا   کی نشونیبا ا تونمیمن نم دم، یکش نییدر رو اروم پا  رهیکه نگاهم به صورتش بود دستگ یدرحال 
باال   یشتر ی با سرعت ب  نباریباز نشد، نگاهم رو به در انداختم و ا  یول  دیرس نییبه پا  رهیبخوابم! دستگ

چرا   ستی معلوم ن  فطانداختم، کثا نیرو به صورت آرت می نگاه عصب شه؟یچرا باز نم یکردم، لعنت  نییپا
 درو قفل کرده! 
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 یاالن من چه طور  ادیتوف به خودت ب  ی! انیچرا معلومه هدفش فقط ازار دادن منه، فقط هم البته
 بخوابم؟   رمیبگ

گرفتن   یباعث شد دست از کشت  نیخشدار آرت  یور رفتم بلکه باز شه که صدا رهیبا دستگ گهیبار د کی
 فلز بدبخت بردارم.  کهیت  کیبا اون 

 ؟ ینصف شب یکن ی م کاری_چ

 و با حرص گفتم:  دمیرو به بالشت تو دستم کوب سرم

 بازش کن!  ای ب شه،یدر باز نم  ییبرم دستشو خوامی_م

نگاه   شیهپل یشدن تخت، باعث شد گردن کج کنم و به صورت خوابالوده و موها نییباال پا  یصدا
 کنم.

 ی. اونم واسه شست و شومیرفتیبا آفتابه م میحاجت؟ ما بچه بود یقضا رنیبا بالشت م دنی_جد
 ؟ی بر ی واسه کجات م یاون بالشت رو دار  قایمورد نظر! االن دق ینواح

 ندون گرفتم و با عجز گفتم: رو به د لبم

 بکپم.  نیی برم پا خوامی باز کن درو! م  ای_ب

 خونسرد لب زد. یل یو خ دیکش ششیبه ته ر یدست

 ه؟ یبهداشت ری غ یکنی ! حس نمخوابنی که روش نم یی_بعد از استفاده از بالشت واسه دستشو

 با حرص برگشتم  مقابل صورت خونسرد لب زدم.  ومد،یدرم  غمیداشت ج گهید

 االن! نیبخوابم! درو باز کن، هم نجایباتو ا خوامی_من نم

 در ادامه گفتم: یرو بزنه خودم فور   شیتکرار یدوباره حرف ها نکهیقبل از ا بعد

وست  من االن د یباشه ول  یو من فالنم و شناسنامه و کوفت و زهرمار! شوهرم تمی_االنم باز نگو من ک 
  خوامیرو دوست دارم م  نییواسه تو من همون مبل پا ی بزرگ  نیندارم کنارت بخوابم! بفهم! تخت به ا

 برم روش کپه مرگم رو بذارم!
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نگاه  یکمد لمیچونش گذاشت، انگار داره ف ریگاه ز هیرو باال اورد و دستش رو به صورت تک   پاهاش
 داد و لب زد. لمیتحو یلبخند پت و پهن  کنه،یم

 تنها بخوابن!  ییوقتا  هی دینداره که! زن و شوهر با  حیهمه توض نیاشه برو! ا_خب ب 

 با حرص چشم بستم و گفتم:  زش یلحن تمسخر ام از

 _باشه، درو باز کن برم! 

 نه من خودت درو باز کن! رونی ب یبر  یخوای_تو م

پاهاش تو بغل   نیو پتور ب  د یتخت دراز کش  یبزنم سرش که با خنده رو ادیاومدم فر تی عصبان از
 لب زد:  کردیاشاره م  شیشلوار راحت  بیکه به ج  یخونسرد در حال  یل یگرفت و خ

 برش دار!  ایحال ندارم بردارم، خودت ب  نجاستیا دی_کل

 وبیا ایصاحب صبر، خدا  ای! رونیحد ممکن باز شد، کم مونده بود از حدقه بزنه ب  نی هام تا اخر چشم
 ! ارهیکم م نیا یجلو

که نامحسوس لبخند   ینی به آرت بی و نگاه عاجزم رو به در و به همون ترت دمیبه چشم هام کش یدست
 به لب داشت انداختم. 

 باز کرد و لب زد. مهیرو جذب کردم و اروم رفتم جلوش، چشمش رو ن عزمم

 بخوابم!  خوامیدار م_زودباش برش 

کامال مشخصه  بت؟یتو ج  یدست بکن  یتونیخودت نم  ؟یاالن چالغ یعنی رو خاروندم،  میشونیپ
بار زور گفتنش برم. دستم رو جلو بردم ، ضربان قلبم شدت   ری عمرا من ز یآزارم بده ول یبا چ  دونهیم

 خم بشم و اون کامال خونسرد چشم هاش رو بست.   کمیگرفت مجبور شدم روش 

دستم به  کردمی م یسع  یخورد، هرچ  یفرو بردم  که تکون نامحسوس بشی دستم رو داخل ج یسخت با
 تنش نخوره نشد!

نبود! جلو تر رفتم و دوباره انگشت هام رو تکون دادم تا  د یاز کل  یاثر  یرفتم ول ش ی رو تا تهش پ  ریمس
 ماتم برد.  نیکه با حرف آرت  ادیب  رمیگ  دیکل هیشب یز یچ کی
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 ! بهی ج  یکی نی _اخ حواسم نبود، تو ا

 ادامه داد.  یحی کج شد و با لبخند مل کمی همزمان

 ! بهیج  یک ی نیتو ا  ای_ب

زبونم درحال دعوا بودن که  یاالن جلو ایدن یتمام فحش ها دم،یکش رونی حرص دستم رو ب با
 کدومشون رو زودتر بارش کنم!

  شیتفاوت باشم! با وجود آت یب د یبا دیمکث کردم، حرف محدثه تو ذهنم نقش بست، شا کمی  یول
 روهم فشار دادم. تخت رو دور زدم.  روزشی شم هام رو در مقابل لبخند پوجودم، چ

پتو   کیرفتم و  یوار یبرداشت و منتظر تک به تک حرکاتم رو دنبال کرد، سمت کمد د زی خ کامال
  یرو زد،ی م یک یدرونش موج مکز یکه کنجکاو نیآرت یبرداشتم. بدون توجه به نگاه ها یمسافرت 

 انداختم.  نیزم

 . دمیبدون پتو دراز کش نیزم یبرداشتم و رو  بالشتمم

در   یو متعجبش باعث شد لبخند محو  یعصب یکه صدا دادمیلب فحشش م ر یبهش کردم و ز پشت
 سانت بزنم.  میحد ن

 ؟یار ی از خودت درم یچه رفتار مسخره ا نیا ؟یدی اونجا خواب  ی_واسه چ

 برگردم چشم هام رو بستم و لب زدم. نکهیا بدون

 راحتم.  نجای! منم ادنهیتخت خواب یبهتر از رو دنیخواب نیم _رو ز

 تخت صدف!  یرو ا یاالن ب نی_هم

باعث نشد بهش   یلحظه ا داد،ی درشت درشت م یلحنش جوالن ها یکه سخاوتمندانه تو یتحکم
 ذره توجه کنم!  کی یحت

 ! ری_شب بخ 
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  ی...اهاشهیبدتر م   تیضیسرده مر که؟ی سرام نیزم تهیبخواب، حال   ریتخت بگ  یرو ایب  گمی_باتوام! م
 باتوام... 

  یشدن تخت باعث شد چشم هام رو بهم فشار بدم و رسما خودم رو به کوچه عل نییباال پا  یصدا
 افهیق تونستمیخم شد و من با وجود بسته بودن چشم هام م  کلمیه یتخت رو یچپ بزنم. از رو

 رو تصور کنم. شی عصب یپرحرص و اون چشم ها

 تخت!  رو  ای_گفتم ب

 راحتم... نی_رو زم 

 . کشمی بکپ! فکر کرده من ناز م  ریبگ نی _اصال به جهنم رو زم

 ! خورهیم  یو اشکار بود که خون خودش رو رسما داره با ن دایلحن صداش کامال هو از

جمع   نمی کامل بود، دستم رو تو س تی که از سر رضا یسرجاش و و پشت بهم کرد، با لبخند  برگشت
زود   یلیمثل "اخ جون حرصش دادم" چشم بستم و خ یسرما با حس بامزه ا کمیکردم و با وجود 

 خوابم برد. 

 

و رسما خواب   خوردی که از پنجره به صورتم م یبه کمرم دادم و اروم چشم هارو به نور   یو قوس کش
 رو کوفت کرده، انداختم. نمی نازن

 افتاد. دمی روش خواب شبیکه د ی اهم به پتو مسافرت که نگ دمیکش کمی تخت نشستم و خودم رو  یرو

  نیزدم، من رو تخت که! چشم هام کامال باز شد، با حرص دنبال مسبب ا ختمیبهم ر  یبه موها یچنگ
 ندارن!  فیساعت مطمئن شدم تش دنی که با د گشتمیم ریتغ

رو برگردوند  من یک  کهیصورتم به عقب هول دادم. مرت یرو که توهم گره خورده از رو  شونمیپر یموها
 دم؟ ینفهم نهیتخت؟ انقدر خوابم سنگ یرو

 _نکنه خودم تو خواب راه افتادم و برگشتم رو تخت! 
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موهام رو جمع و جور کردم و به قصد  شی آرا زیم یحوصله  جلو  یب  ست،ی ن  دمیبع  نیهمچ البته
 شدم.  نیی طبقه پا  یراه ری نون و پن هیتک کیخوردن 

امروز از اون  کردمی حس م اد،یبودم ن دواریدرهرحال ام انه،ی  نجایا ادیمحدثه امروز م دونستمینم
 .خوادیم  ییکه دلم تنها یی روزا

  نی! با اخواستی اهنگ گوش کردن، م کمی  دیغصه خوردن و شا یسکوت و ارامش همراه با چاشن  دلم
رو روشن   ونیبار تلوز نیلاو یبودن برا نجایهمه مدت ا نیتو دهنم گذاشتم و بعد ا یفکر لقمه ا

 کردم. 

که پشت  ییکردم و به اهنگ ها ادیرو ز ونیتلوز یزدم، صدا یموردعالقم لبخند یکانال ها دنید با
 گوش سپردم.  شدیسرهم خونده م

  یکه از بچگ  یز یچ یق یاصوات موس خواست،یفقط دلم ارامش م خونهیم یواسم مهم نبود چ  اصال
 من بودن! نیهمدم تمام لحظات شاد و غمگ

 " نیآرت

  تیبه اولو دیشه با شتریسودمون ب میارزه، اگه بخوا ی م شتریشرکت الستر ب  ی_سهام پنجاه درصد
 سطحش باالست.  شونیواردات هی! البته ناگفته نماند مواد اولمیدقت کن  کمیهامون 

صحبت کردم، از   نایس دار کارخونه  هیسرما من با اده؟یهاشون ز متیق دیکنیفکر نم ی_منم موافقم ول
 ...شهیکمتر م نمونیهاشونم متوسِط...هز متیکنار اومد. ق شهینظر من با اونا راحت تر م

 من رو به خودم اوردم.  لیسه یکه صدا  دمیکاغذ کش یبا خودکار رو یا گهید خط

 ه؟ ی_نظر توچ

جواب   رمی نداشت، بگ یمعن چیکه ه یاب  یشده به خط ها نینگاهم رو از اون صفحه مز نکهیا بدون
 دادم. 

 سهام شرکت الستر ندارم!  ای هیمواد اول دیواسه خر یعالقه ا ست،ی_واسم مهم ن

 نشنون لب زد. هیکه بق ی گوشم جور  کیو نزد د یرو کنارم کش   خودش
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سهام   خوام ینم  یو بگ  یکن یه که فقط بدخلق کارخون یو امروز کشوندچه مرگته؟ من یبگ شهی_م
 بخرم!؟

اعصاب  یکه ب مانیپ یپرت کردم که چند تکون نامزون خورد و جلو زیم یخودکار رو رو   یکالفگ با
 نشسته بود، افتاد. یصندل  یرو هیعقب تر از بق 

 هیتک  ی. به صندل کردنیتوهمم نگاه م یهاشون قطع شد و همه به صورت کالفه و اخم ها صحبت
 تمام لب زدم.  یتیدادم و با حرص و ناراض

کوفتم خرج   گهیمن د دهیکردم نرس نییکه تا یبه سقف دات یتا مقدار تول  ستم،ی ن  یراض  دی_از روند تول
 !کنمیصاحاب نم  یکارخونه ب نیا

تند به  یو با قدم ها دمیکتم کش نییبه پا یهمه رو شکه کرد، دست بایو بلندم تقر ی عصب یصدا
 رو پشت سرم بشنومم... ل یتند سه یقدم ها یصدا تونستمیسمت دفتر کارم رفتم، م

  یتمام پشت بهش کردم و جلو ی رفتم تو اتاق پشت سرم اومد و در رو محکم بست، با خستگ  یوقت
 . دمیاروم شدن ضربان قلبم کش یبرا قی پنجره چندتا نفس عم

 پسم زد... ی! اونم درست لحظه ادیکش ری قلبم ت  شبیچند وقت سکوت د نی! بعد اکردیم درد

 "کشمیو متو صورتم داد زد و گفت "خودم  یگرفت، وقت دمیکه ناد یلحظه ا درست

نوزاد  درصد فهمت شده در حد یعن ی. یفهم ی نم میگیبهت م   میهرچ ،ی_تو چته پسر؟ از صبح تو لک 
 ...یجغد شد هیتو شب کنهی م یزر و زور  ده،یچهارماه! باز اون واکنش نشون م

 سربه سرم نذار!  س،ی_حالم خوش ن 

 باعث شد برگردم و بهش نگاه کنم.   یشدن صندل دهیکش یصدا

که  ا ین ی! شرکت علرهیم شی خوب داره پ  یلیکه خ یزده به برجکت؟ همه چ یباز ک  شده؟ی_چ
 که بهت گفتم از االن واسه خودت بدون! شمیکه واسه خودته! بق شترشیورشکست شد، نصف ب 

 لب گفتم:  ری زدم. و ز  هیتک یلم دادم و سرم رو عقب بردم و به پشت یصندل رو

 بادمجون بم افت نداره؟   گنیم یدی_شن
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 و با حرص لب زد.  دی کوب  زی م یرو یچشم بست و با کالفگ لیسه

کرده؟ مگه نگفتم دختره رو عقد    یهات قاط میدختره س نیشاسگول؟ نکنه سر ا هیدردت چ گهی_د د
دخالت    اریو تو کار کام  یکردیتو همون انبار شرشو کم م   دینکن! از همون اول کارت اشتباه بود. با

 ...یکردینم

  گه؟یمنظورش صدفه د قایدختره؟ دق نیا

 تمام گفتم:  یو با مسخرگ  دمیکش مینی چشم هام و ب یرو رو دستم

 ؟یگم ش  یبر  هینظرت چ   رم،یپاچه بگ خوادیاالن من در حد سگ دلم م نی_بب 

  میداد، دستش رو به حالت تسل لمیتحو یلبخند مسخره ا یگرد شد ول یلحظه ا لیسه یها چشم
 رفت و من خوشحالم که رفت اصال اعصاب نداشتم. یحرف   چیباال اورد و بدون ه

 انداختم. یحال  ی بود نگاه ب  شیش  کیدم و به ساعت که نزدز میرو صندل   یچرخ

  ی با حال د،یمشخصه به شام هم نخواهم رس ایطور که از زوا نیناهار خوردم نه صبحونه و هم نه
 رو روهم فشار دادم. دمیخواب ند یمنقلب و خراب چشم ها

 !رمی کنم اروم بگ  یغلط کی  دیسرجاش...با ادیاعصابم ب دیبخوابم...با کمی  دیبرم خونه...با دیبا

 گفتم:  کردیبهم نگاه م یکه عصب  یمان ی باز شدن در اتاق با حرص خطاب به پ با

گند   ای فردا سر صبح ب ریهست، نوبت بگ یعصابم تخم مرغ یاالن به اندازه کاف ،یاومد ی_بدموقع ا
 بزن بهم و برو! 

 اتاق رو برخالف تصورم اروم بست.  در

پرت   زمیم یکه دستش بود رو رو  ی بهش زل زدم، پرونده ا یجد یل یهم قالب کردم و خهام تو  دست
 خودم رو گرفتم.  ی جلو  یخندم گرفت ول  تشیکرد که از عصبان

 .رمیم شمیچندتا نکته بهت بگم بعد گم م دی_با

 درهم گفتم: یبه موهام زدم و با حالت عجز و ابروها یچنگ یدست دو
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فتوا  گهید یک یاالن حوصله ندارم، برو رو  ؟یبر  یپند و اندرز بگ  ی_جون مادرت بسه! بازم اومد
 امتحان کن.

 گفت:  زدیکه تو هر کلمه اش بهم گند م یبهم زد و با لحن  یز یو تمسخر ام یزورک   لبخند

  ریتقص یبدون  خوادیبگم وگرنه من خودم اصال حوصلتو ندارم اون م  ناروی_خاله اصرار داره بهت ا 
 صدف نبود! 

 چشم هام گذاشتم. یو با انگشت هام رو رو میتنظ  زیم یدستم رو رو ارنج

 لب اروم گفتم:  ریز

 ... دونمی_م

 پاش نشست گفت برو، قرار بود قبل اومدن تو برگرده...  ری بره، خاله ز خواستی_اون نم

 انفجار بودم گفتم: کینزد ت ی که از غم و عصبان یزدم و درحال   یپوزخند

 ات تموم نشد؟ _زر

 گفت:  یبلند یو با صدا دیکوب زی م یاومد و رو جلو

 یاز اون دار  ارویدن یدر حق تو نکرده و تو تاوان تمام ادم ها یاشتباه چیاون دختر ه تهی_تو حال
 ته؟ یحال ؟یر یگیم

 . دیچیتو استخونم پ یکه درد بد  دمیکوب زیم یمشت شدم رو محکم رو دست

 بارت کنم که هم شرمنده تو شم هم خاله که حکم مادر رو داره!  یز ی چ هی! نذار مانی_برو پ

 لب زد.  رفتیو همون طور که عقب عقب م  دیبلند خند مانیپ

 اصال؟  یدنیم وش ی معن ته؟ی_حرمت؟ تو مگه حرمتم حال

پرتش   واریکنار دستم رو برداشتم و سمت د یجا چسب  تی رفتن اون، با عصبان  رونی بستم که با ب چشم
 کردم. 
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بارش   یز ی حال بدم اگر برم خونه ممکنه کنترلم رو از دست بدم و چ   نیبا ا  رم،یم ی دارم م کردمی م حس
 !خوادی کنم و االن واقعا دلم جنگ و جدال نم

از کارخونه  کردن،یکه کنجکاو نگاهم م یرو برداشتم و بدون توجه به افراد نمیماش  چیحرص سوئ  با
به خونه و   دنیکه واسه رس ییها نی انبوه ماش نیبود و من قصد نداشتم ب  کی. هوا تاررونی زدم ب

 داشته باشم. یدرحال جدال هستن، نقش ارشونی

زل زدم. حالم بد بود  یقطه کور پشت چراغ قرمز به ن کردی م یرو عاص یکه هرکس یک ی توجه به تراف یب
 دم خونه... دمیرس  یک  دمیکه نفهم یبد، انقدر   یلیخ

روشن   یدادم و به چراغ ها نیی. پنجره رو پا ستیکس ن چی...هستیکه مطمئنم منتظرم ن  یا خونه
 درون گلوم نشسته.  یبغض  کردمی اتاق خوابمون نگاه کردم. حس م

واهمه دارم. از روبه رو شدن باهاش    دنشیجرات نداشتم برم تو خونه، از د دم،یبه فرمون کوب   چندبار
 !شمیتوجه شده دارم خول م یبهم ب نکهیاسترس دارم! از ا

 رو برداشتم.   میمونده از زهرمار یباق   یرو سمت داشبرد بردم و تنها قوط دستم

. من  ستیواسم مهم ن حالم اصال  نیاالن تو ا یکه دکترم به صورت صددرصد ممنوع کرده ول یز یچ
 . دمیرو ازش سرکش یهوا مقدار  یاروم شم، درش رو باز کردم و ب یجور  کی دیبا

  یکوفت ن یکه از ا یبار   نیاز اخر یادی گس و تلخش باعث شد صورتم تو هم جمع شه! زمان ز مزه
 .اومدی وقت خوشم نم چیبودم از مزه تلخش ه  کامیمن امر  گذره،یخوردم م

 یقرار گرفتم که مزه تلخش در برابر زهرمار  یو ناراحت  یخستگ  یبدم، تو درجه ا حال  نیاالن با ا یول
 . ستین  یچی ه میزندگ

  یبرا ستمیحاضر ن   یول کنمیم یمال منه، توش زندگ یدادم و به خونه زل زدم، خونه ا هیتک  یصندل  به
 اروم شدنم به داخلش برم. 

  ریکه به اخالق گوهم بص ستین مانیبازم سر صدف هوارشم، صدف پ خوامی نم ستم،یاروم ن  من
 باشه... 

 بشه... کمی نزد دینبا کنهی م یهام قاط  میس یکه بدونه وقت ستین خاله
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 سربه سرم بذاره اما، صدف... دینبا  یِ حالم سگ یوقت  شهیحال ،یبا اون همه قلدر  لمیسه  یحت

 !دونهینم انگار

 ...خوادیکه اون توشه و من رو نم یا خونه

که من  ی کار  نیفکر کردم، با ا ی خودم چ   شیو بخواد؟ نه واقعا من پمن دیچقدر احمقم، چرا با من
 دارم؟   ی باهاش کردم توقع چ

 چیتو ه ی...ارامشگشتمی. حالم خوش نبود دنبال ارامش مدمیبه دهنم کش یخوردم و دست  بازم
 ...دمیدینم یز یچ

 درون قلبم جون گرفت...  یحس دمیرو بوس لب هاش  یوقتاون شب،   یول

درونم   یز ی تنش رو به خودم فشردم چ یوقت  دم،یترکیکه از خشم و نفرت داشتم م یشب لعنت همون
 به تالطم افتاد...

  هیبا وجود اشک و گر رفتم،ی رفت و من با دلم داشتم جلو م نیخشم و نفرت از ب   ییها هیثان یبرا انگار
 ... خواستیهاش دلم وجودش رو م

تموم   یبه خوردنم ادامه بدم به زود  یطور  نیو اگه هم  شیپ  یاز سر  شتریب  دم،یسرکش گهید کمی
 ...شهیم

بستش   یاون دست ها ادی...نداختیتنش م یگرما ادیشعله ور شده در وجودم من رو   یگرما حس
 دور گردنم حلقه شد... یکه از سر ناچار 

که  یوقت ی حت  ،یلحظه زندگ نیتو بدتر   طیشرا  نیهستن، تو بدتر یب یوجودات عج که زنا م یراست به
 ...دنیبهت ارامش م  خوانی خودشون نم

  نکهیا یبرا  د،یکه ادم رو افر یکه خدا روز  ستی خود ن ی... ب یافتنی ناخواسته! ارامش دست ن ارامش
و   دیدلش لرز د،یحوا رو د یبایبار اول رخ ز  یتنها نباشه بهش حوا رو داد...همون موقع که ادم، برا

 ده؟ یماحساس ارامش بهم دست  دنشیکه با د هیک نی سست شد. به سجده افتاد و به خدا گفت ا
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ما گنده  کل یرفتار کنن تا ه   یبدونن چه طور  دیموجودات عالم هستن، فقط با نیقدرتمند تر زنا
 !ارنیمردارو به زانو درب 

 پرت کردم. نی رو کف ماش  شیخال  شهیو ش  دمیمونده رو سر کش یباق یقطره از محتوا نیاخر

  یکردم ذهن ب یداغم چندبار فشار دادم و سع یسوزناک و خستم رو به انگشت ها یها چشم
 بچرخونم...  یا گهیصاحابم رو سمت د

و   دیپلکی اطرافش م ابونی زده، ذهنمم مدام تو خ  یپاره کرده و رو صدف و اون شب قفل  ریکه زنج  قلبم
 . خواستیو رخصت م زدی لگد م نیکف زم یها زهیبه سنگ ر

 نیهم هم  یموهاش رو کوتاه کرده؟ تو بچگ  یبار ک نیاخر  یعن یبلندش افتادم،  یموها ادی ناخواسته
 بود؟*"   یقدر بلند و خواستن

 .ختمیو موهام رو بهم ر دمیبه فرمون کوب  یمشت

 ده؟یتو مخ من جوالن م هیچ نای_ا

 کنارم، حالم بد بود.  یصندل  یکرواتم رو شل کردم و انداختمش رو کالفه

 _من چه مرگم شده؟

 "صدف" 

 . ادیدرب  غمینمونده بود ج  یز یتخت چ یرو  یالک یو دور زدن ها  یاز کالفگ بایتقر

نصف شب بود، حس و حال   کی ک یچنگ زدم، ساعت نزد یتخت نشستم و موهام رو چندبار  یرو
 درک کنم از کجاست!  تونستمینم  یکه حت  یحس و حال داد،ی تو وجودم ازارم م  یبد

 هوا در خونه باز شد.  یاومدم که ب نیی اروم از پله ها پا یتخت بلند شدم و با قدم ها یاز رو اروم

چشمش نشون از   ریز یچشم دوختم، گود نیبه صورت عرق کرده و خسته ارت  و ستادمیپله اخر ا رو
 ! دادیم یطوالن  یخواب یب
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تو نگاهش چنان غم و  د،یباریاز سرو روش م  یاول رو تو سالن گذاشتم که نگاهم کرد، آشفتگ قدم
 رو فراموش کنم و نگرانش بشم. یهمه چ یوجود داشت که باعث شد لحظه ا یناراحت 

لحن خمار و کش   دنیقورت دادم که دوتا قدم نامتعادل سمتم برداشت، ناخوداگاه با شن گلوم رو  آب
 .دیدارش حس ترس درونم دم

 ؟ یچرا؟ نکنه منتظر من بود ؟یدار ی_ب

 مست کرده؟   یعن یخم کردم،  کمیسرم رو  یشک و دودل با

 و به تاراج برده.تو کوچه خفتش کرده و دارو ندارش  یکی ! انگار هیطور نی ا افشیو ق  ختیر چرا

 _خوابم نبرد... 

 شهیمثل هم یول  داشتیبا ابهت قدم برم  ییجورا کیجلو گذاشت  یا گهیقدم د د،یهوا خند یب
 اخم هاش توهم شد. م،ینیبه عقب برداشتم که از عقب نش ی! ناخواسته قدمستیصاف و محکم ن

 بم؟یرمگ...ه..غ  ؟یشی_از...من...دور م

تو حالت   یروان  نی! ادادیالکل م یفاصله هم بو نیاز هم شد،یم لی تبد نیقیکم کم داشت به  شکم
 نداره *"  یتعادل درست حساب یعاد

 

حرکت عقب گرد    کیتو  کنهیم ینباشه و نفهمه داره چه غلط  شیحال   یچیاالن ممکنه ه نکهیتصور ا با
داره رفتم و محکم درو پشت سرم قفل   دیاالن کل دونستمیکه م  یتند تو تنها اتاق یکردم و با قدم ها

 کردم. 

 شدن بود.  یدرحال جار  میشونی پ یعرق رو یو دونه ها  زدمینفس م نفس

در محکم    رهیدستگ هیتخت نشستم. به محض گذشت چند ثان  یو اروم رو دمیبه صورتم کش یدست
 شد.  نییو پا  باال

 ؟ی کنیفرار م  ی_واسه چ
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تخت بلند شدم و سمت در رفتم، مطمئن   ی! وحشت زده از رودیچند بار محکم به در کوب همزمان
کنار کتابخونه رو برداشتم و به در   یچوب یصندل نیبا وجود ا  یداخل، ول ادیب تونه یشدم که قفله و نم

 دادم.  هیتک

 صدام زد. یبلند و لحن کشدار  یو با صدا دیبه در کوب  یاپ یپ  چندبار

باز    ستم،ی...دزد...ننمی..آرتتی..بچگی_واکن..م..من..شوهرتم...هم..باز 
 ؟ی کنی ..کردم...که..ازم...فرارمکارتیکن..مگه..چ

 ! ستین  شیحال یچ ی مطمئنم مست شده و ه گهیزده از در فاصله گرفتم. د هول

به صاحبش نداره به   یکه از نظر من اصال شباهت ییجونش بازم به در خورد و صدا   یب یها مشت
 انداخت.  نیگوشم طن

..کس..چی...کرده...ت..تاحاال..واسه..ه..هکارمی..کنم...باب..ات..چفی..و..واست..تعرخوامی_واکن...م
 نگفتم...

خدا من صبح   یتو سرم؟ ا گوشه چشمم چهارزانو نشست، بازم قراره بزنه یو گلگل یبا دامن اب  اشک
 خودم رو اروم کردم!   یبابدبخت

 اصال اسمش از تو شناسنامه پاک بشه...  خوادیکرده...دلم م یبشنومم بابام چه غلط  خوادینم دلم

 به دردودل ش..وهرش گوش بده؟  دی!؟ م..مگه..زن..نبایستی_مگه..زن..م...ن

وادارم کرد    نشیغمگ یدار اب گلوم رو قورت دادم که حس کردم پشت در نشست، کم کم صدا بغض
 ! گهیمی تر بشم تا بتونم بشنومم چ کینزد

دادم به  شویکی  دم،ی...دوتا..خریدفعه قرار بود واسه...تولدش ...عروسک..بخرم، ول  هی_...خواهرم 
 تو...

 و ادامه داد. دیهوا خند  یساکت شد و ب کمی

 .نی..کنم...زد...اتی ...از..بابات...شکاخواستمی...م..مکردمای م تی شتم...شکا_دا

 .شاپور ننه..مرده...ر..و...کشت...
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 بودم!  دهیقبال هم اسمش رو شن هیشاپور ک  دونستمینم زدی پرت و پال حرف م د،یتر خند بلند

ده، گوشم رو جلو  دا هیحس کردم به در اتاق تک یز یشدن چ دهیکوب فیخف یبا صدا  د،یتر خند بلند
 کردم بشنومم. یبردم و سع 

..از..ا..اتاقم یواشکی...ا..ارش...دمی_اون عروسک..قرمزه..بود...ارش..بهت داد...اونو..م..من..خر
 ب..بردا..شت...ب..اسم..خودش..داد بهت.

راجب کدوم عروسک   دونستمی! نمگفتیفکر کردم، رسما شرو ور م کمی اشک هام رو پس زدم و  جیگ
 ...زنهی حرف م

 کردم حرف هاش رو بشنومم.  ینشستم و زانوهام رو تو بغلم گرفتم و سع نیزم  رو

 یو تو لباس دامادمامانم من  خواستیدل..م م رم،ی ..بگی...عروس خواستی_دلم...م..م
..ماماادتهی.و.....ت.ی..بدوزه...ر..راستی..خودش..برات...ل..لباس..عر..وس یعنی...بعد..م..من....نهی بب

 دوخت؟ ینم...لباس..م

 لب با بعض گفتم:  ریاره تکون دادم و ز یبه معن یسر  دیدیمن رو نم  نکهیو با ا ختمیر اشک

 !ادمهی_اره 

خودم   یبرداشتم ول زی سمت در خ کم یو من نگران  دیکوب  واریبا مشت به د کنمی حس م یاپ یبار پ چند
 . دیرسیمنع کردم. چند لحظه گذشت، صداش به گوشم نم  ع یرو سر

 نکنه خوابش برده! ای رفت،   دونستمینم

 تر شدم.  کیلرزونش به خودم اومدم و به در نزد یبا صدا یول

بودن،  نای...ت..توبازم بابات...مادرت...خ..خواهرت...ارش...ا..ایدونی...شدم...ممیتی_م..من...
بودم،  یپرورشگاه! پسر بد  برنشیکه خانوادش م یدم...مثل بچه اتنها ش هوی ...م..من...ی..فهمیم

 که خونمون...دود شد من با بابام دعوام..شد...  یشب   یدونیخانوادم ولم کردن...م..م

 لب زد.  ین یو با لحن غمگ دیاروم خند گفتیکه با بغض م ییحرف ها ونیم
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بار   نی...من واسه اولدمیمن ترس..ب..بدبخت..م..چرا...من..و با خودشون نبردن؟ یل ی_م..من...خ
 ... دمیبعد از تنها شدنم بدجور ترس 

 یمست  ینشستم و دارم به حرفاش که از رو یواسه چ دونمیاصال نم کنه،یم  هیکردم داره گر حس
کوفت کردن اون   یو فقط از رو دهینم  یدرست و حساب  یمعن  چیکه ه یی! حرف هادمیگوش م  زنهیم

 رسما ماتم برد.   دمیهق هق مردونش رو شن  یصدا یوقت  یکه ول  ستیزهرماره! تو حال خودش ن

 قطعا اثر الکله! کنه،یم هیتفاوت باشم. به جهنم که داره گر یکردم ب یعالم به دلم نشست، سع غم

چشمم اوردم   یجلو  که در حقم کرده بود رو ییسمت تخت و گوشام رو با دستم گرفتم، تمام کارا رفتم
چند ساله که  ی. مثل بچه ادیکوبیقلبم افسار پاره کرده بود و پا م  یول  رمیقلب احمقم رو بگ یتا جلو

 . دیکوب ی م نیرو به زم   فشی و نح کیکوچ یکرد و پاها یم هیگرفت، گر یبونه مادرش رو م 

 

 بد؟  یخوبه چ  یچ دونه، ی"دل عاشق چه م

 " بتی برات مص شه،ی اگه عاشق بشه م دل

زدم و سرش   نمیبه س یهوا چنگ یب  ومدیهاش رو عصابم بود خودمم اشکم داشت در م هیگر یصدا
 داد زدم.

 _زبون نفهم! 

 

 گهیکه عاشق بشه، کور د ی"دل

 " گهیبند، اسم عشقشو م هی فقط

  دزی م یلیش به گوشم سمردونه یها هیگر یرو برداشتم، هنوزم صدا یسمت در، با حرص صندل  رفتم
 عقل و قلبم بودم.  نی و من درحال جدال ب

 !  ارهیسرت م  ییبال کی هوکیمسته  زد،یدستش گرفته و داد م یز ی که ت یذهن
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 زن و شوهرن! به تو چه؟ زد،یصاف کرده بود و نعره م نهیترس جلوش س یقلبم  بدون ذره ا اما

 اله یخ یبگه، ب  یهرچ ی"هرک

 "گهیجور د هی نهیبیم وعشقش 

دستم رو  ی هق هقش قطع شد، با مکث و دو دل یو قفل در رو چرخوندم، صدا  دمیکش یق یعم  نفس
به عقب برداشتم     ی. قدمدیهوا در رو سمت خودش کش ی لبه در چفت کردم و اروم در رو باز کردم که ب

 پارادوکس جهان بود!  نیتر نیقامت بلند و خم شدش غمگ

 که منتظر بود در رو باز کنم! انگار

 خوردیتلو تلو م کمی  ینمونده بهم زل زد، درحال  یتوش باق  یدیسف یذره ا یکه حت ییهااون چشم  با
بود   یز یاوضاع خرابش که بدتر از چ  دیشده. از د  چارهی عاجز و ب  یادم ها هیشب  افشیجلو تر اومد ق

 .ستادم یوسط اتاق مات زده ا  کردمی که تصور م

 لب زد. خوردیتوش تکون م تی عصبان کمیاون لحن کشدارش که  با

و بهم  شدم که حالت  یانقدر...کثافط عوض اد؟یهان؟ انقدر ازم بدت م یدرو قفل کرد ی_واسه چ
 زنم؟ یم

 کردم اروم باشم... یگلوم رو قورت دارم و سع آب

 

 "دلم پره درد و غمه، فراون...

 مجنون..." چارهیداشت اون ب ی دل عجب

 . دیقدم جلوتر اومد و نعره کش کی

 !؟ ی_تو از من متنفر 
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درو باز کردم خودم رو فحش دادم. به چه  نکهیهام گرد شد، دست و پام رو گم کردم و رسما از ا چشم
! باز اون موقع تونستم با  کردیکار م یداشت چ شیرفته چند شب پ  ادمیجرات در رو باز کردم؟ انگار 
 ... ستی ن شی حال یچ ین که رسما هاال ؟یاالن چ یول رمی اتفاق رو بگ یچهارتا جمله از ته دلم جلو

 .*"...منم..منم..ستی...تو..حالت خوب ننی _نه بب

 اه از نهادم بلند شد.   دیرس  واریکمرم به د یاومد و من وحشت زده رفتم عقب، وقت  جلوتر

مثل   د،یو ترسناکش مصون بمونم...بغض کردم و چونم لرز رهی خ یاوردم تا از نگاه ها نیی رو پا سرم
 کرد. *" ی با ابهت و جزبش من رو الل م شهیهم

 !هیان یعصب شهیهم بای ! تقرهیازم عصبان  دیشا دونستمی*"م

 ؟ یزنی _نگاهم کن، المصب! چرا حرف نم

 

 زندون هیشده، برام   ای تو دن ی"ب

 دست بجونبون"  رهیمیداره م  دلم

 اروم گفتم:  دم،ی لحنش به خودم لرز از

 اخه بگم؟ *" ی_چ

 لب زدم. یو با غم و ناراحت   دیاز چشمم چک یاشک

 به خدا من...  ؟یدعوام کن ی خوای_بازم..ب..بازم م

 _نه!

و عرق کردش نگاه کردم. *". حس ترس بهم   یو شجاعت به خرج دادم  و به صورت جد جسارت
لب   یبفرستم،  با لحن مظلوم یافکار مسخره و ازار دهنده رو کنار  کردمیم یسع  یدست نداد درحال

 زدم.

 تاا... ی_بازم..اومد
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 _نه!

 یخوشحالتش که رو یبه حال زارش و موها ره،یاز قلبم اروم بگ کمیقاطعش باعث شد فقط  لحن
 م و اروم گفتم: شد رهیبود خ  ش یشونیپ

 ؟ یکن  می...زنداننجای...ای..خواینم  ؟یچ می_زندان

 _نه!

اومده؟ _پس   یسر اون گرگ وحش  یی بود؟ چه بال نیکردم. چرا انقدر غمگ خیعاجزش  یاز صدا نباریا
 ؟ یخوایم یچ

 شدم. رهی بودم، خ دنشیگرم و جذابش رو با نگاهم شکار کردم و مشتاق *"که منتظر شن  نگاه

 

 ی دونیندونه تو که خوب م ی"هرک

 " یمونی تا ابد تا قلب من م  که

و با لحن    ختیر شی شونیپ یرو دشیو ژول ختهیبهم ر  یانداخت موها نییمکث کرد و سرش رو پا 
 گفت:  یاروم

 ؟ یکنینم قیدر تیخودتو از شوهر اجبار ؟یذار یتو بغلت اروم شم. م خوامی بغلت کنم، م خوامی_م

هزار بار   با یلحظه تقر کیرو گفته باشه! تو  یز یچ  نیباور کنم همچ ونستمتیبرد، بهش زل زدم. نم ماتم
 خودم تکرار و واو به واو حرفش رو از ته دل تکرار کردم.  شی جمله و حرفش رو پ 

 

 گه، ید ده ی"موهام از غمت سپ

 گه ید ره یبود، پ  رتیکه گ یدل

 " م؟یرفت جوون  ینیکه بب  ییکجا
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نفسم به   د، یتخس سرک کش  یرسوند و مثل پسربچه ا  جاناتیشتاب زده خودش رو به پنجره ه قلبم
 رو شدِن...  رویو حس کردم درحال ز دیمعکوس رس یشماره ها

و  دی لرزیم اشیر  یخمارش بهم زل زده بود و نگاه ب یگلوم رو قورت دادم، مردمک چشم ها آب
 .دادیجواب التماس هاش رو مو قلبم داشت از ذره ذره وجودم   کردی التماس م

از حد   نمونیسکوت ب  یبگم وقت دیبا یچ دونستمیرو ادا کنه، نم  یز یقفل کردم قادر نبود چ زبون
 گذشت خودش لب زد.

 ...خورهی _ح..حالت ازم بهم م

زد و با بغض   یبهش زل زدم. چند قدم عقب تر رفت و با وجود حال بدش لبخند تلخ ری و متح جیگ
 گفت: 

 کثافطم... یل یمن خ ی...البته حق دار یخوایو...نم...ت..توام...من یخواینمو _توام من 

! فقط تو اون لحظه همه دمیفهمیگفت که اصال نم  ییزای چ کیاشاره کردو  یانگشت به نقطه کور  با
 سمت تخت بردمش. دیلرزیصدام م   یبغلش رو گرفتم و درحال ری شدم، اروم رفتم ز الی خی رو ب زیچ

 . زده به سرت... یگیم یبخواب، چرت و پرت دار  ری بگ  ای_ب

بود، سمت تخت هولش دادم که بدون کنترل رو خودش طاق باز افتاد، تخت و دور زدم و  منگ
 مردونش دور مچم چفت شد. یروش بکشم که پنجه ها ییخواستم پتو

 بغلت کنم؟  یزار ی _نم

 صورت مظلومش نگاه کردم، لب گاز گرفتم.  به

 .شهیهات شروع م یو عربده کش یبندیاز رو م  رویشمش  ی*" صبح که بلند شذره بخواب... هی_ 

 التماس کرد که رسما الل شدم.  یبکشم که جور  رونینگاهم کرد، خواستم دستم رو از دستش ب خمار

  ی. تمام داروخونه هاستی...حالم خوش ن شمیاروم نم یچ ی ! ارومم کن...م..من با هکنمی _خواهش م
 کس مسکن نداره!  چیشهر رفتم، ه
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بودم   زی و نفرتش سرر تی که از صبح از عصبان یمن ن،یزم  دیاوردم، به قران قسم لحنش من رو کوب کم
صبح که    یاز نفرت ها ی...و اثر دنیسابیقند و نبات تو دلم م لویک  لویاالن با صحبت و حرف هاش ک

 . ستی مثل تارعنکبوت گوشه دلم بسته شده بود، ن

  ایاگر توهم باشه اصال خواب و رو  ینگه، حت نارویا ینداشت*" و تو حالت عاد یر حالت عاداگ  یحت
 امشب بذار حس کنم دارمش... نیفقط باشه، شده واسه هم یباشه! ول

 و دوست داره...حس کنم من  بذار

  یجون یترک خورده و خشکش به لبخند ب ی. لب هادمیکنارش رو تخت دراز کش  دیو ترد  یدو دل با
 کش اومد. 

بازو   یکه سرم رو  یگردنم رد کرد جور  ریرو از ز گشی هوا دستش رو برد پشت کمرم و دست د یب
 قرار گرفت.  ش یبزرگ و عضالن  یها

فرو   میدربرابر حال خوش اون لحظم سر تعظ  دیگلستان و بوستان با ستاد،یا  ای حس کردم دن گهید
 !ارنیب

 ... نمیبب خواستمی. مدادمینشون نم  یواکنش چی و من مثل عروسک ه  دیرو جلو کش  خودش

کشته شدم  یاز ارزوها یکیتجربه کنم... خواستمیکنم...م رهی حرکاتش رو تو قلبم ذخ نیا خواستمیم
 باالخره جون گرفت... 

 نشست.   نشی س یتا سرم رو د یانقد من رو جلو کش د، یچربی زورش واقعا بهم م تشیوجود وضع با

 ! کردمینم  یرو دور کمرش حلقه کنم ولمنم دستم خواستیرو قورت دادم، دلم م گلوم اب

! بذار  خواستی ...بذار اون بغلم کنه...اون دلش بغل مخواستی...ناز کردن مخواستیم یدخترانگ دلم
 به ساز قلب من برقصه... ای دن کمیخواستنش رو! بذار   نیحس کنم ا

تابانه به   یضربان قلبش که ب ی صدا دنیمست شدم از شن  د،یرو تو موهام فرو برد و بو کش  سرش
 .کردیگوشم گوب گوب م
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  یکمرم فرو برد و محکم من رو به خودش فشار داد، دوتا دستم رو باال اوردم و رو یرو تو گود دستش
 *"قرار دادم. نشیقفسه س

 شد.  یک یشفشان بدنم با ات  یدما یتنش گر گرفتم و آن یداغ از

 شم؟یاروم م یطور  نیکه ا یدار  یتو خودت؟ صدف چ  یدار  ی_چ

تا   دمیبود رو به جون خر  شی*" خور یدنیکه به خاطر نوش  یگند یسرم رو باال اوردم، بو یسخت به
حرفاش تو عالم   نیا دنی! سرشار از کمبود و االن واسه شنازمیحرف هاش رو بشنوم. من سرشار از ن 

 ! دمی*"  جون مگهید

 ...دمیاون روز ترس یل ی_من خ

 . دمیمکث اروم پرس کمیو با  دمیلب هام کش یرو رو زبونم

 ؟ ی_از چ

  یفقط قصدش تماشا دمید یدوتا چشمم درگردش بود، منتظر شدم جواب بده وقت  نی ب نگاهش
 نگرانمه، دوباره لب زدم.  یچشم ها

 ؟ید یترس یاز چ یگی_نم

رو حفظ   میکردم خونسرد یسع ی نگران شدم ول کمیبه لبم نگاه کرد،  میاورد و مستق نییپا رو  سرش
 سرم و موهام نشست.  یکنم. دستش کمرم رو به سمت باال نوازش کرد و نرم و داغ رو

 ...خوام یو م...بدجور ارامش وجودت خوامتی_م

  یرست مثل تمام اون نه سال...دکردمیتصور م  اهامیکه تو رو یمثل خوابم، درست همون طور  درست
 ! کردمیکه هرشب به اغوشش فکر م 

اشک   هیقض  نیگرفت و من کم کم از موقت بودن ا یبزرگش موهام رو به نوازش و باز  یها انگشت
نوازش هاش و   نی! بدهیترس  یبدونم از چ خواستیچرا انقدر دلم م دونمیتو چشم هام جمع شد. نم

 . دمیسرم رو جلو بردم و بازم پرس کمی بار سوم  یو تاب دادن موهام برا چیپ

 ؟یدیترس   یاز چ یبگ شهی_م
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  یاز ب  دیچشم هاش رو بست. ناام  رفتی که با موهام ور م یو کم کم درحال  شدی هر لحظه سست تر م 
 انداختم. ری و چشم هام رو به ز دمیاز ته دل کش یجواب موندن سوالم آه

 _از رفتنت... 

 نیباور کنم جوابم رو داد و ا تونستمیبه صورتش زل زدم. نم  یاصوات اروم و گرفته اش فور  دنیشن  با
  ده؟یاز رفتن من ترس یعنی. واقعا دیجواب چقدر به مزاج قلبم خوش اومد و از ته ته دل بهش چسب

 باشه؟  یممکنه اونم حسش به من قو یعنی

 داشته باشمش؟   یآتشش خاموش بشه و من بتونم واقع یروز  کیکه جهنمه  یزندگ نیا ممکنه

اگر   ایوجود نداشته باشه! خدا یا گهید زیچ چی...و نه هنهیو بخواد! نه انتقام...نه کمن  یواقع یعنی
 دمت گرم!   گمیاز ته وجودم م یبه خودم و قلبم بد  یحال هیتا  یحال و روز انداخت نیبه ا ونیامشب ا

گونش قرار   یکرده و لرزونم رو صاف رو خیو دست   دمیباال کش کمی رو زدم، خودم   ینیغمگ  لبخند
 .دمیاز ته دل کش یرو نوازش کردم و اه ششیدادم. ته ر

  کیگرفت و  یمغزمم الل مون گهیخط باز کرد، د  کیلمس صورتش دو مرتبه چشم هاش رو در حد  از
 گوشه نشست... 

تا مانع اشک   بستمی چشم هام رو م یرفتم جلو و درحال  کم ی واسه جوالن و مانوور قلبم باز شد. دونیم
 هام بشم لب زدم. 

 دوست دارم! یلیبه قران که من هنوزم خ  یخوب تاخت و تاز کرد، ول  ای_دن

هم افتاده و  یورم کردش رو  یبازوش سقوط کرد، پلک ها  یرو یچشم باز کردم قطر اشک  یوقت
 .دادیاربابش م یخستگنشون از 

ترک خوردش انداختم، حرف دل مظلوم و ذوق زدم رو به گوش  یبه لب ها یزدم و نگاه  یلبخند
  نشیخورد، سرم رو تو س  یبهشون زدم. تکون کوتاه یجان سپردم جلو رفتم و نرم و اروم بوسه کوتاه

 کنم...  دایکردم منم ارامش رو تو بغلش پ یفرو بردم و سع 

 *** 
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بودن و حاضر نبودن   دهیبه خواب چسب  یخستم رو دو دست یتخت چشم ها یردن هاتکون خو  با
 بشن رو اروم و با هزار تا التماس باز کردم.  نیری خواب ش نیا الی خ  یرقمه ب چیه

تخت نشسته بود و  یرو یمجسمه ازاد نیع قایانداختم که دق نیتار و خواب الودم رو به ارت دهید
که خواستم دور بزنم و به خوابم ادامه  دمیاز ته دل کش یا  ازهی . خمدیکش یگردنش م یدستش رو رو

رو حواله صورتم کرد و با لحن دو    تشیجی و گ ی بدم که گردنش رو سمتم چرخوند. نگاه مملو از نگران
 لب زد.  یدل

 نجام؟ ی_من چرا ا

عضالتم   یتا بلکه گرفتگ دمیکش کمی سرد دستم رو ! خونستین  ادشی ی چیه شبیپس از د خوبه
 کمتر بشه. 

 ...شهی! جون همون خالت برو بزار بخوابم، گردن و کمرم از درد داره نصف مکی ن کیپ ی_اومد

! همزمان پتو رو  یبکش   دیفشار داد، بله االن سردردم با  یهاش گرفت و چندبار  قهیرو به شق  دستش
  یکه پتو رو از رو بردیسکوت شد و داشت خوابم م کمی خودم انداختم و چشم هام رو بستم،  یرو

  هتوهم طلبکارانه ب یسمت خودش، با نق و اخم ها دیهوا دستم رو گرفت و کش یصورتم کنار رفت، ب 
 داد نگاه کردم.  یم  تیعصبان  یصورتش که کم کم بو 

 بودم! چرا...چرا...  نیمن که تو ماش  کنم؟یم کار ی چ نجایمن ا گمی_م

هوا پتو   یچشم هاش گرد شد، ب  هیثان کیافتاده، تو  ی ز یچ  ادیبهش بدم انگار که   یجواب نکهیا قبل
 رو از روم کنار زد و مثل بز زل زد به شلوارم و اروم لب زد. 

 کردم؟ یکار  شبی_نکنه د

 تم.تخت نشس ی. دستش رو پس زدم و با حرص رودیرسما خوابم پر 

سر  یخراب شد لی*" پات،یتا خرخره *"کوفت کرده بود شبیمنحرف؟ د یکنی نگاه م یدار  ی_به چ
 بغلت بکپم! یاخر سرم مثل جوجه مجبورم کرد یمن بدبخت! تا دلتم بخواد چرت و پرت گفت 

  دمیکشیخودم م یشدم همزمان که پتو رو رو یکفر  گهید کرد،ی منگا، هنوزم به شلوارم نگاه م نیا مثل
 گفتم. غیو با ج
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 نی! تو که جنبه خوردن ارونیب  یبردیو مجنازم  دیاالن من زنده نبودم با یکردی! اگه مینکرد ی_کار 
هم   یدیهم خودت رو به فنا م ،یرد بش شیلومتریاز دو ک دیاصال نبا یها رو ندار  یجور کوفت 

  نیخفت شدن و بعدشم ماش ابونیکه وسط خ یشده بود یینایا هیشب شبیبدبختت رو! د انیاطراف
 زده! حاالم لطف کن دست از سرم بردار بذار بخوابم! بهشون

نگفت. با حرص پشت بهش کردم و دوباره دراز   یز یانداخت و چ میشاک یرو به چشم ها نگاهش
  نیآرت  یگذشت ول  یا قهیکردم خواب از دست رفتم رو دوباره برگردونم. چند دق یو سع دمیکش

اتفاقات   کنهیبه خودش گرفت، انگار داره تالش م  یزل زده و حالت متفکرانه ا یهمچنان به نقطه کور 
 ...ارهی ب  ادشیرو  شبید

 !ستین  ادشی یز یکه خوشحالم چ  هرچند

بهش نگاه کردم، لباسش رو دراورد و   یچشم  ریپتو ز ریاز ز تخت بلند شد، یاقا دل کند و از رو باالخره
نگاه  تونستمیم ینشون بدم ول  یو عاد الیخ یکردم خودم رو ب  یعوضش کرد. سع یا گهید زیبا بل 
 چه مرگشه!  ستیخودم حس کنم، معلوم ن یاش رو رو رهیو خ  نیسنگ

قبل خواب از ته دل دعا  شبی حاد شده! البته بهتر د  یمر یاز االن که دچار الزا نمیا شبشیاز د نیا
نمونه. انقدر رفتنش رو طول داد که رسما فکر   ادشی یز یخورده باشه که اصال چ  یکردم به حد

 و گذاشتمش رو طاقچه... دمیرو بوس  دنیخواب

  مرموزش با حرص موهام رو جمع کردم و از یشوت کردم و بدون توجه به نگاه ها گهید یرو جا پتو
بود فرصت خوردن  یده و خورده ا کیسراغ اشپزخونه رفتم، ساعت نزد میاومدم. مستق نییپله ها پا

 دوزار صبحونه رو داشتم.

هست    یکه چند وقت یینایمثل ا دم، یو قاروقور شکمم تند تند چ یصبحونه رو به خاطر گشنگ زیم
 ... ری تا بخورن افتادم به جون نون و پن ومده ین رشونیگ  یچیه

  کی یچرت و پرت ها دنیبا شن یحت  ستین شی اشتهام باز شده، دل که حرف حال کردمی م احساس
 ...شهیادم توهم *"حالش بهتر م

 کرد. شهی نم شی! کارگهید دله
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ساز همون طور که لپ هام مثل سنجاب باد کرده   ییچا  یواسه خودم گرفتم، با صدا گهیلقمه د چندتا
 بود، بلند شدم تا  

 بهش بندازم. یاز سر کنجکاو ینگاه  میتو سالن باعث شد ن  نی آرت یقدم ها  یکه صدا  زمیبر ییچا

  یال یخ یچهرش کم کنه. خودم رو به ب یو خستگ یاز داغون یز یچ  تونستیوضع جمع و جورش نم سرو
 م. شد ییزدم و پشت بهش مشغول چا

 تمام کارام رو ول کردم و برگشتم... بای تقر  روزی کار دارم. د یلی...خ..خ رمی_من م

 بامنه؟  االن

دستش رو    کی اروم و گرفته بود، از سرشونم به چهره درهمش نظر کردم.  یبه طرز وحشتناک صداش
  یب  یو لحن دهیباال پر یکمرش خم بشه روش دوال شد، با ابروها کمیکه  یاوپن قرار داد و تا حد یرو

 تفاوت لب زدم. 

 ؟ یخوای_صبحونه نم 

 ابرو هام نشوندم.  نیب یز ینه تکون داد، اخم ر یبه معن یسر 

که مدام باز و بسته  یهم فشرد و اون دست یرو هیکه چند ثان ییبه صورتش و چشم ها نانهیزبیت
 هست.  ش یزیچ کی  نینگاه کردم. ا شه،یم

خودم   یبازم جوالن بده که فور   خواستیصاحابم م ی.دل ب هکنی درد م شییچهرش مشخصه جا  از
 بهش بها دادم. شبید یسرش عربده زدم که الل بتمرگه سرجاش! به اندازه کاف

. بزار  وفتهیخودم رو سرگرم کردم تا چشم بهش ن  یمکث از اوپن فاصله گرفت و من فور  کمی با   نیآرت
  دمیانجام دادم تمرکز کنم، شا میکه به درخواست قلب ییو حرکت ها  شبیبابت د دیزودتر بره، من با

  و دمیشنیسالن م یناموزونش رو رو یقدم ها یفرصت بذارم واسه سرزنش خودم! صدا کی دیبا
 . رمی نگران شدن رو بگ یجلو یچه طور  دیبا دونستمینم

انگار همه وجودم داشت تالش   ی حواسم رو پرت کردم ول   ییچا ختنی گاز گرفتم و با ر یرو چندبار  لبم
 برگردم و ازش بپرسم چشه؟ کردیم
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 نه؟  گنیم ونیا  یمعمول ی"اگه حالت بده نرو" زن و شوهر ها

 یعی واسه من طب نی!؟ اشنینگران و دستپاچه م  یفور  ادیبد به نظر ب کمیطرفشون حالش  اگر
 زدم.   یتکون دادم و رسما به قلبم تو دهن نی طرف به یکه بهش دارم. سر  یبا وجود حس  یحت  ست،ین

 ...ی_ا

 !گوپ

 دنیسمتش و از د دمیبا تعجب چرخ  سن،یاز حرکت وا  هیثان کیت  کیصدا باعث شد زمان و ت نیهم
تو وجودم و شروع کرد به   دیو ترس بود پر  ینگران یافتاده بود هرچ نیزم یمردونش که رو  کلیه

 نباشه؟  المیخ  نیتفاوت بمونم و ع  یتونستم بازم ب یکه دمه دستشه! م یشکستن هرچ

 نم؟ یبب  قهیو پنج دقنذاشت مادرم  یشد که حت یحاِل بد مرد الیخی ب شهیکه م یراست به

   شد؟ی...چنی _آرت

توهم جمع شده وادارم کرد   که از درد  یرو هول زده باال سرش رسوندم، چهره عرق کرده و صورت خودم
 زانوبزنم.

 ه؟یچ  نی...آرتنیو ببچته؟ من شده؟ی_چ

دست مشت شدش رو   یوقت ی کردم تکونش بدم ول ی طرف شونه اش گذاشتم و سع کیرو  دستم
. روش خم  ستادیراه ا  نیب  ییبرام حرام اعالم شد و نفسم جا  ایدن یقلبش گذاشت تمام نفس ها یرو

 لب زدم.  شدی که وحشتم هرلحظه بدتر م یشدم و درحال 

 ؟ی_قلبته؟ هان؟ نگام کن. قلب درد دار 

  دونستمیسمت آشپزخونه م دمیحالش رو حوالم کرد و من رسما دست و پام رو گم کردم، دو یب نگاه
  نت یباشه اون روز داد دست محدثه...تمام کشو و کاب   دیبسته از قرص هاش هست، با کیهنوزم 
رو دارم پرت   ادیم  رمیگ  یو نگران بودم که واسم مهم نبود رسما هرچ دهی. انقدر ترس ختمیر رونیهارو ب 

 کمک! انیبرم از نگهبانا بخوام ب  دیبلندش تو سالن، اشکم دراومد. با یناله ها دنیچی ! با پکنمیم
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که با   دمیکجاست، شدم. سمت در سالن دو دونستمینم  یکه حت  ییبسته قرص ها الی خیفکر ب  نیا با
 ناله صدام زد. 

 _ن..نرو... 

 تو حالت بده...  ارم،یکمک ب   رمی_م

 ...نجا ی...ای...ا..اای_نه...ب

 کردم و لب زدم.  یلرزونم اومدم باالسرش، اخم ظاهر  یدست و پا با

  یترت صدبار جلوخوبه دک ؟یحالت بد شه. اخه چرا انقدر نفهم   دمیبا  ،ی*" کوفت کردیدنی_االغ نوش
 االن! نیهم مارستانیب  میبر  دیچشم من بهت گفت نخور! با

 برداشتم که مچ دستم رو گرفت همزمان با تحکم تمام لب زد.  زیخ

 ...شهی......ح..حالم...خوب مستی...نی...ک..کسی...کار ی_نگهبانارو فرستادم...ب..برا

طاق باز   نیزم  ی! روهیواسه چ شی لج باز فهممینم  گرفت،یرو گاز م  نیرسما از درد داشت زم  زدی زر م 
 . دیدراز کش

کمک کن ببرمت   کمیهست پاشو  اطی تو ح نینه؟ ماش ایخراب شده باشه  نی تو ا دیبا یک ی_باالخره 
 ... مارستانیب

به   ینی تو خودش جمع شد مثل جن دیکش  ریخواستم کمکش کنم تا بلند شه که انگار بازم قلبش ت  
  یب هیثان کیکه کرد تو  یبا ناله ا یفشار داد  ول  نیرو به کف زم نشیس . قلب و قفسهدیچی خود پ

 حرکت موند. 

دستم رو جلو بردم و   یشد. با بهت و ناباور  سی گرد ماتم برد، تمام صورتم از اشک خ یچشم ها با
 نداد.   یجواب  یشونش فشار داد،  تکونش دادم ول یرو

شده، باعث    شیزی چ نکهیبهم دست بزنه! فکر ا خواستی شد که م یاون لحظه چندصدبرابر زمان ترس
 شد قلبم همونجا سکته ناقص بزنه چنان بلند زدم  
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و تکونش   نشی. دست و پام شل شد خودم رو انداختم رو سدیچی که صدام تو کل سالن پ هیگر ریز
به  که یام بهش جلب شد، درحال افتاده بود توجه  نی که کنارم رو زم شیدادم، با زنگ خوردن گوش

پشت   یکه ک نیبرداشتم و بدون نگاه کردن به ا  زیخ  دم،یدیدرست نم یدر پ یپ  یخاطر اشک ها
 دکمه اتصال رو زدم. هیگوش

به کارخونه غلط   یو قراره گند بزن یایب  یخوایصدنفر ادم معطل تو شدن. تو که نم که،ی مرت یی_کجا
 ... هی بیترت یکن یم

عقدم کرده و از بابام   یکه زور   یاالن کارخونه و معطل شدن ادم ها دربرابر جون مرد گفت؟یم یچ
 متنفره، واجب تره؟

صدام از   صی که قوه تشخ یوسط حرفش و درحال  دمی" پرستیمهم ن یچیزد "ه ادی صدا فر کی قلب
 بود لب زدم.  نیآرت  نهیس یکه دستم رو یو التماس، درحال  هیکار افتاده بود با گر

 _کمک، توروخدا کمک...حالش بده...حالش بده! 

رو از خودم فاصله دادم تا مطمئن شم تماس   یاومد و من وحشت زده گوش ینم  یپشت خط  یصدا
 وصله!

 تو دلم روشن شد و دوباره گفتم:  یدینور ام مان،یاسم پ دنید با

 ...توروخدا... دیکمک کن  مان،ی_اقا پ

 شده؟یچ  ؟یی_صدف خانم شما

و هق  هیو با گر دمیبه چشمام کش یاز شوک خارج شده. دست دادیو نگرانش نشون م فیضع یصدا
 هق لب زدم.

 مشروب خورده بود االنم قلبش گرفته از هوش رفت...  شبی..دشبی حالش بده، د  نی_ارت

 ادامه دادم. غیشدت گرفت و با ج میگر

 و بسته! ح..حالش بده، توروخدا کمکم کن... _چشماش 
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اطرافش نشون  یمن رو به خودم اورد. صداها مانیپ یجد یدهنم گذاشتم که صدا یرو جلو دستم
 ... دوئهیرسما داره م دادیم

و کم فقط تا من برسم لباساش  ر ی ...اروم بگامیخونتونم االن م کیگاو... اروم باش، من نزد کهی _مرت
 ... رسمی االن من م ستین یز یبهش بده چ یکن دایو پقرصش  یتونیم نی. ببادیند نکن، نفسش ب

انداختم و اروم طاق باز خوابوندمش، رسما   یرو کنار  یرو قطع کردم. گوش  یگوش  یخداحافظ بدون
 !دیدینم  یچیچشمم ه

 ... رینم  یکنی م ی...هرغلط ری! فقط نمایری _توروخدا نم

انداختم.  یرنگ و روحش نگاه سرسر   یو به صورت ب دم یبه چشمم کش یخورد، دست  یفی خف تکون
 دست بردم  

دکمه هاش رو تا اخر باز    لرزه،ینود ساله م یها رزنیکه مثل پ ییدکمه هاش و با انگشت ها سمت
 کردم. 

خفه باشه    دیتو سالن شا یهوا نکهی. با تصور اشدیم نیی اروم و نامنظم باال پا  یلیخ اشنه یس قفسه
به صورتم خورد و   یمیمال ینجره ها حجوم بردم و همشون رو تا خرخره باز کردم. سرما سمت پ

مبل رو برداشتم و اروم   ینداشت! کوسن ها تیاهم ی بندون کرد. واسم ذره ا خیرو  سمیصورت خ 
  یدوار یام کمی بهم   فشیضع یصدا  نیلب چندبار ناله کرد و هم  ریسرش گذاشتم که ز ریرو ز  شیکی

 داد. 

سرم   ی تو ایترسناک دن  یکه تو اون لحظه تمام فکر ها یو زندست! به راست  کشهی که نفس م نیا
رو حس کردم که تنفر من دربرابر    نیخراب شد، ذهنم دکمه خاموشش رو زد و من باهمه وجود ا

رو به  یمنف  یکه موج ها یمختلف ی... افکار بد و حس هااستی دربرابر در یکه دارم قطره ا  یعشق
 ه، یحال و روزم رو هر ثان دادن،یم هولسمتم 

تمامش   میرارادی غ یکردن. من چه مرگم شده؟ کارها و واکنش ها یهر نفس و ناله اش بد و بدتر م با
مردونش رو   یسرش بردم شونه ها ریدستم رو ز یقرار  یگرفت، با ب  یقلبم صورت م یبه فرمانده

  کیبهم نزد خواستمیفقط اون لحظه م ونمد یکردم واقعا نم نکارویچرا ا دونمینم دم،یسمت خودم کش
  هیمحض هد یرگ یکبودش خ یپاهام نشست، روش خم شدم و به لب ها یتر باشه...سرش که رو 
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 یموقع ا ک یاز کارا و اتفاقات  یل ی کننده...خ جیمجهول و گ یادیز دمیشا دست،یچ یپ  یدادم.  زندگ
 گرانی د ای دست خودت  یدی که نشون م یو واکنش   یشیکه تو قطعا از درکش عاجز م  انی م شیپ
 ...یدی اشتباه بوده بازم انجام م  ،یبفهم  ندهیاگر در آ  یحت ،یر ی و جلو م یدی . فقط انجام مستین

  میو اواره کرده، زندانرو ازم گرفته، خانوادم  میکه زندگ  ینگرانش بودم، واسم مهم نبود اون کس من
 ی زور   یحت کرده.

 ه؟یاسمش عشق نباشه پس چ نی... اگه اتهیاهم ی کرده نه واسم ب  عقدم

   ؟یچارگیب  حماقت؟

رو   نیسر آرت   متیاشک هام نداشتم با مال یرو  یکه کنترل  یدرحال  فن،یچندبار زنگ خوردن آ یصدا با
  مانی رو زدم و منتظر در خونه رو باز نگه داشتم، قامت پ فنی کوسن برگردوندم. با عجله دکمه آ یرو

 د یدوئ یدر رو م  یجلو یدر تا پله ها ی جلو ری که مس یدرحال 

 انداخت، با عجله سمتم اومد. ونمیاومد باال نگاهش رو به صورت آشفته و گر یشد، وقت داریپد

 ! مارستانیب مشیببر دیبا  ستی_اونجاست، حالش خوب ن

 ه یثان کیتو  بگه که یز ی خواست چ 

  نیلب گفت و سمت آرت ریز یگرفت و با سر افتاده "باشه" ا کلمیمتعجب و گردش رو از کل ه نگاه
  ینداشت! خودمم کنارش رفتم و دستم رو رو تیاهم ی. تو اون لحظه نگاه متعجبش واسم ذره ادیدو

 .دیبه گونه هاش و گردنش دست کش یکنارش زانو زد و چند بار  مانیپ  کلی . هدمیچشم هام کش

بکن نرم    اتی اعالم ح هی! نی...آرت تویسگ ی...باز کن اون چشمایبا خودت انگل؟ ه یکرد کاری_چ
 واست قبر بخرم... 

 قدم جلو رفتم. کی

 مارستان؟ی ..بمیب  مشی_ب..ببر

سر  یهمون طور که باال ینگاهم کنه، با لحن اروم خوادیکه کامال مشخص بود نم یکرد و درحال  اخم
 رفت لب زد. یم  نیآرت
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 بخوره؟ یو داد_قرصاش 

 گشتم نبود! ینکردم، هرچ دای_پ

بلندش   تشیوضع  نیبا ا ترسمیم  ادیدکتر ب  زنمیاالن زنگ م شه،یم یطور  نیکه ا ستین ی_دفعه اول
که تا شهر فقط   دهیخونه خر یییجا  هیخاک برسر اومده   نیو ا کی بدترشه االن تا خرخره تراف م،یکن
 ... ادیب گمیوراست االن م  نیدکتره خونش هم میساعت راه! رفق مین

کرد بلندش کنه، به خودم اومدم و جلو رفتم. با   یخم و از دو طرف شونه هاش گرفت و سع همزمان
اونجا بود حس ترسم کمتر و   مانیپ نکهیاز ا مش،یمبل بخوابون یرو میکمک من و زور زدنام تونست

 قابل کنترل تر شده بود 

و   دیکش شی شونیبه پ  یدست مانیکمک کنه. پ  تونستیهست که اگر اوضاع خراب شد م یک یاالن  باز
که  اوردمیسردرنم جیکه پشتش به من باشه و من گ نشست یم یچندبار اروم صداش زد، مدام جور 

 چرا! 

چشم هاش   دنیخط باز کرد. با د کی ورم دارش رو در حد  کمی یچشم ها   نیآرت هیچند ثان بعد
 . دمیخودم رو جلو کش 

باالسرت   ادیدکتر ب  زنمیو باز نگه دار االن زنگ مسگ دارت  یجون بکن چشما کم یکه! پاشو  ی_زنده ا
 ادم از دست راحت شدن! لیا هیو  یبلکه مرد

سر   مانیپ  یحس و حالش از رو ی حالش نگاه کردم، مردومک ب یبه صورت ب  مان یپشت سر پ اومدم
شد، آب گلوم رو قورت   داشونیو خشم پ   تینگاه کم کم عصبان  مچهیخورد و رو من افتاد. تو همون ن

 لب گفت:  ری دادم که لب هاش از هم بازشد و ز

 بسته هست...  کیلپ تاپم  فی_ق..قرصام...تو...اتاق خوابه...ت..تو ک 

 من راحت شم...  یبه حق عل یر ی _بم

 گفتم:  یخواست بلند شه که هول زده عقب رفتم و فور  مانیپ

 ...ش..شما کنارش باش... ارمی_من االن م
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 و دنبالش گشتم.  دمیلپ تاپش تو اتاق پر فیبه دنبال ک میپله هارو دوتا دوتا باال رفتم، مستق تمام

 کیاون همه خرت و پرت و برگه  نی تونستم ب نییپا  ختمیرداخلش رو   یو محتوا  فیکل ک  یوقت
 کنم.  دایبسته قرص پ

  نیکه آرت یتمام قد  نهیآ یلحظه نگاهم به انعکاس خودم تو کیکه  رونی و خواستم برم ب برداشمتش
 افتاد.  ده،یرو کش  کشی ت  کیزحمت شکوندن 

 شد.  دیبدبخت سرخ و سف  نمایافتاد که چرا پ میاشفتم تازه دوزار  یلباسم و موها قهی دنید از

که با   نیی....از پله ها خواستم برم پا دمشیاز داخل کمد دراوردم و تند تند پوش یعجله مانتو و شال  با
 پله خشکم زد.  نی اول یزد رسما جلو مانیکه پ یداد

 ! وانهید یا وانهی! تو دیروان کهی _مرت

  قیمن نگاهش رو ازم گرفت و چندتا نفس عم دنیرفتم که با د  نییگرد شده مردد پا یچشم ها با
 .دیکش

 چرا؟  یول داد،یانفجار م ی با چاشن  تیبرجسته و صورت قرمزش نشون از عصبان  یها رگ

فرق که چشم هاش   نیبا ا بردی و حال به سرم تیهمچنان تو همون وضع نی مکث جلو رفتم آرت با
 ب چند بار موهاش رو به عق یبا کالفگ  مانیباز تر بود! پ کمی

 دوباره داد زد. نیداد و سر آرت هول

! منم تو راه  کردی داشت سکته م  چارهی دختر ب نی...خاک...کثافط لجن انی_خاک توسرت! فقط هم
 بود تصادف کنم... کینزد

 بزاق شد و با حرص لب زد.  ن یزد و مجدد دستش رو تو هوا تکون داد و سمت آرت یدور 

  یکه خدا بزنه از رو یاحمق...اله یروان ؟یچسخول؟ تو عقل دار  یخودت چه فکرد شی _نه واقعا پ
داشتم سکته ناقص   یدونیم ؟یحساب کرد نیمن و به چ یعنیمحوت کنه...نگاه کن توروخدا  نیزم
 ش؟ ی گاوم تی حال زدم؟یم

 به جلو گذاشتم.   یقدم شد،یم شتر یب مانیکه هر لحظه آتش خشم پ یدرحال 
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 م؟ من بر نیخوای_م

  مانیو چرا پ شدهیچ دونستمیهم فشار داد، نم یسمتم برگشت و با حرص چشم هاش رو رو مانیپ
 اون که االن  زنه،یداد م نیداره سر آرت 

 !ستیخوب ن ادیز  حالش

 لب اروم گفت:  ری جلو اومد بسته قرص رو ازم گرفت و ز مانیپ

 بدم کوفت کنه...   اری آب ب کمی_

  شی پچ پچ جفتشون رو از پشت سرم کم و ب یصدا ی ازشون فاصله گرفتم ول دهیباال پر یابروها با
 شده؟یافتاده. واقعا چ یاتفاق کردیبهم گوش زد م

چندبارم آب به   ختم،یر وانیآب تو ل یلنگه پا رد شدم و مقدار  کی نی رو زم یخرت و پرت ها   نیب از
و   مانیشدن دست پ دهیبا کش ار نبیو رد اشک رو از گونه هام پاک کردم. ا دمی سروصورت خودم پاچ

 سمتشون رفتم.  وانیو متعجب با ل دی ابروهام باال پر نیخم شدنش کنار صورت آرت

که   یرو ازم گرفت و درحال وانیل د،ی کش رونیبا خشم ب  نی من، دستش رو از دست آرت دنیبا د مانیپ
گوسفند از دو طرف شونه هاش   نی خم شد، رسما ع ن یآرت  یلبو قرمز شده بود رو ن یگونه هاش ع
 بلندش کرد. 

 کوفت کن...  ری_بگ

دوتا از قرص هاش رو خورد و با   مانی داشت، با مکث و کمک پ یخاص یرنگ و بو  نیحال آرت یب نگاه
 . قدم جلو گذاشتم و اهسته لب زدم.دی دوباره دراز کش  یسخت

 اد؟ یدکتر ب  دی_زنگ زد

سمتم اومد و با   داشتیبرم  بشیرو از داخل ج   شیگوشکه  ی با حرص از کنارش بلند و درحال مانیپ
 اخم لب زد.

رو   یمقو یغذا هیفقط شما زحمت  ه،یقرص واسش کاف نی هم ستیبه االف کردن دکتر ن  یاز ی_ن
 ...تونمی م ادیب  تونهیدختره محدثه امروز داداشش نوبت دکتر داره نم نیبکش و بده کوفت کنه. ا
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 گفتم:  یوسط حرفش و جد دمیهوا پر یب

خطرناکه! اگه مشکل   نی...انیاز هوش رفت ا بای دکتر چرا! اون تقر کنمی حس م  یول  ست،ی_غذا مهم ن
 باشه...  یجد

شده بهم زل زد، جاخودم و ساکت بهش نگاه  زیر یصاف کرد و با چشم ها نهیهوا جلوم س  یب  مانیپ
 لب زد. یکردم که بالحن موشکافانه ا

 انه؟ یباشه  ی د_ مهمه مشکلش ج

 پرسه؟یکه م هیچه سوال نیهام گرد شد. ا چشم

 جواب دادم. دادیم یکه نشون از دلخور  یز یقاطعاته با اخم ر یل یگلوم رو قورت دادم و خ آب

  دیقلبش دچار مشکل شده با ایشده  ضی مهم باشه؟ اگه مر دینبا مان؟یاقا پ دی کنیم هیچه سوال نی_ا
 د؟ یزنی که م هیچه حرف نیدرمانش کرد! ا

 اروم ادامه دادم.  زدیکل صورتم رو دور م مانیپ  نانهیزب یکه هنوزم نگاه ت  یکردم، درحال مکث

 ست؟ ی_م..مگه حالش واسه شما مهم ن 

صورتم متمرکز شده بود عقب رفت. متعجب به صورت    یرو  بای شد، کمر خم شدش که تقر  سکوت
 تکون داد و اروم لب زد. یو اخموش نگاه کردم. سر  یجد

 ...نه به اندازه تو!یاومدم ول نجای _قطعا واسم مهم هست که به خاطرش تا ا

از   نی رو نسبت به آرت دمیکادر د یکه جلو  یزد، درحال یو منگ سرم رو گج کردم که لبخند مرموز  جیگ
 لب زدم.  جیو گ  دمیخودم رو عقب کش  ک،یدست داده بودم 

 ! فهممی _نم

لب گفت. سمت در خونه قدم  ری ز ی" ارومستیو "مهم ن دیلباسش کش نیی به پا  یدست د،یخند
 خطاب به رفتیم رونیبرداشت و همون طور که ب

 با حرص لب زد.   نیآرت
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کارخونه  رمی خبرم کن...م یطلبت، هر وقت مرد یکی  نجایا یو کشوندمن یطور  نیا نکهی_به خاطر ا
 . خدافظ!کنمیجلسه و کوفت و زهرمارتم کنسل م 

که   ین یگفت بدون توجه به نگاه گرد و متعجب من رفت! آب گلوم رو قورت دادم و سمت آرترو  نیا
خودم   شی. حاج و واج به اطراف نگاه کردم و پ دمیچرخ  دیکش یچشم هاش بسته بود و اروم نفس م

اگر از هوش بره؟ سکته   ؟یول کرد رفت؟  اگر حالش بد بشه چ یحرف  چیفکر کردم، واقعا چرا بدون ه
 وقت؟  کینکنه 

 _ص...صدف! 

که   ییکه بسته شده برداشتم. با قدم ها یصداش به خودم اومدم و دست از زل زدن به در  دنیشن  با
مبل   یتو چند قدم  بای رو تو خودش نگه داشته سمتش رفتم و تقر جانیهنوزم آثار اون استرس و ه

 شدش چشم دوختم. دیزانو زدم. به صورت عرق کرده و سف  نی زم یرو

 نداشت! یاتاق فرق  یها ی و روش با گچ بر  رنگ

 و نامنظمه! نینفس هاشم سنگ ادی که هنوز کبود و ترک خوردست، صداشم درنم لبشم

از حال   ری غ یچی که حواسم به ه  ینداره؟ درحال ازی که گفت دکتر ن دهید روتش یوضع نیا مانی پ ییخدا
 نبود، اروم گفتم:  بدش

 ؟ی_درد دار 

باز کرد و   یخط  میرو در حد ن دهیبهم چسب یصورتم اون پلک ها  کیرو اروم چرخوند و نزد گردنش
و چپ به راست، تمام   نییحالش رو به صورتم انداخت، جز به جز صورتم از باال به پا  ی نگاه خسته و ب

 لب زد.  ین اروم و لرزو یهارو رصد کامل کرد و دراخر با صدا هیزاو

 تب دارم؟  نی_بب..بب

مکث و بعد سمت   هیپوست سرش گذاشتم، چند ثان یحرف جلو تر رفتم و دست لرزونم رو رو یب
  یادیبدنش ز  یحس کردم دما یج ی چسبوند و من در عالم گ شتریگردنش رفتم. گردنش رو به دستم ب

 و اصال تب نداره!  نهییپا

 ...یاالن سرد یول  یداغ بود یل یخ  شیپ قهیچند دق ن ی! تاهمی_تب نه از نظر من افت فشار دار 
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دستم رو   یاروم نوک سه تا از انگشت ها یلیمردونش خ  یدستم رو خواستم بردارم که پنجه ها اروم
 . دیکش نییبه سمت پا کمیگرفت و 

 ؟ یار ی..پتو...برام مهی..ی...ستی_م..من...حالم...خوش...ن..ن

  یدستم رو ول کرد. با چشم ها یطوالن  یباشه تکون دادم، با مکث  یبه معن یسر  دهیباال پر یابروها با
 که  ییشده به حال و روزش و چشم ها زیر

 لب زمزمه وار گفتم:  ری کردم و ز یباز بود نظارت کامل  یسخت به

 !بهی عج کمی_

 به قلب درد و ناله هاش نه به اروم شدنش! نه

بالشت و    کردم،یراحت م  میباال انداختم و همون طور که خودم رو از شر مانتو و شال سرسر یا شونه
 ...نییتخت برداشتم و اومدم پا یاز رو ییپتو

ند  بل  کمیسرش رو  ریانداختم. با دست ز ییباز لباسش نگاه گذرا یبسته اش و دکمه ها یچشم ها به
 سرش گذاشتم.  ریکردم و اروم بالشت رو ز

 ! یحوصله ندارم غر بزن  ره،یدرد نگ گتیجا د هیبخواب باز  نی_رو ا

 حال بدش بهم وارد شد ادامه دادم.   یکه به خاطر زهرترک  یرو باز کردم و انداختم روش و با حرص پتو

 ! یو دراوردملت  هیپدر  ،ییبکش نچا نمی_ا

پشت   مانی! بدبخت پ ییخدا دم یمن خر چقدر ترس ره،ی حرصم بگ  ترشیباعث شد ب کمرنگش  لبخند
 سکته کردم.  نجایسکته ناقص رو زد خودمم چهاربار ا یگوش

 ؟ی *"بخور  یدنینوش شهی م یاعصابت سگ  گهیبهت م یخوب شد، اخه ک تشیخوبه وضع   باز

  ییزرا هی ! البته اون وسط غرهام دلمم یسراغ اون زهرمار  یبر  یکن یغلط م یاخه؟ جنبه ندار  یادم
  هیو رفتم تو اشپزخونه، دستم رو به حالت تک دمیکش ی ! نفس بلند و کشدار دادم یکه گوش نم زدیم

 به صورت غرق خوابش نگاه کردم.  هیاوپن گذاشتم و از اون زاو یگاه رو
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 ... دمیواقعا ترس  من

نکنه   نکهی! وحشت اختمیرو با کله رد کردم و اشک ر  یشد مرز ترس و نگران  یاون طور  یوقت واقعا
قلبم  گهیبار د کیمحال بود واسم...انگار  نیبشه مرز تمام معادالت ذهنم رو شکست. ا ش یزیچ کی

 بشه... یزندگ   ستیقرار ن  ،یزندگ نیکه ا فیوا داد...ح

تا کجا ادامه   خوادیم دونمی واسم ترسناکه، نم نیو نفرت آرت نهیبا توجه به ک ندهیکردن به آ فکر
 ادامه بدم؟ تونمیبده....من تا کجا م

 شه؟یم یچ  اناتی جر نیته ا واقعا

اعصاب داغون فعال خونه   یب ی اقا نیو ا ستیدادم حاال که محدثم ن حی رو ازش گرفتم، ترج نگاهم
 هستن خودم زحمت غذا رو بکشم. نینش

  نت،ی که از تو کاب ییزای م زی افتضاح رو فراموش کنم! اول تمام چ یها یسوت نی و اسرم گرم شه  بلکه
. مواد سوپ و  دادمیفحش م نی کف آشپزخونه شوت کرده بودم رو سرجاش گذاشتم و تو دلم به آرت

 . دمسروصدا کارو انجام ب یکردم با ارامش و تا حد امکان ب یبرداشتم و سع خچالی مرغ رو از تو 

  یخوش مرغ تو یگذشته بود و بو یکارا تموم شد چند ساعت  یزمان چه طور گذشت وقت دونمینم
 آب دهنش راه افتاده بود. چارهی و معده مِن ب دادیآشپزخونه بدجور جوالن م

 لب گفتم:  ری و ز دمیبه شکمم کش  یدست

 _ به دلت صابون نزن هنوز نپخته!  

و همزمان تکون خوردنش، سمت اوپن خم شدم. نگاهم نامحسوس به   نی اه آرتناله کوت یصدا با
مادرم   یتا خوابه برش دارم و به گوش دیلحظه به ذهنم رس کیبود.  زی م یافتاد که هنوز رو شیگوش

 یا  قهیچند دق یرو واسه رفع دلتنگ شونیکی یصدا   خواستیدلم م یل یارش زنگ بزنم، خ  ای

 ...یگوش جان بسپرم ول  به

  یو جور اگرم نفهمه خانوادم من یحت  کنه،یبه پا م گهیالمشنگه د هیبود اگر بردارم، اگه بفهمه   یبد کار
ممکن و در   طیشرا  نیاگر تو بدتر یاجازه دست بزنم، حت  یب  یکس  یشخص لی که به وسا اوردنیبار ن 
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و تو سالن و به   ماروم رفت یکارام شدم و با قدم ها الیخی ب  نیآرت یبه سرببرم. با صدا یاوج دلتنگ
 توهم جمع شدش نگاه کردم.  افهیق

 ؟ ی_حالت خوبه؟ بهتر 

انداخت.   یا گهیپتو رو سمت د  داستیهو یکه از حرکاتش کامال کالفگ  یمبل نشست و درحال یرو
مبل بدبخت به   نینتونسته با ا شونیا ادیدستش رو باال اورد و پشت گردنش رو لمس کرد. به نظر م

 . کنهی سه و االن گردن و شونه هاش درد مبر  یتفاهم درست حساب 

 زنگ نزد؟  میبه گوش  ی_کس

 بهش زل نزنم اروم گفتم:  کردمی م یسع یرو ازش گرفتم و درحال  نگاهم

 نه!  ایزنگ زده  ینگاه نکردم که بدونم کس تی به گوش دونم،ی_نم

لب هام رو   نه،یکرد صاف بش ی باال داد و سع کمی بلند کرد و همزمانم شونه هاش رو  کمی رو   سرش
 بهم فشردم و اروم ادامه دادم. 

   ؟یخور ی_سوپ م

 باشم.   ریجلوش سر به ز کردیو کنجکاوش وادارم م نیبهم زل زد، نگاه سنگ باالخره

 . امیم  نیبچ خورم،ی_م

  نیخودم بودم و ا یرو  رشیمتوجه نگاه خ یچشم ریندادم فقط برگشتم تو آشپزخونه، ز یجواب چیه
 بودم   نجایکه ا یاول ی. روزها کردیمدستپاچم 

فقط با افتادن  هیچ دونمیکه نم  یحس ده،یبهم م  یحس کیاالن  یول  ترسوندیو مفقط من  نگاهش
 .شمی طرز نگاه هول م نیا

  نمیکاسه سوپ آرت ختم،یکاسه پر اول واسه خودم ر ک یکه خودم از همه گشنه تر بودم  ییاونجا از
 دادینشون م فشردیاش م قهی که به شق  ی. اروم راه رفتنش و دستادیگذاشتم و منتظر نشستم تا ب

.  ستیاوضاعش خراب و بد ن شی . اما، صددرصد مثل چندساعت پستیخوب ن  یلیهنوز حالش خ 
 اصال! شدیهنوزم من تو کف موندم که چ



 صدف در طوفان 

541 
 

کوچولو که  یپسر بچه ها  هیب و درهمش ش ختهیبهم ر یموها  د، یرو به روم رو اروم عقب کش  یصندل
نگاهش کنم و بهش   ریدل س کی شدن، کردتش. دوست داشتم حواسش نباشه   داریتازه از خواب ب

از بدنش که   ی بخش دنیلباسش بازه، از د یهمچنان دکمه ها شونیبخندم!  من تازه متوجه شدم ا
دادم  حی مشخص و تو چشم بود کلم رو تا خرخره کردم تو ظرف سوپم و ترج یبه خوب  راهنیاون پ  ریز

 بشم.  نیمثل بز نگاه کردن آرت  الیخ یفقط به غذام نگاه کنم و ب

قاشق   کیبودم رو تو  ادگرفتهی یکه از مادرم به خوب یمونده از سوپ خوشمزده ا یباق یمحتوا نیاخر
 جمع کردم و خوردم.  

چند ساعت   یول د یغش کرد کال مال شونیوفتم شده بود ناهارم که اکه به صورت کامل ک صبحونه
 !اوردمیاز دل خودم و معده بدبختم درم یلیشام چرب و چ کیبا  گهید

جلو گذاشتم و اروم لب   یقدم نی آرت یظرف خال دنیانداختم، با د نکیس یرو برداشتم و تو بشقابم
 زدم.

 زم؟ یبازم بر یخوای_م

حرف ظرف هارو   ینه تکون داد. ب یبه معن یبود سر  ریکه با گردنش درگ   یرو باال اورد و درحال  سرش
  یرو به چشم ها جمیگذاشتم و خواستم بشورمشون که با گرفته شدن مچ دستم نگاه گ نکیس یتو
 حالش انداختم. یب

 برم حموم... خوامیکمکم کن م ترکه،ی_گردنم داره م

  شیجملش رو پ  خواستمیم  یگرد شده درحال یدستم بستم و با چشم ها  یکی آب رو با اون  ریش
 خودم مثبت کنم لب زدم.

 ؟ی _کمکت کنم حموم کن

طبقه باال رفت. مثل جوجه دنبالش   یو به سمت پله ها  دیلب گفت "آره" دستمم کش ر یکه ز همزمان
 شی!" پوفتهی کجت ب یاد که "وقتشه دوزار مخم آالرم د  میدیپله ها رس یبه باال یشدم و وقت  دهیکش

در   یحموم رو اماده کنم! وقت ا ی واسش لباس بردارم  خواد یم دیشا نکهیخودم فکر کردم منظورش ا
 کردم.   ین یو عقب نش رونیب دم یدستم رو از دستش کش یحموم رو باز کرد و رفت داخلش فور 
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 ام؟ یکه من باهات تو حموم ب یتوقع ندار   ؟یکنی کار م ی_چ

سمت    دیبازوم رو گرفت و کش   نباریسمتم برداشت و ا یکوتاه  زی کرد، کمرش رو صاف کرد خ اخم
 خودش و لب زد. 

 .شمیچون از دردش دارم کالفه م ،یآب ماساژ بد ری _ازت توقع دارم گردن و کتفم رو ز

اونم تو حموم؟ حاال اگر تو تخت   رو بکنم؟  یکار  نیواقعا توقع داره من همچ  گه؟یداره م یچ نیا
متوجه ترسم   کردمی م یکه سع یباهاش کنار اومد! هول کردم و درحال  شهیتره و م یعیبخوابه بگه طب 

 رو محکم گرفتم و مانع داخل بردنم شدم.  واریلبه د تیپاش رو داخل حموم گذاشت با جد  ینشه وقت

 ماساژت بدم؟  امیمن مگه کلفتتم که ب ؟یفکر کرد یخودت چ شی! پ سایدوش وا ری _برو ز

! اصال  دهیفقط ماساژ جواب م کنهی بخور مسکن به من اثر نم یدرد هی! به ی زنم یست ی_نه کلفت ن
و بزنم که  و گوش کن! نذار با زور حرفمبار مثل ادم حرفم  هیحوصله جروبحث باهات رو ندارم صدف، 

 ! مکنی کارت م یزور وسط باشه چ  یپا  یوقت یدیو چشمزش 

حرکت چنان محکم سمت   کیکردم خودم رو عقب بکشم که تو  یزد، سع رونی هام از حدقه ب چشم
 خواستمینم نکهی! دستم رو باال اوردم و با وجود انشیکه با صورت خوردم به س دیخودش من رو کش

 گرم و داغش رو به عقب هول دادم و با عجز لب زدم.  نهیس یول

  مانیماساژم بده؟ پ یگیبعد م زنمی! من به تو دستم نمرون ی برم ب  خوامیولم کن م  ؟یگی_چرا شروور م
 ! یرو اون مبل نخواب یخواستی! مشهیبه من مربوط نم نی..انینه من! ا یگفتیبه اون م دیبود با نجایا

باز کرد و   کمی من عقب عقب رفت دوش آب رو  یکه بدون دوزار توجه به تقالها دمیکوب نشیس به
  یول نی زم  وفتمیبود سر بخورم و ب کیدر حموم رو بست. سمت وان هولم داد که نزد یجد  یلیخ

 قدم عقب رفتم و لب زدم.  کیدادم و با ترس  هیتک واریبه د یفور 

 توروخدا ولم کن...  ؟یکن یم تمی_چرا اذ

بلند شده   نشیسنگ  یو نفس ها اوردیچروک شده رو از تنش درم  راهنیطور که پ نیهم یچشم ریز
چشم هام بود و من   یتا نتونم سمت در برم. عضالتش تمام جلو ستادیا یبهم انداخت و طور  ینگاه

 !کلشیاز ه  ریغ کردمینگاه م یبه همه چ



 صدف در طوفان 

543 
 

تا   دمی خودم رو انقدر عقب کش  دمیترس یاز مست بودنش م شتریب تشیوضع  نیکه از ا یدرحال 
لباسش رو سمت در حموم   ی. وقتشدیحموم که کم کم از بخار داشت مرطوب م  واریبه د  دمیچسب

. نمیبه س  نهیس ستاد،یجلوم ا داشتیکه سرش رو باال نگه م یمحکمش درحال   یشوت کرد با قدم ها
 هیصورتم سا  یبزرگ و چهرشونش رو کلیسرش رو سمتم خم کرد، ه یرو گاز گرفتم. کم لبم یبا نگران 

 لب زد. یاروم  یول ی. با لحن جد نداختیم

 و ماساژ بده..._نگفتم باهام حموم کن، گفتم گردنم 

!  مردیداشت م شیچند ساعت پ  نیگرفتم، خوبه هم شد یتر م کیبهم نزد یرو ازش*" که ه نگاهم
 ... ترسمیکه ازش م ی ن یاالن شده همون آرت

 ...شدیوقت تموم نم   چیه شبیکاش د یا

 انداختم و اروم لب زدم.  نییگلوم رو قورت دادم و سرم رو پا آب

 !دمیو..م..ماساژ مگردنت  ایحموم کن...بعد ب کشم،ی_م..من...خ..خجالت..م

  کی یحت نکهیبدون ا رون،یکه کم مونده بود از پنجره هواکش خودم رو پرت کنم ب یجلو درحال  اومد
 گرم رو باز کرد تا وان پر بشه... آب ریخم شد وش  کمی رهی سانت چشم هاش رو ازم بگ

  ؟یبه من و وجودم عادت کن  دیبا یکن ی خجالت؟ فکر نم نیا یع یطب ؟یکشی _از شوهرت خجالت م 
خجالت ها نرفتن تو قبر؟ مگه همون محرم شدن واسه دختر و پسر   نیا یبهم بله گفت  یمگه وقت

 حالله؟ یواست حالل نباشه پس واسه ک کلمیاگه من و ه  ست؟ی ن یکاف

  یزندگ نیکه ا یکه داره و جور  ینداده، از رفتار  یبرام جواب نداشت! چون خودش جواب سوالش
که عادت   شهیم ینه؟ اصال فرصت اینم عادت ک دیبرد که با  یپ نیبه ا شهینم میرو شروع کرد یاجبار 

 ...ی . ولستیحالل تر ن  یکه سر سفره بهش بله داد یکس به اندازه کس چیکرد؟ صددرصد ه

  نیروش حساب کرد؟ هروقت تونستم جواب تمام ا شهیدووم داشته باشه! م تونهیچقدر م یزندگ نیا
 ...دونمیاالن...نم یبه عادت کردن فکر کرد! ول شهی کنم م دایسوال هارو پ

  یسوالش رو بدونه و من واقعا جواب  نیجواب ا خوادیواقعا دلش م دادیمشتاقش بهم نشون م نگاه
 . دیرسی به ذهنم نم
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قادر به جواب گفتن نبودم و حالم از سرنوشت   یدرکش کنم رو حت  تونستمیکه نم  یاقیاشت نیا جواب
 . خورهیکه تا االن برام رقم زده شده بهم م ییزهایو تمام چ 

سکوتم    یدادم ساکت بمونم، وقت حی انداختم و دست هام رو پشت سرم بردم و ترج نیی رو پا سرم
 .دمیشد لبخند تلخش رو از گوشه کادر چشم هام د یطوالن

ازم  باعث شد بهش نگاه کنم. رو  دیناخواسته کش دیکه شا  یتاسف تکون داد و آه یکه از رو یسر 
 لب زد. دادیغم م یکه گوشه گوشه اش بو یاروم  و با لحن رفتی که سمت وان م یگرفت و درحال

 _برو به کارات برس...

که   ییداخل وان نشست و تاجا ارهیشلوارش رو درب نکهیلحظه مکث کردم در کمال تعجب بدون ا چند
 !وونستید نیخودش رو داخل آب فرو برد. ا شدیم

داد. چشم هاش رو   هیان مثل سپر قرار داد و گردنش رو به لبه وان تکهاش رو دو طرف و دست
 و من درحال غرق شدن تو خودم بودم.  شدیم شتریبست، هرلحظه بخار داخل حموم ب 

به   ی! با دودلشهیهرچه زودتر فرار کنم، مثل هم خواستمی ازش گرفتم م دیرو با زور چماغ و تهد نگاهم
فرار کنم و از   خواستم یم ی. تاکستادیپاهام از حرکت ا رهیدستم به دستگ  دنیسمت در رفتم اما قبل رس

  دیبه حرف و تهد نیممکن بود آرت   یبه اسم زده شده خودم رو دور نگه دارم؟ تاک یکه اجبار  یلمس تن 
 ؟ یهام گوش کنه و بهم دست نزنه؟ تاک

خاروندم.    کمیچشم هام رو  یام فشار دادم و پلک باال دست ه نیبخار گرفته رو محکم ب  رهیدستگ
 تجربه داشتم! دایشد اره،یم ی واسه ادم سوغات یاون مبل چه گردن درد یرو  دنیخواب  دونستمیم

که داخل نشسته بازم قلبش موتور بسوزونه و از   یبه خاطر بخار آب و حرارت آب  دمیترس یم  یطرف از
فکر تو ذهنم قطار شدن. لبم رو گاز گرفتم، قدم  یکی ! خالصه که هزارسوختیدلم براش م  گهیطرف د

نم دار  وبخار گرفته    یها یبرهنم به کاش یلرزون و مرددم رو سمتش برداشتم، از برخورد پاها یها
 داشتم.  فیانزجار خف هیشب  یحموم حس

چشمم بود، باورم   یجلو یادیکه گردنش و کتفش تا حد ز ییپشتش قرار گرفتم، جا دیو ترد  یدودل با
 رو انجام بدم.  یکار  نی همچ خوامیم شهینم
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 که خواست رو انجام بدم....  یحمومش تموم شد کار  یو وقت رونیب  رفتمیم  دیبا دیشا

 ! شهیمثل هم رمش،یبگ ده یکال ناد دیبا دیشا ای

بدن، خم شدم و با مکث دست هام رو    لیتشک یتو مخم صف نظام گهید دی تا شا یس نکهیاز ا قبل
خورد. انگار که متوجه برگشتنم نشده  یف ی که تکون خف دمیپوست گردنش قرار دادم. به وضوح د یرو

 بود!

که   یبار هزارم لبم رو گاز گرفتم و با لحن یو نگاه متعجب و گردش رو بهم انداخت، برا  دیچرخ اروم
 باشه لب زدم. لکسیر خواستمیم

 و بمالم...گردنت  تونمی نم یطور  نیم از کنار وان بردار ا_برگرد...دست

   ؟ینپرسه که چرا برگشت کردمی نگاهم کرد، تو دلم خدا خدا م فقط

زدش که کامال  رتیکنجکاو و ح  ینداشتم، تو چشم ها یجواب قانع کننده ا  چیه دیپرسی م اگر
نخورد و   یتکون  چیهاش ه لب  یشوکه شده رو گرفتم وقت انیجر نیاز برگشتنم و قبول ا داستیهو

 !دمینفس راحت کش کیاز ته دل  دیچرخ

که  یشروع به ماساژ دادن نواح  متیرو اروم برداشت، به گردنش مشرف شدم و با مال دستش
پوست گرم و نم   متیکردم با مال خی یمشغول شدم. انگشت ها کنهیدرد م حیاالن فج دنستمیم

 و کم کم از حرارت بدنش دست هام گرم شد. دادیدارش رو فشار م 

  ی لیاطراف گردنش و کتفش خ یواسه نواح تمیکمرش رو از وان فاصله داد، موقع کمی بعد  هیثان چند
ماساژ بدم که دردش بدتر   یجور   کردمیم یروش دوال شدم. سع  یبهتر شد، جلوتر اومدم و تا حد

 یپاها  یمامانم چه طور   دمیدیبچه که بودم م ی ماساژ تجربه نداشتم ول نهیمتو ز یلینشه! خ
 .دادیرو ماساژ م امرزمی خداب  بزرگمادر

روش   شهی صاحاب، نه خوشگله، نه م یداره ب  ی! موندم جنبه چیو بندازمش آشغال باشه مبل  ادمی_
 ! دیخواب

 ادامه داد.  واشی ینگفتم که با آخ اروم   یچی کالفش ه کمیو  یلحن جد دنیشن  با

 دور...   ندازمشی! میروش بخواب یحق ندار  گهی_د
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 خودم رو گرفتم. یبا زور جلو ی نق نق هاش کم مونده بود بلند بخندم ول  از

توجه نکنم،   کنمیم  یکه دارم چه غلط نیبه ا  ادیز کردمیم  یحواسم رو به دست هام دادم و سع   تمام
 واسه گفتن نداشت.   یکه حرف ِب ی بود و عج رهی تو سکوت فقط به جلو خ یحرف  چیبدون ه  نیآرت

بشه  یاوک  کمی حال نداره  ادیهرچند که االن ز  کرد،یبارم م  یز یچ  یمتلک کی  یط یتو هرشرا معموال
 برنامه همونه.

عرق و بخار   سیحموم تمام بدنم خ  یماساژش دادم، به خاطر گرم  میبا همه زور و انرژ یا قهیدق چند
 آب شده بود.

 . دمیکه خورد به خودم اومدم و دست از کارم کش یفی که با تکون خف کردیدستم داشت گز گز م گهید

 _بسه...دست دردنکنه. 

صاف    دویکش یم  ریت یادیداد، کمر دردناکم رو که به خاطر دوال موندن ز تی رضا  نکهیاز ا خوشحال
 به خودم و دست هام دادم.  یکردم. کش و قوس

حس   تونستمیرفتم و م رونیاز خدا خواسته به سمت ب  یحرف   چیبدون ه دمیکه خودم رو که کش کمی
 از پشت بهم زل زده. نی کنم آرت

  ینفس بلند ژنیاکس ادی ازاد خونه و حجم ز یرفتم، از برخورد هوا  رونی هام رو سرعت دادم و ب قدم
 .دمیکش

 نیا نکهیحوصله همشون رو عوض کردم و قبل ا یشده بود، ب سی نم دار و خ بای لباس هام تقر تمام
 که پختم سر بزنم. یتا به مرغ نییرفتم پا ارهیب  فیجناب تش

 *** 

 شد؟ی _خب، خب بعدش چ 

لب   خوردمی رو م  بمیاز س  کهیت نی که اخر یزدم و درحال   یلحن ذوق زده و خوشحال محدثه لبخند از
 زدم.
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  یبعدش چ  یگیم جانیبا ه یطور  نیا کنمی نم فیداستان که واست تعرتموم شد!  گه،ید یچ ی_ه
 شد!

 بلند نشه گفت:   یل یکه صداش خ یچپ نگاهم کرد، سرش رو جلو اورد و طور  چپ

  ؟یابراز  ؟ یز یچ  ،ینزد؟ حرکت یحالش بد نشد؟ حرف  د؟یدیخواب  دیگرفت ؟یشب چ ه؟ی_تموم شد چ 
 کبود نشده؟ تیی جا

 سرش رو عقب برد. یبا پوف کالفه ا د،ینگاه گرد شدم رو د یوقت

طرف شب تا صبح   م،یقد ی. زنم زن هادیبخار  یخاک تو سرت نکنم دختر! چقدر شما ب  ی_ا
 ! دیستی بعد شما دوتا در حد فندکم ن کردی و با شوهرش انواع و اقسام کارهارو م دیخواب ینم

 صبح حالش بهتر شد رفت سرکار! میدیخواب میتخب شب شد رف  ؟ییخدا یداشت یبابا! توقع چ  ی_ا

با چشم  دادیهنوزم توش جوالن م تی که حرص و عصبان یپام انداختم و با لحن   یکی اون  یرو رو پام
 شده به افق لب زدم.  زیر یها

  دهی! بعد چند ساعت کپسهی نامه بنو تی کم مونده بود وص مرد،یچشمم داشت م ی_کثافط جلو
 ...یوحش  کهی و بمال! مرتمن  ایب گهیشده م  ستی ر شیباتر

 از بازوش گرفتم و با اخم گفتم:  یشگونیخنده. ن ری زد ز یپق محدثه

  نیاز ا یکیو انداخت رو کول مبل بدبخت  دمیتازه صبح قبل اومدن تو د ؟یدونستیم ضهی_ذهنت مر
که ما مهمون   نیبا ا یکار اون مبله سته! حاال  گهی! نمیانداخت اشغال  وینگهبانا...مبل به اون قشنگ

مبل   هی. دناقص ش ینگاه به اون هال بنداز! همه چ هیتو   یندارم ول ادینم  نجایا یو کس میندار
 اونم انداخت دور...  ذاشتمیو مکپه مرگم زدمی م میبود شبا از دستش ج  یفکستن

 دهنم گذاشتم و ادامه دادم.  یدستم رو جلو  همزمان

. حاال خورهی بدردنم گهی! مستیست! بابا پول که علف خرس نخدادتومن پول اون مبل  گهی_عه، عه نم
 گردن درد گرفت به همه جاش فشار اومده...  دهیچندساعت خواب هی

 گفتم:  غیزدم و با ج دیخندی محدثه که همچنان م  یبه پا یحرص لگد با
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! عقل  شعورهیاالغه! ب نیا مگیدارم م ؟یخندی تو م خورمیمن دارم حرص م  ؟یخندیم یواسه چ  ی_بترک
 !ستین یطور  نیمقل نداره، بعد تو بگو نه ا

 گفت:   دهیبر  دیباال اورد و بر م یو درشتش دستش رو به حالت تسل زیر یخنده ها  ونیم محدثه

 باهاتون...  کنمی ! اصال حال مدیهست  ی_شما دوتا زوج جذاب 

 تاسف تکون داد و اروم لب زد.  یاز رو یدراوردم که سر  رواداش

 بهت نزد؟  یز یچ یحرف  زه،ی...چگمی روز قبلش *" اومد خونه...م ی_صدف تو گفت 

لب  رفتمی که با انگشت اشارم ور م  ینشون دادم. درحال الیخی حرفش خودم رو خونسرد و ب دیشن  با
 زدم.

  ستیکه معلوم ن یروز تا  یکردن شلوارش تو کودک سی ! از خ یو بکن که فکرش   ی_چرا، هر چرت و پرت
 گفت!  ادی ...کال چرت و پرت زدهی واسم عروسک خر یک

 کی یتا تو لذت ها   رمی ذهنم رو بگ یبا تمام قوا جلو  کردمی م یکه سع  یلب گفت، درحال ری ز ینوچ
 متمرکز کردم.  یالک یها  زیچ  یبرداشتم و تمام فکرم رو رو یا گهید  بینزنه، س یشبم قفل 

مثل بچه ها که دروغ   گه؟یو مادم مست راستش گنیم  یدیصادقانه است، شن   ی_منظورم حرف ها
که   نیآرت کا یرمانت لمیف نی...شمام مثل اییاز بچه بشنو  دیحرف راست رو با گنی! مستنیگفتن بلد ن 
 گفته باشه!  یز یچ هی د ینزد؟ با ی*" کرد حرف 

 گفتم: دیرسی به نظر م یاز حد عاد یادیز دیکه شا  یقورت دادم و با لحن  یگلوم رو به سخت آب

که  وانهیخان شما د نی آرت نی! واال ازنهیام م وونهیو آدم دحرف راست  گنی که م دمیشن نمی_اره ا
مغزش در حد جلبک   یها یی. دارا یچ یه گهید کنهیهست، عقلش که از بچم کمتره، مستم که م

  شی ! بعد حرفم که حالسهیرو پاهاش وا  تونستینم ینبود حت شیحال   یچی! اون شبم *" کرد هشهیم
 نیکه بشه ازش سوال کرد و جواب صادقانه گرفت. مثل ا فهمهی نم یچیه  کنهی *" م یوقت  ستین
 ...یوصل کن   ندوزی چرتکه و یرو یکه بخوا مونهیم

 نیدوست داشتم ا دیکه شد یمکث، درحال یبهش رفتم و بعد کم  یچشم غره ا د،یبازم خند محدثه
 دروغ رو انکار کنم ادامه دادم.
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اتفاقات   نیهاست از ا لمیندارم! اون تو رمان و ف زاروی چ نینزد...من شانس ا یحرف خاص چی_ه
 ! میحرفا نیما بدبخت تر از ا وفتهیم

قرمزمش   یگوشه لب ها مینگفت، لبخند مال یز یشده فقط نگاهم کرد چ زی ر یبا چشم ها محدثه
به   دونم،ی! واقعا نمزنهی لبخند م یا گهید زی به خاطر چ دمیشا ایاور نکرده، حرفم رو ب  ادیز دادینشون م

 بحث رو کال عوض کرد.  ییرسا یکه گذشت با صدا کمی. کردیصورت کامل مخم کار نم

 م؟یباهم بر ذارهیم نی از آقا بپرس بب گمی...مدیبرم خر  دیسر با هی_من 

 زدم.  یحرفش پوزخند بلند دنیشن  با

به پا کرد؟   یرفته سر خونه رفتنم چه المشنگه ا  ادتی! اطیمن برم تو ح  ادی خوشش نم یحت شونی_ ا
 خاره؟ی تنت م یل یخداوک

 توهم گفت:  یظرف انداخت و با اخم ها  یحرص چاقو رو تو با

بذاره باهم تا سر   دی! شاریازش اجازه بگ  گمیکرد، االن دارم م یو قاط  ی _اون موقع بدون اجازش رفت
 هی میخوشگلم هست بر  یلیخ ی شیلوازم آرا هیاطراف   نی! تازه امیجنس بخر  کهی ت چهار میکوچه بر

 !یبخر   یشخص یزای چ یسر  هی دیبا کنمیتوام فکر م م،یبزن یدور 

از  ی. آهمیکردی هارو متر م یشیافتادم که با سارا تک به تک لوازم ارا یدوره ا ادی با حسرت  هیثان چند
 و آروم گفتم:  دمیته دل کش

حوصله ندارم.    یلی! خداوککلمیبه ه زنهیتهشم گند م کنهی م خمینه...سنگ رو  گهیم دونمی_نه..م
 واسه هفت پشتم بسه!   رونیبار رفتم ب  هیهمون 

 کردم و لب زدم.  یدست  شیپ یبگه که فور  یز یبا چهره مصمم خواست بازم چ  محدثه

! کشهینه! حوصله ندارم غرغر کنه، به خدا مخم نم گهیم دونمیشو...من م  خالی_جون همون داداشت ب
و اورد  من ی! بابا طرف روز عقد وقتستین تونیموندم چرا شماها حال  میجا زندان نیکه ا مهی من حال

نداره...تلفن   رونیحق ب  هیکه زندان می! کسدتیزندان جد میریتو چشم هام زل زد گفت م  نجایا
 از من بهتره...  یزندان  تیبزنه! هرچند وضع تونهینم

 ادامه دادم. یلحظه بغض کردم و با ناراحت  کی
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 دارن! من..من همونشم ندارم. یمالقات  هی_باز اونا 

چشم هام رسما   دنیبا د یبگه ول یز ی لحن کالم شده بود خواست چ یکه انگار متوجه ناراحت  محدثه
 شد.  مونیپش

 ؟ یل نداره خودم چعق گمیم کنمی رو مسخره م  نیآرت

که  ی از مرد نمیو پدرم و ا م یبود؟ اون از بچگ یآدم معمول کیمثل  میمن عقل دارم؟ چ ییخدا
 شبیکه قصد خوردنش رو داشتم زل زدم. د یسرخ  بی دادم و به س هیتک  یدوستش دارم! به صندل 

 کی ایداستان  کیکه  ییها انیفکر کردم. به تک به تک پا میزندگ یها انی به انواع پا  نیاول یبرا
 داشته باشه! تونهیم یور تئ

 مشکل نداشتن همراهه... یهام قشنگ بشه ول انیوجود داره که پا یادیز یها راه

و   خوامشی که از ته دلم م یز یبشه رقم زد و البته چ نی داستان من و آرت یکه برا یخوب یها انیپا
 هست وحشت دارم!  میقلب یکه آرزو  انیپا نیبه ا دنیاز نرس نهیا قتیحق

 یسر به تن بابام نباشه سخته! مرد خوادی که از خانوادم تا سرحد مرگ متنفره و م یدر کنار مرد موندن
هاش   یلیحفظه که خودتم از دونستن خ  یرو جور   تیو پوک زندگ  کیو ج تهی که دوست دوران بچگ

 ...یعاجز 

 خوش تالش کنم؟  انیپا کیتونم واسه داشتن  یم

  یبرس  هیخودم به عنوان فرض  شیکه پ  یحالت  نیعوض کرد؟ بهتر زارویچ یممکنه بشه بعض  یعنی
 کردم طالق بود...

به   نیخانوادم و آرت   شیتموم شه، من برگردم پ کی ش  یبده و همه چ تی که بهش رضا یطالق
 ادامه خواهد داد...  شیاتفاقات االن به زندگ  الیخی خارج و ب گردهیبرم  ادیاحتمال ز

   اد؟یم دمید دونیدل م نیسر ا ییچه بال اد؟یسر من م  ییچه بال ؟ی قلب و دالمون چ اما،

و   دمیچشم هام کش یمخشوش و نگران کننده، دستم  رو رو یها تیهمه فکر و ذهن نیحجم ا از
 کنم؟   کاریچ دی نرمش دادم. من با کمیخستم رو  یپلک ها
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شدم،   خی س کمی ناخودآگاه تو جام   دنشیسرم رو بلند کردم و با د یحال   یباز شدن در، با ب یصدا با
دوشش  یکه رو یمحکم و کت یانداختم. با اون قدم ها نییاسترس بهم دست داد و سرم رو پا 

 کم داره! یچاقو کش کی شده نکبت!  صریق هی شب  لشیانداخته استا

  گهیرنگ و رو گرفته و د  بای رو نگاه کردم. صورتش تقر شی همه چ زی به خودم مهلت دادم و ت هیثان چند
من قفل   یرو شی بود. نگاه سنگ حی فج یلیحالش خ   روزی . دستیکتک خورده ن  یداغون ها نیا هیشب

  مشنکرد. محدثه به احترا ریتغ یلحظه ا دشید هیزاو ادیکه سمت آشپزخونه ب  یشد و تا لحظه ا
 د و بهش سالم داد. بلند ش

و نگاه   ومدیکه رسما از ته چاه درم  ی لب بهش سالم دادم، سالم  ریگلوم رو با حرص قورت دادم و ز آب
رو   یداره چ ستیلباسش انداختم تا صورت کنجکاوش که معلوم ن قهی کینزد  ییرو به جا  زونمیگر

زل   یور ط  کی وفتهیهوا نگاهش بهم م یب  ای ادی که از سرکار م ییوقتا کی! کنهی م یبرس قیانقدر دق
 !دهیانگار آدم ند زنهیم

 کنم. وهیکردم خودم رو مشغول پوست کردن م ینشستم و سع  یصندل  یرو  آروم

 _ناهار هر وقت اماده شد خبرم کن...

 _چشم...

انداختم که بدون مکث به سمت پله ها رفت، با رفتنش اون حجم از   یبهش نگاه کوتاه  یچشم ریز
حوصله و کالفه از جام بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن تو   یرفت! ب   نیاضطرابم هم از باسترس و 
  االدوست داشتم برم قدم بزنم! ح یل یخ گهیطرف حوصلم به شدت سر رفته و از طرف د کیسالن، از 

 ... رمیگی م یافسردگ  یوار یچهارد نیدارم تو ا کردمیبه کنار حس م نایهمه ا

تو دلم کاشته که واقعا کنترلش دست خوم    یکه تو اون آپارتمان باهام کرد ترس یبا توجه به اون کار  و
 کنه؟  یهاش قاط  میبزنم که س  یحرکت  کینکنه باز  شهیمرور م  نی. مدام تو  ذهنم استین

خوشبختانه تمام   ایمرد متاسفانه  نیا تونه،یگفته و قسم هام بشه؟ اون م الیخ یکنم ب  یکار  کی نکنه
 تو دستشه!  میزندگ

 که در معرض چشم هام قرار داشت زل زدم. یو به طبقه باال و لوستر   ستادمیراه پله ا یجلو
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 ندازه؟ یراه نم  دادیداد و ب یعنی_بهش بگم؟ 

 یبود نگاه کوتاه ستادهیکه سر قابلمه ا یهام رو مشت کردم و به آشپزخونه و محدثه ا دست
ازم گرفته که جرات   یچنان زهر چشم یول  یتو خونه بمون دینداره بگه با یحق دونستمیانداختم. م

 رو بخوام...  یز ی چ نیندارم ازش همچ 

  کی دیبا دیفکر کردم، اگر قرار باشه داشته باشمش شا  خواستیکه دلم م یقشنگ انی به پا هیثان چند
 ... دمیشا اینرم برخورد کنه!   رمیاگر اجازه بگ   دیبزنم! شا  یحرکت

برخورد در   ی. صداستادمیدر اتاق خوابمون ا یهام از پله ها باال رفتم و جلو  یوجود تمام دو دل با
  فیدادم مطمئن شم لخت تش حی صبر کردم و ترج کمی اره، ی داره از داخل کمد لباس درم دادینشون م

 .دی خسته ومردونش به گوشم رس یداکه ص دمی تعلل اروم چند بار به در کوب یندارن! بعد کم

 تو...  ای_ب

  یسر  کی  یتخت نشسته بود و قاط یرو چک کردم، رو  تشیدر وضع یدر رو هول دادم و از ال اروم
 انگار کار داره!  دادیو لپ تاپ روشنش نشون م گشتی م یز یکاغذ و دنبال چ 

 که صدام زد. رونی شم و برم ب ال یخی ب خواستمیشد م شتر یموضوع ب نیواسه مطرح کردن ا دمیترد

 شده؟ یز ی چ ؟یدار  ی_کار 

  یبرداشت و درحال   زاشی م زیرو گاز گرفتم و اروم رفتم داخل، دست از کار کردن و گشتن دنبال چ لبم
فرار   شهیبشر نم نیمثل بز بهم زل زده بود بهم اشاره کرد جلو برم. از دست ا شی پ قهیکه مثل چند دق

 ! یتا تهش بر  دیبا یوفتیتو دامش م یکرد، وقت

 سوال کنم... هی خواستمی_م

. ستادیا  میکرده تو چند قدم دای پ  یداد موضوع جذاب ی شد، چهرش نشون م الی خی تاپش رو ب لپ
از طرز نگاهش به   یبهم داشته باشه. بازم اضطراب و اون دستپاچگ یبهتر  دید  هیزاو خواستیانگار م

 . شهیسرم خراب م یواسه چ  ستیکه معلوم ن  ییحس ها نیاز ا شمیشد و من کالفه م  ریوجودم سراز

 ... شنومی_بگو م
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 زدم و گفتم:  ایاروم و شمرده شمرده دل به در کردمیم یدستم باز  یکه با  انگشت ها یدرحال 

 ...زهی...کنه..چدیکنه..بره خر زیچ خوادی_محدثه...م..م

انقدر   یجمله کوتاه نی همچ کیگفتن  کردمیگفت. فکر نم  یلب "خب" ا ریو منتظر ز نهیبه س دست
از   یکرد یکار  کیلعنت بهت که  ی! اکنمیسخت و وحشتناک باشه! حس کردم کم کم دارم عرق م

 و با ته مونده زورم گفتم:  دمیلب هام کش یخودمم بترسم. زبونم رو رو هیسا

 منم برم؟   شهی_م

ادامه   یقدم جلو رفتم و فور   کیتوهمش  یاخم ها دنیساکت شده سرم رو باال اوردم از د دمید
 دادم.

 ...میگردی...به خدا زود برممیری نم یدور  ی! جارهی م ابونی سر خ نی_هم

 ؟ یدار  دی_خودت خر

که نگاهم رو   یسکوت کنم. لبم رو بازم گاز گرفتم و درحال   هیو محکمش وادارم کرد چند ثان یجد لحن
 جواب دادم. نداختمی م ریبه ز

 دور بزنم... کمی خواستمی _راستش..نه! حوصلم سر رفته فقط م

 ...زد یبهم زخم م  سکوتش

 ... زدی...طرز نگاهش بهم زخم مزدی هاش بهم زخم م اخم

قدم زدن تو  کیخنده داره که واسه  یول  یمالم  ،یهمسرم ،ی تا االن بارها بهم گفته تو زنم خودش
خودم دو دوتا چهارتا کنم،   شی ساعت پ کیبا ترس و لرز  دیکوچه و نگاه چهارتا دونه مغازه با

 کنم تا بتونم باهاش روبه روشم. یجواب و جمله دسته بند یک یهزار

 باشه؟   یشکل نیا قراره

رو   خوادیکه دلم م یقشنگ انیاون پا  دینم باخبرم؟ فکر ک یبوده و من ب   یشکل نیواسه همه ا یعنی
 تن خاک دفنش کنم.   کیتو همون صندقچه و داخل قلبم با  زمی پاره کنم و بر
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سنگ رو    دیحتما که نبا گهینه! خودت بفهم د یعنیهمچنان ساکت مونده  یوقت  د،یبه لبم رس جونم
 کنه دخترک بدبخت...  ختی

قدم عقب رفتم.   کیروزم رو به منجالب بکشونه  شیشگی مه یها ری با رگبار حرف و تحق نکهیاز ا قبل
 لب زدم.  ی در رو گرفتم و با لحن آروم رهیاز نگاه هاش دستگ زونیگر

 برم بهتره!  اطیح  کنمی...االن که فکر م الشیخ ی_ب

  یکیهمه  نیحرف هاش رو بعد ا دنیشن  تینه به خودش دادم و نه به خودم، گوش هام ظرف  مجال
 بدو کردن با خودم نداشت... 

رفته ام رو برگشتم و  دیو ترد یکه با دو دل یر ی تند تمام مس یاتاق رو نبسته رها کردم و با قدم ها در
 ...اطی تو ح  دمیگفت، پر یز ی چ  کیبدون توجه به محدثه که راجب ناهار 

 دارم خورد.   به پوست صورت داغ یسرد و خنک  میگرم خونه، نس طیبازشدن در و خروجم از مح با

 رنگ هستن! ری درحال تغ مینیتونستم حدس بزنم که االن گونه هام و ب یم

  یسنگ نشستم و به آب زل زدم. حت کهی ت  کی یحوض رو  کیکردم و نزد شتری قدم هام رو ب  سرعت 
  کنمینشستم! فقط حس م  نجایچرا ا فهممینم  یچرا با اون سرعت و عجله فرار کردم، حت دونمینم

 تو خونه برام خفه شده. یهوا

 برم و قدم بزنم.  رونی ب یلحظه ا ری عمارت دلگ نیاز ا یحت تونمینم یوقت ارم،ی کم م نفس

 شه یم یچ میاخر و عاقبت زندگ  دونمینم یوقت

به حال و روز مسخرم بخنده   دی! خنده داره واقعا ادم باانهیدوستم داره  میشوهرم اجبار دونمینم یوقت
 ... ختی اشک ر دیبا  دمیشا ای

رو کرده...هوس  ادشیز یآب چشم دوختم، دلم هوس تابستون و گرما نهیآ  یلرزونم رو ریتصو به
 .میکردی م سی رو خ گهیتابستون با شلنگ همد یکه از گرما میکودک یروزا

 فرو بردم و چشم هام رو بستم.  یخیدستم رو داخل آب سرد و  ی انگشت ها هیثان چند
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 نیدلنش ی...صدا دادیرو تکون م وهی م یکه درخت ها یخنده هامون...بدو بدو کردنامون...باد  یصدا
 ... دادیآزاد از ته دل آواز سر م یپرنده ها دنیکه با د وونیکنار ا  یپرنده ها و قنار 

  ی. تک لبخنددمیشم سرک کشناب رو تصور کردم و به اون روزا و حال خو  یها  زی به تک اون چ تک
  روزیرمق تر از د یظهر بود و آفتاب ب  یوسط ها دم،یخشک شدم زدم و نگاهم رو باال کش یبه لب ها

 . دیتاب  یم

 راه افتاده...  خبندونیتو قلبم،  خواستیگرما م دلم

 بره... نیقلبم از ب  یو سرما خی دارم تا تمام  از یگرم و داغ ن زیچ کی

حوض   نیسوز واسم مهم نبود. ا یهوا و حت  یرو باال اوردم و سرم رو روش گذاشتم، سرما پاهام
  شیبه چند شب پ  یکردم تو اون دوران غرق شم و توجه  ی... سعنداختیم می بچگ ادیرو کوچولو من 

 نکنم.  نیریو اون لحظه ش 

 .شهیکه تاعمر دارم فراموش نم  یا لحظه

تو اوج  نیکه آرت  ی...شب ذارمی و گوشه قلبم م کنمیحک م یدفلز فوال کهیت ک یو چکش تو   خیم با
 *"گفت: 

 "دمی"از رفتنت ترس

  یز یبستم و بازم اون دوران رو تصور کردم، انقدر تو اون حال و روز غرق شدم که با افتادن چ چشم
 . دمیترس یدور شونه هام لحظه ا 

 انداختم.   یو سردرگم جیبود نگاه گ ستادهیکه با اخم کنارم ا  نیرو باال اوردم و به آرت سرم

 . یشد ضی مر شی چند روز پ نی_حداقل لباس گرم بپوش...هم

 گفتم:   ری و سر به ز دمیکش یکمرم افتاده دست یکه دور شونه و رو یکت به

 ...هوا هنوز انقدرام بد نشده. ستی _سردم ن

و با توجه به    راهنشیقرار داشت، شلوار و پ  مدیتو کادر د یز یاز هرچ  شتریمشت شدش ب یها دست
 . اروم زانوهاش رو خم کرد و کنارم جا گرفت. دادیرفتن آقا م رونیدوشمه خبر از ب  یکه االن رو یکت
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 هوا لب زدم.  یحالت گرفتش زل زدم و ب یبه موها دمیترس ینگاهش م دنیکه هنوزم از د یدرحال 

 ؟ یر یم یی _جا

 ! اخه به من چه؟ دمیچرا پرس دونمیواقعا نم د،یکش ششیبه ته ر یدست

 کشه؟ یچقدر طول م قایکردن و بزک دوزک کردنت دق  شی_آرا

 و منگ اروم گفتم:  جیگ

 ؟ یچ ی_برا

  ادی هیثان کی تو  قای بار مقاومت نکردم و به لب هاش زل زدم، دق نیا دیبه دور لب هاش کش یدست
نگران   ستیسرده و الزم ن کمی. خوشحالم هوا بوسه ام تو اون شب افتادم و مطمئنم گونم سرخ شد

 روش باشم!  یشدنم جلو  دیسرخ و سف

 ... یمهمون میبر دی_با

 یگرفتم و فور  یچشمم فرار کردن، لحن حق به جانب   یحرف، تمام صحنه ها از جلو نیا دنیشن  با
 گفتم: 

بود.   ی...و..واسه..هف..هفت جدوآبادم کافشیپ ی! سر امی من نم یمهمون چی _اصال حرفشم نزن! ه
 و بزن. من  دیخودت برو ق  یبر  یخوایم

  ره،یگی جبه م شهیداشتم، چون هم یر یکنجکاوش رو به صورت آشفتم انداخت، توقع جبه گ نگاه
 محکمش جواب داد. یبا همون لحن اروم ول   یمخالفه! ول شهی هم زنهیداد م شهیهم

دستم   وی ز ی چ دیقرار دارم. با  یساعت...با کس  میبه اندازه ن م،یبمون  ی تو مهمون میبر ستی_ قرار ن 
 ! رونیب   میایبرسونه. بعدش م

دستم رو   یدوتا از انگشت ها ری ترسم، مظلوم و سر بز ی م  انیکه واقعا از بعد از اون جر نهیا قتیحق
 کمی!  دیفهمی رو م  میاسترس و نگران دی. شادیمحکم فشار دادم، نگاهش سر خورد و به دستم رس

 گفت:  واشی یتر  میبا لحن آروم و مال یساکت شد ول 

 منتظرتم. نی _پاشو لباس بپوش، من تو ماش
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  نشیت ماشکه سم  یو بهش تا زمان دمیبه زانوهاش فشار اورد و بلند شد، نگاهم رو به باال کش اروم
از برخورد شاخه و   خوردیتکون م  دیوزیکه م یمیدر اثر باد  مال اطیاطراف ح  یبره زل زدم. درخت ها 

 ...ریو دلپذ میمال یبهم دست داد. حس یبرگشون به هم حس قشنگ

! متنفرم! و  زارم یب  یشیکه تو دعوت م  ییها یدوست داشتم بهش بگم از مهمون دمیلب کش  ریز یآه
...  شیوحش یمشک یاز داد و اون چشم ها یترسم! از واکنش هاش...از دعوا کردنش و حت  یم دیشا

شونم بود  یکه هنوز کتش رو  یسست در حال  یها از جام بلند شدم و با قدم ها زونیآو نیمثل ا
 داخل خونه و بدون توجه به اطرافم طبقه باال رفتم... شتمبرگ

 چیتخت قرار داشت انداختم. ه یکه رو یبه پاکت بزرگ یانداختم و نگاه  تخت یرو اروم رو کتش
 و اورده که من خبر ندارم؟  دهیخر  یسبز شده! اصال ک  نجایپاکت ا نیو از کجا ا ی ک دمیو نفهم دونمینم

 دنیکردم، از د یداخل پاکت رو خال یو محتوا دمیکش یخبرم! پوف   یعقب موندم و ب ایاز دن  رسما
  گهیکه د نی لحظه از تصور ا کیتخت افتاد، چشم هام گرد شد.  یکه رو یو ست کی ر شمانتو و شلوا 
پر رنگ تر از خودش که  نیخندم گرفت. مانتو بنفش کمرنگ با لبه آست  ارهیواسم نم  یلباس مجلس 

رنگ بنفش کمرنگ و پررنگ   بیبا ترک  یو شال  یشده بود، شلوار مشک یکار  نی نگ نشیو آست قهیدور 
 اونم بنفش! یجفت کفش پاشنه سه سانت کیو 

  دهیرو پنهان کنم. اگر خودش خر میمانتو چشم هام برق زد و نتونستم ذوق زدگ یو خوشگل   کیش از
لباس هام رو دراوردم و با   یبدنم نگه داشتم. فور  یمعرکست! مانتو رو برداشتم و جلو قشیواقعا سل

رو   اممو اند  دیبود عوض کردم. پشت مانتوم کامال به کمرم چسب دهیخر نی آرت که یمانتو و شلوار 
 .دادیخوب نشون م  یلیخ

نشستم  نهی آ ی. جلودیرسی زانوم م  یک یتا نزد  شیصافش کردم، بلند  یو کم دمی کش نشییبه پا یدست
  شی آرا یبهش دست هم نزده بودم رو برداشتم و کم یتا االن حت   یشیفکر و مکث لوازم آرا یو با کم 

 کردم.   ملی در حد کرم پودر و ر

رژگونه   کم یواسه رنگ گرفتن گونه هام با  تمیزدم، در نها  کمیرو برداشتم و  نش یتر میرژها مال نیب
  آروم یکردن گذاشت! با قدم ها  شیبشه آرا نارویدادم. البته اگر اصال اسم ا انیپا شمیبه آرا میمال

اومدم. محدثه  نییرو دوباره تو دست گرفتم و از پله ها پا  نیکفش هام رو تو دستم گرفتم. کت آرت
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و تا خواست حرف بزنه    دیسمتم چرخ دیقدم هام رو شن یکه صدا نی هم یول  دیپوش یداشت لباس م 
 چشم هام گرد شد.  

 رفتم و اروم گفتم: سمتش

 _قشنگه؟ خوب شدم؟ 

 لب زد. جانی متر باز کرد و با ه کیدهنش رو  د،یخودش رو عقب کش  کمیپلک زد و  هیثان چند

 !  ادیرنگ بهت م نیا یل یصدف! خ یخوشگل شد یلیچه قشنگه! خ ی_وا

 لب زدم.   یبه مانتوم نگاه کردم و با لحن دودل دیترد با

  یل یواقعا خ شیپ  یبرم. سر  خوادیدلم نم  ادیز ،ی بازم بره مهمون خوادی! مدهیخر  نی_واقعا خوبه؟ آرت 
 .خورهیحالم بهم م هیمهمون  یبد بود. از هرچ 

  نینگ نیبه سر آست یبراندازم کرد و دست یشالش شد و کنارم قرار گرفت، از پشت سر حساب الی خیب
 و لب زد. دیشدم کش  یکار 

  یلیاش خ قهیآقا سل  نیا ی...ولادیبهت م  یل ی! خدستیقبل فرق داشت، االن لباست پوش ی_سر 
 قشنگه، لباس به تنت نشسته... 

 .ختمیر  میشون یپ یاز موهام رو به حالت کج رو کمیسرم انداختم و فقط  یرو   متیرو با مال شالم

  یتو مهمون ی...از تنها شدن باهاش حت ستشی ن یعیرفتاراش مثل انسان طب  نیآرت  نیا دونم،ی_نم
 .یکاش توام بود ی! اترسمیم

لب   یبخش نانیکرد با لحن اطم یسرم صاف و مرتب م  یر که شالم رو روزد و همون طو یلبخند بهم
 زد.

اشکال نداره! کم کم اخالق هاش و   یول  ستیخوب و مهربانانه ن  یل یروابط خ دونمی_اون همسرته...م
  گفتیم  شهیو هممادرم  امرزهیحساس تر! خدا ب  یحساسه و رو چ یرو چ  یفهم ی و م یکن یکشف م

 دفاع کنه!   یگنده اونارو در حد بچه ب کلیه تونهیزن م کیبزرگ کردن!  کلی مردا فقط قد و ه
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و با لحن   دیبه گونم کش ینگفتم. محدثه بعد از ور رفتن با شالم، دست  یز یزدم و چ   یتلخ  لبخند
 لب زد.  یمهربون

 .شهیم  رتی! االنم برو دشهی_ناراحت نباش، به خدا درست م

رفتم.  نی سمت ماش  یق یدر اروم کفش هام رو پام کردم و با نفس عم یتم. جلولب گف  ریز یا باشه
.  ذاشتیم ی رو داخل صندل یز یعقب خم شده بود و انگار داشت چ یباالتنه مردونش تا کمر تو صندل 

 ! نمیبرم عقب بش شدیکاش م یخودم فکر کردم ا  شیپ

  کلمیکل ه  یرو رو  رشی اورد و نگاه گرم و خ رونیب  نیپاهام، سرش رو از داخل ماش یصدا دنیشن  با
بهم زل زد و از سرتا پام رو رصد کرد که حس خجالت و معذب بودن بهم دست داد.  یانداخت. جور 

  زا ییتر اورد جا نییتوهمش کمرنگ تر شد، سرش رو پا یکمرش رو صاف کرد و جلوتر اومد. اخم ها
 داشتم.  جانی حس ه زدی م دیداشت د یطور  نیکه ا نیه بود که نگاه نکنه! از انموند کلمیه

  یگرفته ا ییکتش رو سمتش گرفتم و با صدا ،یسکوت و زل زدگ نیاز ا یاروم واسه خالص  یلیخ
 گفتم: 

 م؟ ی_ بر

 لب زد.  دیپوشیانداخت، اروم کتش رو ازم گرفت و همون طور که م یجیدستم نگاه گ به

 .می...برنی_بش

  یچشم ری گاه ز یکه گاه ب  ینشست و درحال  یجا گرفتم و در رو آروم بستم، خودشم فور   نیماش یتو
 اداوری و  دیچی پ یم  نیتو کل ماش شیشگیعطر هم  ی. بومیاومد رونیاز خونه ب کرد،یبراندازم م 

فرو   میدست به دست هم داده تا ذهن خسته ام رو تو دوران خوش قد یگذشته بود. امروز همه چ
کردم آرامشم رو با تنفس عطر   ی دادم و اروم چشم هام رو بستم و سع هیتک ی . سرم رو به صندلهببر

 قشنگش حفظ کنم. 

شده بود. آب گلوم رو قورت دادم و به منظره نچندان   خیسرد و   یخود یهام از حجم استرس ب  دست
 ابونیب نیا  دنید یبره، حت رونینتونسته ب یوقته حت یل یکه خ یچشم دوختم. واسه من رونیب  یبایز

 و اتوبان ارزش نگاه کردن داشت.
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 . ادیب  شی پ یبازم اوقات تلخ  خوادیبه حرفم گوش کن! دلم نم کمیکن و امروز   یلطف  هی_

متوجه نگاهم و توجهم به خودش   یرخش نگاه کردم. وقت میو به ن  دمیصداش اروم چرخ دنیشن  با
 ادامه داد.  یشد با لحن اروم

 چی...لب به هیخور یگاو خودت تا تهش برو...از کنارم جم نم  گمیم یپره گاوه! وقت میریکه م یی _جا
 زد...سمتت اومد...  یزر   یاگه کس ینزن. خودم کنارتم ول میکوفت

  کردمی رو دنبال محرکاتش  زی به ر زیتر، با دقت ر  یش عصب لحظه اخم هاش توهم شد و لحن صدا  کی
 .شهیرنگ به رنگ م یو برام جالب بود که چه طور 

 ...ذارمیسالم تو تنت نم یتکرار بشه جا شی پ ی! به خدا اتفاق سر یصدف، هرک  ی_هرک

 ؟ یو اورداصال چرا من  یترسیو از حضور من م  ی_توکه انقدر نگران

 نگاهم کرد، با دست راستش دنده رو جابه جا کرد و گفت:  زیت

کجاست،   گاهتیجا یبدون   دیبدونن. دومن تو با دیهمه با  یتو زنم ترسم،ی_اوال که من از حضورت نم 
درست رفتار   نیا دی...بایعادت کن زای چ نیبه ا دیحق نداره  دست رو مالم بذاره. سومن با یخر  چیه

م که مرد یهست ییجا ای میریمختلط م یمهمون یوقت  ،یباش دیبا یطور چه  نکه ی. ایر ی ادبگیو کردن
  امیبعدم م دم یو جر ماول صاحب اون نگاه یرو سمت خودت بکشون ینگاه هرک  یبدون دیهست! با

 رو که رو بدنت بخواد هرز بره... یدست کس کنمی سراغ تو. من قلم م

 . کردیم  جانیو بوم بوم اعالم ه زدیاندازه غار بازمونده بود، قلبم رسما تو حلقم م دهنم

 لذتم شد.  یو حت جانی رو حس کنم باعث ه  رتی غ تونستمیمردونش که توش م لحن

  کردینم  ری! تحق کردی نم  دیفرق داشت. تهد دیکشیکه واسم خط و نشون م شی پ یلحنش با سر  واقعا
 شده!  یرت یفقط غ

 سخته...واسم   باورش

خودشم متوجه تعجبم   دیلب باشه گفتم و نگاه گردم رو به جاده انداختم. شا ریسخته! فقط ز واقعا
 شد.
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من اشتباه متوجه شدم  دیدرک کنم شا دونستمیبهم انداخت و ساکت موند. نم ینگاه  یچشم ریز
خوشم اومد. روم    کمی یبهم دست نداد و حت  ی! حس بددمیبار بود که از حرف هاش نترس  نیاول  یول

  یخونه بزرگ که کل کی ی... چند ساعت بعد جلونهیرو نب  ممیرو سمت پنجره چرخوندم تا لبخند مال
 گوشه جدول پارک شده بودن نگه داشت. ، یفیدرش رد ی مدل باال جلو نیاشم

پارک و بهم اشاره  نیه ماشاون هم نیدر ب ینبرد، همونجا جلو یرو داخل ببره ول   نیداشتم ماش توقع
 ادهیکه از نگاهم به ساختمون طرح چوب خوشگل روبه روم بود پ یشم.بدون حرف درحال  ادهیکرد پ
 شدم.

بار   نیاول  یگرم و داغش گرفت. برا یانگشت ها نیهوا دستم رو ب  یکنارم قد راست کرد و ب   نیآرت
نکنه من  ای  زدیم بیامروز عج بشر  نی! اگرفتیدست هام رو بدون خشونت م یطور  نیبود که ا
 انداختم و نامحسوس دستش رو محکم تر گرفتم.  نییسرم رو پا  به؟ی عج کنمی حس م

بودن رد  ستادهیدست کنارهم ا کی یدر که دوتا گردن کلفت با لباس ها یاز چندتا پله جلو  باهم
  یم یمطمئنم از ده فرسخ  بایکه تقر  دمید نیگنده تو عمارت آرت  یمدل آدم ها نی. انقدر از امیشد

 رو بشناسم! گاردیباد  ای محافظ  کیتونم 

کسالت بار هم   یو حت ستیاالن دوزار مهم ن ومدیم یو الکچر   بیواسم عج ی زمان  کیکه   ییزهایچ
بهم  ینگه دار  گاردیتو خونت محافظ و باد یها که مجبور باش یجور زندگ نیهست. حالم از ا

  یفقط ظاهر قشنگ و خفن نمیبیکه م ییها ز یاز چ یلیبهم نشون داد خ نیکردن با آرت  ی! زندگخورهیم
 در باطن مسخرست! یول ارهد

و جمع   کیکالس یقیموس میمال یصدا  د،یچ یپ  مینیب یاود و انبه تو یداخل بو  طی ورودمون به مح با
 . رقص بودن  یدرحال گپ و گفتگو و حت یو وقارت خاص یکامال آروم و باکالس مهمونا با خونسرد

در  یجلو  ی. چند لحظه ادیبار ی م لشونیاز سرو وضع و شکل شما یو پولدار   یکه با کالس یجمع
 زدنم ادامه بدم. دیشد تا بتونم به د یفرصت  نیو ا گشتیم  یدنبال کس  نیانگار آرت  م،یستادیا

که رو هرکدومشون انواع اقسام    ییها یعسل  زی با م کی ش یقهوه ا یراحت یها یسالن صندل اطراف
 شده قرار داشت.  دهیها چ ی دن یها و نوش یخوردن 
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 دهیشده به شدت روشن بود، با کش  زونیکه از سقف او ییبه خاطر چهارتا لوستر بزرگ و طال فضا
شده انداختم و  میکابوس زندگ ییجورا کیکه  یشدن دستم نگاهم رو به روبه رو و همون مرد 

بهم   یاگر همه چ کنمیمرد متنفرم! حس م  نی. از ارمیبگ دنش یرو بابت د میتلخ  اوقات ینتونستم جلو
 ! نهیا ری تقص ختیر

 تکون داد... یبراش دست نیآرت  دنیبا د لیسه

و اندامم در چرخش   کلی ه یرو لی سه  یتمام مدت نگاه وحش میرد شد  نیحاضر  نیاجبار باهم از ب به
انگار ارث پدر نداشتش و   کنهینگاه م یجور  کیدزد  کهی . مرتدادیآزارم م یحی به طرز فج  نیبود و ا

 کردم ظاهرم اروم باشه. یوسع دم یکش دیکش قیخوردم! چندبار نفس عم

 لب زد.  کردی صداش رو بلند م کمی  کیکه به خاطر موز یدست داد و درحال  نیبا آرت لیسه

 شد؟یچ هوکی  ،یاینم ی_توکه گفت

ازش خودم   تی به تبع ستاد،یا وار ید کیت، دستم رو گرفت و نزدبه من انداخ ینگاه  میبازم ن  نیآرت
 .ستادمیو ا  دمیرو کنارش کش

 ؟ یکرد داشیپ شد؟یچ یش کنم...فتحدفعه هیواسم جور شد گفتم  یکار  هی ی ول  ام،یب  خواستمی_نم

  یجلو اومد و دستش رو رو د،یرنگش که همرنگ چشم هاش بود کش یبه کت طوس  یدست لیسه
دور لب   ی کرد و دست زیر  یرو کم شیوحش یگاه قرار داد. چشم ها هیروبه رومون به صورت تک زیم

 تحمله! رقابلی بشر برام غ نیا یها زی . تمام چدیکش  کشی بار یها

رفته اون ور آب. اما، محل   یاز ترس جونش چند وقت دنیکه بچه ها فهم یطور  نیا م،یکرد داشی_پ
 ...خونهیدانشگاه تهران درس م نی کردم. دخترش تو هم دایو پخانوادش  قیدق

بودن  دنیدرحال رقص کیرمانت یلی که خ ینگاهم رو به جمع  نیهاشون برام مهم نبود، واسه هم حرف
 کردن هستن.  فیو ک یکه با خنده درحال خوشگذرون یجوون  یانداختم. دختر و پسرها

 لحظه بدجور دلم خواست منم برقصم!  کی

  ییوقتا با سارا تنها  یلیکه دو نفرست، هستم. خ یتمام رقص ها عاشق رقص تانگو و هرچ  تو
اون زمان رو قدر   دیشا م،یاوردیدرم یچقدر مسخره باز   ری بخ ادشیبگم  تنمیواقعا فقط م  دم،یرقصیم
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رودخانه خشک    کی یمثل ردپاندونستم که از دست دادمش و االن فقط حسرتش واسم مونده. 
 شده...

انداختم.   ومدیم  دشیرنگش فوق العاده به پوست سف  ی که لباس دکلته آب  یمشتاقم رو به دختر  نگاه
 ! کیو ش یکل یبود و پسر مقابلش ه یو خوش اندام فیدختر ظر

  گهیکه دور کمر و گردن هم د ییو دست ها یلحظه به سرمست کی ومدن،یزوج باشن واقعا بهم م اگه
 حلقه بسته حسادت کردم.

  یو دست ها دادیدختر رو به خود فشار م فیو نح  کی اون پسر کمر بار یبزرگ و عضالن یها دست
 حلقه بود.   دشیاون دختر دور گردن ز فیظر

خه  تل  یلیبه روشون زدم. خ ی. لبخنددادیدو زوج رو نشون م ت ینگاه ها مهر مالک  نیدست ها و ا نیا
 سوزه،یدادم بهشون نگاه نکنم. دلم به حال خودم و دلم م حی و ترج دمیکش  یاز ته دل آه پر حسرت یول

  یبه هر نحو یجوابش، که از بچگ   یب  یها خواستیمن واقعا شرمنده دلم شدم. به خاطر همه دلم م
 کور شد. 

شدن  کی با نزد دادم،یگوش م میکالم و مال یب  یقیو به موس دمیخط کش  زی م یانگشت هام رو با
دست و خوشگل روش که با شربت   کی یها وانیشربت گردنم رو صاف کردم و به ل  ینینفر با س  کی

 یر که بهمون کرد فو یکه فوق العاده تشنم بود، با تعارف  ییآلبالو پر شده بود توجه کردم و از اونجا
رو   وانمیتوجه بهش ل یداد. ب هم فشار یبهم کرد و لب هاش رو رو  ینگاه نیبرداشتم. آرت  وانیل کی

بخوام از خوردن  نکهیچسبوندم قبل از ا شیا شهی خشک شدم رو به لبه ش  یباال اوردم و لب ها
 ببرمش!  ال رو گرفت و اجازه نداد با وانمیل  نییاروم پا یل یبزرگش خ  یلذت ببرم با دست ها میدن ینوش

داد که انگار   هیتک زی به م یزد و جور  یعلنا پوزخند لی که سه  دمیسمتش چرخ دهیباال پر یابروها با
 . کنهی مورده عالقه چندسالش رو تماشا م  لمیداره ف

دوختم و  نیآرت یبه تمسخر باز بود نگاهم رو به چشم ها  ششیکه ن شی توجه به اون گاوم یب
 مصرانه لب زدم. 

 بده!  ووانمی_تشنمه! ل
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شدم و خواستم اعتراض   یگذاشت. شاک زیم ینشست، ازم گرفتش و رو وانیمحکم تر دور ل  دستش
 کنم که لب زد.

 لب نزن؟  یز ینگفتم به چ رونیب نی! مگه همخورهیبدرد تو نم نی_ا

شده  به محتواش که به نظرم   زونیبا دستم اشاره کردم. با لب و لوچم او وانی مکث کردم و به ل  کمی
 انداختم و اروم گفتم:  ینگاه مظلوم ومدیم نیری ش  یلیخ

 .. تونمی! فکر کردم..مره یاخه تشنمه! غذام نخوردم معدم داره ضعف م یول  ی_اره خب گفت 

  یتیبه پلک و مردمک لرزونم هدف رفته با عصبان  میکه نگاهش مستق یهوا سمتم خم شد، درحال  یب
 که توقع نداشتم لب زد.

 بحث نکن.  یخودی ب زی چ نیمچ نه، پس با من سر ه یعنینه  گمی م ی! وقتیتون ی_نه نم

  دیباهام صحبت کنه. شا یطور  نی ا لیسه  یجلو خواستیو تندش ناراحت شد، دلم نم  یلحن عصب از
 . خوردیانقدر بهم برنم  میاگر تنها بود

  زیرو قورت بدم. چ مییهوک یکردم بغض  یو سع  نییگفتم و سرم رو انداختم پا  یلب اروم باشه ا ریز 
 گذرهیم  شتریب  یهرچ  کنمیحس م  یرو سرم اورده ول ناشینبود که ناراحت شم واال بدتر از ا یمهم

 کی تونمینم یکه دوست دارم رو انجام بدم و حت یکار  تونمینم  یکه حت نی . از اشمیشکننده تر م
 .  کردمیم  یحس حقارت و بدبخت رمی ساده بگ میتصم

تو   لویک لویاون پوزخند و تمسخرش که ک  یحت  خودم حس کنم و یرو رو  لیسه زی تونستم نگاه ت یم
انداختم و به کف سالن که به شدت   نییسرم رو پا  شدیکه م یی. تا جاشدیم رینگاهش به سمتم سراز 

 چشم دوختم.  زدی برق م

گرفت. با قرار گرفتن   لی رو از سه یکارش تموم شد، فلش  ی ک  دمیکه اصال نفهم قهیبعد از چند دق  نیآرت
 دست هاش پشت کمرم، به خودم اومدم و سرم رو سمتش چرخوندم..

 ... می_بر

کارو   نی بگه ا اینکنم.  کاریکنم و چ  کاری مدام بهم بگه چ ومدیدلخورم رو ازش گرفتم، خوشم نم نگاه
  نیر ماشدر، سوا  یبرده هام! با بدرقه اون دوتا ادم جلو هیشب کردمی کارو نکن! حس م نینکن و ا
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زل زدم.    رونیکامل گرفتم و به ب  نی . روم رو از آرتمیزد رونیاز کوچه ب  یادیو با سرعت نسبتا ز میشد
من رو با نگاهش بخوره   هیروان  اروی نیا نجایا میایساعت ب  میکردم که ن تانیپ تان یهمه چ نیانصافا ا
 خونه؟  میو برگرد

  نسیتو گ  دیحرکتش شکست! با  نیجهان با ا  یحی تفر ی ! اصال کمر کمپانییخوش گذشت خدا چقدر
هم   یخستم رو رو یبه صورتم خورد. پلک ها یدادم، باد خنک نییپا کمیپنجره رو  شهیثبت بشه! ش

بغض لقمه اضافه   یبره. ول نییپا  یبغض لعنت نیفشار دادم و آب گلوم رو چندبار قورت دادم بلکه ا
 وردن و قورت دادم دست از سر انسان برداره. که با آب خ  ستین غذا

و   دهیحرکتش بغض امونم نم نی تر  کیپر شده که با کوچ  یلیخ  تمیظرف ایدل نازک شدم  دونمینم 
 .زمیدوست دارم اشک بر

دستم درحال ور رفتن با   یکردم، سرانگشت ها تیهدا مین یب یها یرو اه ماننده به خروج نفسم
  نینگ نیبا حوصله تمام ا نمیروش بودن. دوست داشتم بش یکوچولو یها یکار  ن یشالم و نگ نییپا

 روش رو بکنم!  ناتیها و تزئ

چنان  یاراد ری افتاد به طور کامال غ میکه توش بود  ییها و جاده ناآشنا ابونی هوا نگاهم به خ یب
 و با استرس صداش زدم که چشم هاش گرد شد.  دمیچرخ  نی وحشت زده سمت آرت 

 ! ستین  یور  نیهان؟ خون..ه..خونه که ا میریم میکجا دار کجاست؟ نجای_ا

چشم هاش از تعجب کامال گرد شده بود. با تعجب به صورتم  یمشک  لهیرو سمتم چرخوند ت گردنش
 کرد و اروم لب زد. ینظر 

 نیاصال بخوام ا ایکار داشته باشم.  ییجا  ایبرم،  گهید ری مس هیمن بخوام از  دی_خب نباشه! شا
 که دادوقال نداره. نیاطراف دور بزنم! ا

نداشتم مضطرب و نگران سرجام نشستم و  بیغر یبابت جاده ها یکه اصال تجربه خوب   ییاون جا از
بگه با اون  ستین  یکیبود نگاه کردم.  یکه همچنان با ارامش درحال رانندگ  شی رخ جد میبه ن

 . زدیم  غیج د یدیرو ممن بود تو یجا یا گهیهرکس د یکه سر من اورد ییبالها

 . دیهوا پرس یکرد و ب  یاهم یاروم یبعد با صدا هیداره! چند ثان یچه توقعات 
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 ده؟ یبودن من انقدر ازارت م  ؟یایب  رونیبا من ب   ی_دوست ندار 

خودم صدبار تکرار   شی بهم فشار بدم و پ  شتریباعث شد لب هام رو ب دشیمردد و پر از ترد یصدا
 شده منم!  دهیسوال ازش پرس  نیکه ا ی و واقعا شخص دیپرس یکردم که چ

. دنییکای و صورتم رو م کردنیم  طنتی پرتو چشم هاش ش یرگیرزیز  یول کردینگاه نم  میمستق بهم
  بیو غر ب یبشر امروز عج نی. است ین  یکوتاه واسه کنترل استرس کاف یو بازدم قیچندتا نفس عم

است بپرسه؟ مگه مهم بود؟   چارهیو ب  یندار   یحق چیکه گفته ه یسوال رو از من  نیا دیباشده! چرا 
 داد؟یم تیاهم گهم

 خودمم جواب رو نداشتم. قتشیبگم، حق  یچ ایبدم   یچه جواب  دونستمینم

و دهن پر کن، چشم  کیش یادیرستوران ز کی یجلو  نیدادم سکوت کنم که با توقف ماش  حیترج 
همون طور که  یگرفته ا یشده باشه با صدا دیزد. انگار که از جواب دادن من ناام  رونیهام از حدقه ب 

 لب زد.  کردی کمربندش رو باز م

 .میکرد  رید کمی شو که  ادهی_پ

 رو بهش گفتم:  یدر رو محکم نگه داشتم و با دودل رهیدستگ جاخوردم،

 ؟ یکار دار  نجای_ا

 اروم لب زد.  یلیخ کردیصاف م  کمی لباسش رو  قهی طور که همون

 .میدی رس رید قهیرزرو کردم واسه شام... ده دق  زی_م

خنگ شده بود اروم   یبچه ها هی که شب  ی با لحن  رمیبهت و تعجبم رو بگ یجلو تونستمیکه نم یدرحال 
 لب زدم. 

 _چرا!؟

  یصورت عالمت سوالم استوپ کرد. انگشت ها یو روبه رو دیباز ول کرد و چرخ مهیرو ن نی ماش در
  دنیکشیشالم به اطراف سرک م ر یاز موهام رو که لجوجانه از ز یبزرگ و مردونش جلو اومد و گوشه ا

 رو گرفت.  
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اروم و   یلیشدم، خ رهی خ کردیسرعت تپش وادار م شیحرکاتش که ناخواسته داشت قلبم رو به افزا به
 لب زد. ید و نامحسوس گونم رو لمس کرد و با لحن ارومنرم موهام رو داخل شالم برگردون

 ... میبخور یزن و شوهر  رونیو بحوصلت سر رفته، گفتم شام   ی_گفت

 کم مونده بود دهنم قد غار حرا باز بشه...  

بخوان مسخره   ایکنن  ری تحق ایکه بخوان جلب توجه کنن   یی کسا هیشب  افشی! قشدیباورم نم اصال
 بود.  نینبود، فقط آرت  گهیهر کوفت و زهرمار د ایکنن 

 ... دیبار لپم رو کش نی واسه اول شیکه چند ماه پ ین یآرت همون

که من  ین یهمون آرت د،یخریم یبرام بستن  یواشکیکه تو کوچه  دمیرو د ین یچشم هاش همون آرت تو
زد، دستش رو    یبخندل  مچهین دی.سکوتم رو که دکردیپاش و ازمون سوال م یجلو  نشوندی رو م دایو آ
 شد.  ادهیپ  نیو از ماش  دیعقب کش یفور 

.  دمیکش  قیکه به جا گذاشته تنها گذاشت  چندتا نفس عم  یو عطر  شی خال یزده من رو با جا مات
شدنش رو    براتوریو  یکردم جلو  یزدم محکم فشار دادم و سع  جانی تاب و ه  یقلب ب  یدستم رو رو

 . رمیبگ

 ...ایچه خبره؟ خدا نجا ی! اجنبهی ! بری...آروم بگری_اروم بگ

 لب گفتم:  ریروباال گرفتم و اروم ز سرم

 دشه؟ یجد ی_چه خبر شده؟ نکنه باز 

و از   دمیبه سروصورتم کش یکنه، دست یچه فکر  دونهیشده و نم ستیدونستم مخم ر یکه م یدرحال  
و هزارتا حس   یخجالت و ذوق زدگ  . حسستادیفاصله منتظرم ا کمی با    نیاومدم، آرت نییپا نیماش

کدومش واسه االنه...کدومش واسه گذشتش  دونستمیکه اصال نم  ییداشتم. حس ها گهیمختلف د
خودم و   ینباشه...خدا کنه بازم نقشه نابود یکدومش توهمه! فقط خداکنه توهم نباشه...خدا کنه باز 

کنار   دی با یکشش نداره، به خدا قسم نداره من چه طور  گهیباشه. قلبم د دهیقلب بدبختم رو نکش
 ام؟ یب
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طور محبت از   نیزده که مِن المصب، جنبه ا ادیبه خودم گفتم، ذهنمم تکرار کرده، وجودم فر هزاربار
ترس من از   ست،یترس از خودش ن  نیو ا  دمیترسیمنتظرش بودم رو ندارم! م یادی که زمان ز یکس

 ردمه...شده و شکست خو فیاحساسات ضع

 !دمیدی رو از دستش که چندبار مشت شد م  دشیمکث و ترد ستاد،یا کنارم

کمرم نشست. ماتم برد و کمرم منقبض شد.   یبزرگش تو گود یپنجه ها دیو ترد متیسر با مال اخر
 دراورد و اماده، گرفت نشست.  فیتاب و ذوق زدم بساط سور و ساتش رو از ک  یقلب ب

گلستان  نم یقفسه س نیرو ب کشیکوچ  یایحرف بود تا دن  یحت  ایکت حر  ایکار  ن یتر ک یکوچ دنبال
کمرم جلوتر   یاز گود کمیکردن و  یرو شی و انبه به راه بندازه. انگشت هاش پ اسی عطر  یکنه و بو

  همب یفشار  شیو جد یمشک یچشم ها  ری نگاه کوتاه از ز کیبه پهلوم، با  دنی که رس یاومدن، انقدر 
 اورد و بدنامون چفت هم شد.

اتفاق افتاد قدر ده سال  نیکه ا ی زمان  هیبودم! تو دوثان  ینیشب یپ  رقابلیو غ نی ریش  ری تصو نیا مات
 کردم.    یزندگ

شلوغ به نظر   یکه تا حد یاول رو که برداشت ناخواسته باهاش هم گام شدم و به سمت در ورود قدم
 . میرفت  دیرسیم

کردم به خودم مسلط باشم،   یو سع  دمیکش  یبود، نفس رشی به مراتب خلوت تر از بخش پذ داخل
 چه خبره!  نجایبفهمم امشب ا دیبا

من رو به خودم اورد.   گفتیرو واسه رزور م لش یشماره و اسم و فام شخدمتی که به پ نی آرت یصدا
شده  دهیچهارخونه پوش  دی سف هیو کرم رنگ که با رو یمدل چوب  کیش ی و صندل  زینگاهم به م

به   یرنگ  زیر یقرار داشت و درکنارشون المپ ها یبزرگ یانداختم.  اطراف سالن دورتا دور ستون ها
 .خوردیم مچش

 ها پر بود و همه مشغول سرو غذاهاشون بودن.  یتمام صندل بای گلوم رو قورت دادم، تقر آب

 ما اونطرفه.  زی ...ممی_بر
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و نگاه کنجکاو چند دختر و پسر جوون که مشتاقانه بهمون    زیتکون دادم و از کنار چندتا م یسر  ققط
که آبشار خوشگل و   وارید کیستون ها درست نزد نیاز هم یک ی. ته سالن کنار میرد شد کردنینگاه م

 بود.   یخال زیم  کیقرار داشت  یسنت

که   یو با فشار اروم دیعقب کش ه،یپشت به بق  شدیسمت من رو که م یازم فاصله گرفت صندل یکم
از خدا خواسته  نیافتاده بود کف زم یکه فشارم تاالپ یی. از اونجانمیبه شونم اورد بهم فهموند که بش

 نشستم، خودشم جلوم نشست و ظرف دسررو از گارسون گرفت.   یفور 

  نیمثل آرت  یکارا از مرد نی. امیاورده شام بخور چون گفتم حوصلم رفته، من رو  شدیباورم نم هنوزم
 ...دهیبع

گذشتش دور   یبا توجه به رفتارها میاز طرف ،ییِ و خودنما ین یریکه بگم دنبال خودش  ستیهم ن یادم
رو   مین یبه گونه هام زدم و ب یهمه خرج کرده...با استرس دست نیاز ذهنم بود که به خاطر دل من ا

 . دسر رو اروم جلو هول داد و لب زد.دمیباال کش

 . یبکشه بخور  لت ینخور که غذارو اوردن م یادیامتحان کن! فقط ز نیاز ا کمی_

! بابا مگه تو رستوران طرف  گهیداره زور م نجامیبه ظرف انداختم. ا  یجینگاه گ دهیباال پر یابروها با
  یز یچ کی  ترسمی! میکردیم نظر من رو سوال کیحداقل  ده؟یخودش از داخل منو غذا سفارش نم 

  جانیاوردنم ه رونی انقدر واسه ب یکارش مسخره ست ول  دیسفارش داده باشه نتونم لب بزنم! شا
 !ستیمهم ن نیزود با خودم کنار اومدم، همچ یلیداشتم که خ

  یاشتهام رو چند برابر کرد. با کم داد یهم م یخوب یکه بو یسس کمی و درکنار کلم قرمز و  تونیکاهو ز 
کاهو  یرو   دیسرکه درکنار سس سف کمی و  موی. طعم لدم یازش چش یکث چنگالم رو برداشتم و کمم

 . دیتازه به معده گشنم بدجور چسب

  گهید قهیدوباره چنگالم رو داخل ظرف فرو بردم و مشغول شدم. احتماال تا چند دق یشتر یب  لیم با
 ! کنمی همش رو تموم م

نگرانش به   یضرب گرفته و چشم ها زیم یکه دست چپش رو یداد، درحال  هیتک یبه صندل  نیآرت 
قفل   یچ یذهنش رو یپرژکتور ها ستیرفت. معلوم ن ی تو اعصابش رژه م یز یاطراف بود و انگار چ 

 مونده.  رهیتو سالن خ یکور  یمردمک هاش ثابت به نقطه ا یطور  نیشده که ا
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  یهضم هستن، به خاطر کارش و رفتارش تو اون مهمون رقابلی رفتار هاش امشب برام غ لیدل
شام از   نیا یول  ارهی از دلم درب خوادی م دیخودم فکر کردم شا  شیته دلم وجود داشت، پ  یاحساس بد
  ستاد،یبزرگ و چرخدار گارسون کنارمون از حرکت ا زیدادم که م هیتک میشده! به صندل یز ی قبل برنامه ر
آلبالو پلو و ظرف بزرگ کوفته دهنم باز   دنیتو ظرف ها نگاه کردم و از د یبه محتوا یاز سرکنجکاو

 موند!

  یرو هم برا یآب  وانین و و لم یرو جلو  یا یبا دقت ظرف هارو جلوم گذاشت، نوشابه مشک  گارسون
که   کردمینگاه م ییرفت و من همچنان با بهت به غذاها نی قرار داد و درآخر با تشکر آرت نیآرت

شل   کمیبا دستش کراواتش رو  د، یآبش رو سر کش وانی خونسرد تمام ل  یلیخ ن یعاشقشون بودم. آرت 
 خطاب بهم گفت:   یاروم یکرد و با صدا

 ماتت برده؟  ی_بخور واسه چ

برداشت فقط مادر و خواهرم   ی تمام جلو رفت و قاشق یگلوم رو قورت دادم دست هام با سست آب
از کجا   دونه؟ی! اون..اون از کجا مدمیغذاها واسه آلبالو پلو و کوفته جون م نیکه من تو ب  دونستنیم
  کردم یم اهکه به ظرف کوفته نگ  یدرحال ه؟یاتفاق تصادف نی ا یعن یغذارو دوست دارم؟  نیمن ا دونهیم
 لب زمزمه کردم. ریز

 ادشه؟ ی یعنی_

گرم  یو تو روزها شدیکه ده سالم به زور م یدور، زمان یل یخ  یلیدور خ  ی لیتو گذشته...خ رفتم
  یکه پسرا فوتبال باز  ییو خاک  یتو کوچه قدم  مونیو خاله باز دایهفتم رو با آ ی تابستون تمام روز ها

 گذشت.   کردنیم

و مادامون سرمون غر نزنن   وفتهیرومون ب  یشتر یب هیتا سا میگرفت یپناه م واریکه از گرما کنارد ییهاروز
 " دیشیتو گرما زده م دیکه "برگر

واسمون آلبالو پلو و   نیبود که ناهار مادر آرت   یمهمه، اونم روز  شی کیاالن فقط  یول ادمهی رو  همش
 نیو آرش از عالقم به ا  نیآرت یسفره انداخت، جلو  یکوفته اورد و من اون روز از سر ذوق کوکانه وقت

 دو غذا گفتم.
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  یو حس  متیبود... با مال ادشیرو به کوفته بزرگ و خوش رنگ روبه روم انداختم. مطمئنم  نگاهم
  یواشکی ی گاه متوجه نگاه ها یخوردن و گاه ب  شروع کردم به  کردمیکه فکرش رو م یز یفراتر از چ 

 بودم.   دیکشیاز گوشه چشم هاش سرک م یکه دزدک  نیآرت

که انقدر راحت و با لذت غذا  یبار   نیآخر دیمدت تو سکوت و لذت تمام غذا خورده شده، شا تمام
نفس بکشم چه برسه به  تونستمینم یکه از ترس حت  یی! قبل روز هاشیخوردم برگرده به چندماه پ

 خوردن غذا...

 انداخت.  نیبه گوشم طن  نیآروم و محتاط آرت یرو داخل برنج فرو بردم که صدا قاشقم

 ؟ی ...بگیخوای. نمی_تو...جواب سوالم رو نداد

  زیم یبه صورت کنجکاوش نگاه کردم. دست هاش رو رو  دادمیدهنم رو قورت م یتو یکه غذا یدرحال 
 .  کردیم  ییبلندش خودنما  یشونیپ  یاز موهاش رو یار داد و مقدار گاه قر هیبه صورت تک

رو بپرسه.   یز ی چ نیبود که همچ  یکدوم سوال مدنظرشه، واسم جالب و خواستن قایدق دونستمیم
  کردم،یو گوش م نشستمی. بارها و بار م کردمی داشتم صداش رو ضبط م یگوش خواستیدلم م یحت

 هرشب قبل خواب و هر روز صبح قبل از بلند شدن...

 داره! فیتش  دیپد دیند یادیجنبه و مظلوم من ز  یب قلب

دوتا دستم رو درهم فشردم و   جانی ِمن ِمن کردم و از ه کمیرو داخل بشقاب گذاشتم،  لمیاست قاشق
 افتاده لب زدم.  یبا سر 

 ؟ ی_واست مهمه که بدون 

بچه   هی. شببردیمسئله لذت م نیاز ا  یادیکنه، قلبم ز دایو سوال ها ادامه پ انیجر  نیا خواستیم دلم
بدن و با   حی که سوار شدن توض ییو دوست دارن هزاربار درمورد ترن هوا یکه رفتن شهرباز  ییها

 هستن! هیبق یسوال ها دنیبه شن  لی ما اقیاشت

 یداره جلو یه سختکه ب دمیدیتو نگاهش م  دیدور دهنش کش یصاف نشست، دست کمی  نیآرت
انگار بهش فشار   داستی. از لحن حرف زدنش و حرکاتش مشخص و هورهیگیعوض کردن بحث رو م 

 که نگاهش به من نبود گفت:  یدرحال  یمکث کرد و با لحن جد یسختشه جواب بده! کم ای! ادیم
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 .کنم ی وقت هدر نم یکه واسم مهم نباشه لحظه ا ی_من راجب مسائل 

رو روش قفل    زونشی نگاه گر کردیکه مچالش م یرو برداشتم و درحال یدوتا انگشتش دستمال کاغذ با
نظر گرفتم که اروم لب هاش رو تر    ریو معلوم بود کالفست. حرکاتش رو ز رفتیور م   یکرد. با همه چ
 کردم و گفت: 

  ذارهیرحم که نم یم باد هی ایعقدت کرد؟   دیو کثافط که با زور و تهد  یادم عوض هی م؟ی_من برات چ
 بهت...  خواستیآشغال *"که دست بسته م هی دیشا  ای  ؟ینیخانوادت رو بب 

 لب زدم. تی وسط حرفش و با قاطع دمیهوا پر یب

 . ی_توشوهرم 

 یشوکه شدن رو تو چشم ها  تونستمیسرش رو باالتر اورد و بهم زل زد. م د،یباال پر ابروهاش
رو نداشت، خب واقعا هم شوهرمه!   نیا دنی. کامال از صورتش مشخص بود توقع شننمیبب   شیمشک

 ...یهرچند زور 

  یول  دیچرا پرس ه،یفازش چ دونستمی. نمدیرو شن خواستیکه دلش م  ییزایبه حد الزم قلبم اون چ 
 نهتویرو واسم م  ییها گاهیچه جا ی تو زندگ  دونهیخودش خوب م نکهیواسم باارزشه، اونم ا یز یچ کی

بودم. چون   یکه بهش دادم کامال راض یرو حاضرم بهش بدم! از جواب  یگاهیداشته باشه و من چه جا
  یهمه جوره بهم گفت و برام جا  شیچند روز پ نیکه از روز عقد تا هم یگاهیبود. جا نیواقعا هم هم

 هستم؟  یمن واست چ گهیسواله که چرا االن م

  نیکه واقعا ملکه ذهنم شده، آرت  یرو تو گوشم فرو کرد نیخودت انقدر ا  ؟یباش دیبا یچ خب
 گفتم:  کردمی دادم و همون طور که دور دهنم رو پاک م  هیتک  یهمسرمه! به صندل 

 وقت بود فرصت خوردن کوفته رو نداشتم. یلی _بابت شام ممنون! خ 

  دیکش قی، چندبار نفس عمبه موهاش زد یحرفم انگار که به خودش اومده باشه چنگ نیا دنیشن  با
  یچنگ زد و با صدا زی م یرو از رو نیماش ئچیهوا بلند شد. سو ی ب  دیلرز یمرمک چشم هاش کم 

 لب زد. یاروم

 ...می _نوش جون...پاشو بر
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رو   یاز قبل همه چ نیانگار آرت  م،ی رفت یبلند شدم و باهم سمت در خروج  یصندل  یاز رو یراض کامال
 بهمون نزد.   یحرف یحساب کرده بود که کس

و به آسمون زل زدم. حس   دمی کش یق ی. نفس عمدیوز یم یخنک  میشده بود و نس کیتار گهید هوا
 گرفته بود.   کمیدلمم  یداشتم ول یخوب

از اون   یدرست بشه. ول  زیهمه چ خواستیمن واقعا دلم م کرد،ی من رو وارد چالش م نیآرت  سواالت
 . ستین   یکیکاراش و رفتاراش باهم  مطمئن نبودم،

  متیبا مال نیبار آرت  نیو ا میشد  نیبشه... سوار ماش  یک یبرسه که واقعا  یروز  کیکاش  یا یول
 خونه بود.  ری، مس ری کرد و مس یرانندگ 

دهنش رژه  یجلو  ای گاه لبه پنجره قرار داشت و انگشت هاش  هیمدت ارنج دستش به صورت تک  تمام
 . شدیموهاش م یقاط  ای رفتیم

 دوختم. رونیدادم و چشم هام رو به ب  هیتک   یکامال مشخصه! به صندل نیمشغول بود و ا  فکرش

بابت رفتارش تو   گهید کردمیذوق زده بودم و حس م میداد و بردتم شام خورد  تی که بهم اهم نیا از
  یقی به صورتم خورد نفس عم  یفرستادم، باد خنک  ن ییرو پا شهیش کمی. ستم یناراحت ن  یمهمون

 .دمیکش

پارک   اطیرو گوشه ح نیزد در رو واسمون باز کردن. ماش نیکه آرت  یخونه، با بوق  میدیبعد رس یقیدقا
که انگار هنوز ار بعد   نیاز پشت سرم حس کنم، ا تونستمی نگاهش رو م  ینی. سنگمیشد ادی کرد، باهم پ
  یهرچ ی ولرو داشت   یحرف  ایچه جمله  دنیتوقع شن دونمی. نمومدهین  رونیرستوران ب   یو حرف ها

 ! ختهیکه هست بهمش ر

هرچه زودتر برم بخوابم و به اتفاقات امروز   خواستیهام رو سرعت دادم و وارد خونه شدم، دلم م قدم
 ی لیکنم! ذهن االن من خ یبتونم بفهمم، درک کنم، حالج  دیکر کنم، شاف نی آرت یو حرف ها

 کنم تا جا باز شه و بشه فکر کرد! یاز چرت و پرتاش رو خال یپر شده، الزمه مقدار   ششیگنجا

حس   هیبرقش رو زدم. چند ثان دی تو اتاق خوابمون و کل   دمیپر میپله ها با سرعت باال رفتم و مستق از
 ی! جلورهیگیقلبشم م چ،یبشر نفسش که ه نیا یدو قطب  یبا کارها یاال هرکسکردم نفسم گرفت، و

 کم هنوزم کبود بود نظر کردم.   یلیو به گوشه لبم که خ ستادمیا نهیآ
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با وجود   یجاش مونده و حت  یفشارش دادم، درد نداشت ول کمیو   دمیروش کش یدست نامحسوس
  یکم بشه ول یلیخ  ایخوب شه  د ی. دردش شاهیطور نی معلومه، زخم زدن آدم هام هم کمی شمیآرا

و آروم شالم   دمیکش یاز وجودت هست که ازش درد بکشه. آه کی نقطه کوچ کی شهیجاش نه...هم
و حتما اگر حالم بهتر بود   ومدیبهم م یلیخ  دهیکه واسم خر یکنار شدم. لباس قشنگ امموه یرو از رو

 !گرفتمیداشتم از خودم عکس م یاگر گوش دیو شا

و   دمیاومد تو، چرخ نیسمت دکمه مانتوم  رفت و خواستم بازش کنم که در اتاق باز شد و آرت دستم
مشکوک تو دستش، دستم رو هوا خشک شد. مکث و   شهیش دنیبگم که از د یز یخواستم بهش چ 

 تمام لب زد.   تیباال انداخت و با پروع ییابرو دیرو که د دمیترد

 ؟ ی کنینگاه م نیچرا همچ  ه؟ی_چ

  یو بکوبم تو سرش! ول  رمی رو ازش بگ یگلوم رو قورت دادم و خواستم برم جلو، خواستم اون لعنت آب
که از   ییو با چشم ها دمیکش ق ینفس عم  کیم. فقط نگ ی چی کردم ه یخودم رو کنترل کردم و سع

 لب زدم.  فشردمیهم م یحرص رو

 اونم بعد از قلب دردت و بد شدن حالت؟  ؟ی..ازش بخور یخوای_م

  لکسیر  یلیچشمم خورد و خ یازش درست جلو یدرش بازه! قلپ دمیرو باال اورد و من تازه فهم شهیش
 لب زد.

 که مست شم.  خورمی نم ادیدلم خواست بخورم. نترس ز کمی هوی_

 شی زیچ  کی نیو بهش نگاه کردم. بابا ا ستادمینگران، کف اتاق ا  یمات زده ها نیمثل ا فقط
که دوستش دارم   یبه کس تونمیهست! به خدا قسم هست فقط لعنت به بابام، لعنت به عموم که نم

  گهید ،یخانمان کرد یخانوادمم که ب گه،ید یردبدبختم ک  ه؟یبگم اخه دردت چ تونمیبگم چته! نم
  نیانقدر غمگ ییوقتا کی  تیوحش یچرا اون چشم ها ده؟یانقدر ازارت م  یچ ه؟یدردت چ گهید ه؟یچ

بردارم و به خودم بگم " به من  یتفاوت یب  پیتو موهام فرو کردم و خواستم ت یدست شه؟یو ناراحت م 
 چه"  

مکث   یزد و با کم  دیاطراف رو د یگذاشت. کم  زی م یرو رو یاون زهرمار  شهیاز کنارم رد شد و ش اروم
داره چه  دمیفهم  ینم  یکه حت  یتخت لم داد و درحال   یلپ تاپش رو به جاش تو دست گرفت و رو
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نه کوفت خوردنش رو و نه   دمیفهم  یو م کرد. نه فاز آهنگش ر یرو پل یمیاهنگ مال  کنهی م یغلط
و   دیکش ششیدور دهنش و ته ر یبود دست توریکه نگاهش به صفحه مان   یطرز نگاهش! درحال یحت

 هوا لب زد.  یب

 _برقص!

 حد ممکن گشاد شد، با انگشت به خودم اشاره کردم و گفتم:  نیکلمه چشم هام تا اخر نیا دنیشن از

 ؟یمن برقصم؟ واسه چ ؟ی_چ

 .دیزد و سرش رو جلو کش یهاش رو پشت سرش برد و لپ تاپ رو کنارش گذاشت. لبخند دست

 ؟ یبرقص  یتو مهمون   ی_اره تو برقص، مگه دوست نداشت

! گهیم یچ  اوردمیسر درنم  چینگاه کردم. ه زدیموج م یب ی و منگ به صورتش که توش غم عج جیگ
خودم فکر کردم نکنه دوباره تو حال   شی لحظه پ کیدوست داشتم اون جا برقصم؟  دیاصال از کجا فهم

  جینگاه گ یبوده مست کرده باشه! وقت  نییکه پا قهیچند دق نیتو هم ادی بهش نم  یول  ستیخودش ن 
 قدم عقب رفتم. کیهوا  یاز جاش بلند شد. ب د،یو مضطربم رو د

 نمیبه س نهی س ی! وقتمیهست یکجا و تو چه مکان   ستیمهم ن ترسم،یم شهیم کمی نزد ی هنوزم وقت من
 ! شهیم دایسرو کلش پ یفور  دمیجد  قیترس، رف ستهیا یم

.  شمیسست م گه،یم نیآرت  یوقت  یول  کنهی رو بخواد ادم با کله قبول م یز یچ نی آدم ازش همچ شوهر
و مدام با اون شالق   زنهیمختلف اضطراب تو دلم و ذهنم شالق به دست قدم م یحس ها نیب

 !طلبهی م اطیو احت زنهی م بیبهم نه  شیچرم

هرکوفت و   ای بودم ازم توقع رقص  دواریانداختم، ام نیی بود سرم رو پا یاز چ  دونمیکه نم یخجالت  با
دست   د،یبلند کش ی!  نفس دمیدیرو نم یز ی چ نیرو نداشته باشه. در خودم توان همچ یا گهیزهرمار د

قلبم باال   ضربانهوا گرفت. آب گلوم رو قورت دادم. گر گرفتم و  یکمرم رو ب  یبزرگش باال اومد و گود 
 بود زل زدم و گفتم:  کمیجز صورتش که نزد یا گهید  یفرار کنم به جا خواستمیکه م یرفت. درحال 

 خستم.   یلیمن..من خ ن؟یآرت   ینصف شب  یکنی کار م ی_چ

"* 
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 ؟ یخواست برقص  ی_مگه دلت نم

نرم سرم رو سمت خودش چرخوند   یلیچونم نشست، خ   ری زشدم، انگشت اشارش باال اومد و  ساکت
 و اروم و شمرده لب زد. 

من حواسم به نگاه حسرت   یفکر کرد ؟یکردینگاهشون م یداشت یچه طور  دمیمن نفهم ی_فکر کرد
 بارت نبود؟ 

که متوجه شده!  شهیکمرنگش زل زدم. باورم نم یو اخم ها یجد یبه چشم ها  اوردم،یطاقت ن گهید
  قیانقدر دق یبهش بگم  "از ک  خواستیبشم؟ دلم م وونهیمن د نیخوای امروز چه خبره؟ رسما م ایخدا
 "خوام؟ ی م یچ یبفهم  یتون یاز طرز نگاهم م یحت  یرو من؟ از ک یشد

  الیراحت و با خ یحت  یباهات کردم که تو نتون یصدف...من کار   یدونیآشغالم م یل یمن خ ی_ول
  زارویچ یلی ...من خینگ یز یو چ ی با روحت کردم که فقط با حسرت نگاه کن ی...من کار یآسوده برقص

 خراب کردم...من..

  یچونم سر خورد و رو ر یوا داشت. دستش اروم از ز ق یعم  ینگاه مه گرفتش من رو به تعجب   نباریا
و   کردنیعبور م ونیدرم ی کیگونم رو اروم با پشت انگشت گرمش نوازش کرد، نفس هام نامنظم و 

 بودن.  تمیبدتر کردن وضع یکمک به حالم، درحال تالش برا یمدام به جا

 کمی ! کمرم رو نیچشم هاش زل زدم و فقط نگاهش کردم، دوست داشتم نگاهش کنم فقط هم به
 تر شدم.   کینزد نشیه جا و به سجاب یمتر  ی محکم تر گرفت، سانت 

 ارومش با عجز لب زد.  یول یالتهاب گرفته ام رو نگاه کرد و با لحن جد یها گونه

من   ریغ یمرد چی! هیعرض اندام کن یا بهیمرد غر یجلو یوقت حق ندار  چیوقت صدف...ه چی_ه
 و نوازششون کرد. دی حق نداره تن و بدنت... به موهام دست کش

 بلندت... ی_موها

 .دنیدست هاش به کمرم و شونه هام رس نباریا

مالکشون باشم، بازم مال  میاگه زور یمال منن..حت  نایکس صدف! ا چی...هنهی و ببو تاپ بدنت  چی_پ
 مال منن؟ یدونیمنن...م
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. چشم دشیکش نییلبم نشست و اروم به سمت پا   یگلوم رو قورت دادم، انگشت اشارش رو آب
 لب هام زوم کرده بود.  یهاش رو

 ؟ ی دونی_م

  ییواال یجان ی من رو به ه  رتشیشده بودم و رسما خودم رو جلوش باختم، لحن پر از غ  سست
قلبم رو کم کم بشنومم. فقط ساکت حرکاتش رو که محتاطانه به   یتاب  یب یصدا تونستمی. مرسوندیم

 جواب دادم. یفته اگر یدنبال کردم. اروم و با صدا د یکش یوجودم دست م 

 ... دونمی_م

 . دادیتو نگاهش جوالن م  اطیکه ازش منع کردم و االن احت یوجود

بم و  یالله گوشم رو به نوازش گرفت. صدا نشیآتش یصورتم خم شد، حرم گرم نفس ها  یرو یکم
 انداخت. نیطن  شیجد

لباس باز   خواد؟ یم  شیمن برقص! دلت آرا شیبرقص! واسه من برقص، پ   نجای...ایخوای _اگه رقص م
البته ممکن   دونمی! میکه مالکش منم بپوش  یمن...تو خونه ا شیپ یفقط حق دار  خوادیو دکلته م

اقت  ی... لکنمی فکر م نایبخوام به داشتنت ا  یندارم که حت  اقتیل دیمن نشه...شا  بینص  نایوقت ا چیه
اندامت چقدر حسرت   یلباس هات و حت دنیشاندازش و پو دنیندارم بگم از لمس موهات، از د

 ...شدیشروع م یا گهیکاش جور د یکه ا  خورمیم

 ادامه داد.   یز یو با اخم ر ستادیصورت مات زدم ا یرو عقب برد، روبه رو  سرش

زنانت رو   ی...تمام ناز ها یقول مردونه که اگه دلت ناز کردن خواست واسه من ناز کن دم،یقول م ی_ول
  دینبا کنمی و شوهر بودن م تی مالک ی. من اگه ادعایرو نگاه کن یز ی با حسرت چ خوادی. دلم نمخرمیم

 .. یرو بخور  ی ز ی بذارم تو حسرت چ

 تلخ  تکرار کرد. یزد و با تک خنده ا مین یبه نوک ب یجسورش ضربه ا انگشت

  یعل یبه وال نمی ازت بب یفقط گوشه چشم یا گهیمرد د ی...جلوگهید یاگه جا ی! ولخرمیو م_همش 
 ...کنمیقسم بهت رحم نم یپرستی که م ییبه همون خدا
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رو اصال نداشتم.  یواژه و حرف  چیه انیب  ییافتادم، توانا ری شوک جهان گ  نیتو بزرگتر کنمیم  فکر
 ! نهیآرت ستادهیکه جلوم ا ینیاون لحظه باور کنم ا تونستمینم

 !نهیآرت  زنهیحرف م رتیکه االن داره از غ ینیا

 ه؟ یخوابه، نکنه واقعا خوابم؟ نکنه واقعا الک کردمی باور کنم، همش فکر م تونستمینم

که  یک ی. آب گلوم رو قورت دادم، موزدیچ یپ  مینیعطرش تو ب  یکه بو دمیکش یبه سخت  یق یعم  نفس
 شد.  یتو لپ تاپ گذاشته بود از اول دوباره پل

و من از دختر بودن خودم   کردنی م یصورتش دلبر  ی خوشحالتش رو یرو کج کرد، موها گردنش
 متنفرم! 

کردم و اجازه   شی مثل عروسک فقط همراه اری اخت یوسط اتاق خوابمون، ب د،یمن رو به جلو کش  یکم
 دادم قلبم لذت ببره. 

  مهیرو پر کرد. انگار که از اول ن نشون یشد و فاصله ب دهیدستم تن یبزرگش در انگشت ها یها پنجه
 گم شده هم بودن. 

خشک شدم    یو من مات زده زبونم رو به لب ها دنیشروع کرد به رقص متیو با مال  دیرو کش  کمرم
داشتم و نه توان مقاومت! نه دلم  ینشون بدم. نه توان همراه  یواکنش کی کردم  یو سع دمیکش

 بدم.به خودم وا  نیاز ا شتریکه ب  خواستیکه خودم رو عقب بکشم و نه دلم م خواستیم

نگاهش،  ن یهم یول  کردینم  یباهاش برقصم اما، به زبون جار  خوادیکه ازم م  دمیدینگاهش م تو
نداره،    ازیانسان واسه صحبت کردن فقط به زبون ن کی! کنهیچشم هاش، حرکاتش لپ کالم رو ادا م

  یحرکات دستش بفهم  یو حت  دنشیتا از چشم هاش، طرز نگاهش، طرز نفس کش یعاشق باش دیبا
 ...گهیم یچ

 بدم.  انی درک االنمون پا رقابلیغ  تی کردم به وضع یسع یلرزون  یو با صدا دمیکش ینفس یسخت به

 ..من...نی _آرت

 لب گفت.   ریرو صورتم خم شد و ز هیثان چند
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 .یباهام برقص خوادیفقط برقص! دلم م س،ی_ ه

ه اش و لحن تحکم  نگفتم، اصال انگار زبون ندارم که بخوام حرف بزنم. اون صورت با جذب یچیه
 . کنهیم عی رو مط یدارش هرکس 

. حالتش رو  شدمیتر م رهیچ ت ی به خودم مسلط تر و به موقع شتریب  گذشتیم  شتریب هیثان  یهرچ
دست هاش دور کمر   نکهیکمرم رو تو محاصره خودش گرفت، از ا یدوتا دستش گود نباریعوض کرد ا

 بود خوشحال بودم!  

و   کردیکه صبورانه داشت تحمل م یو مکث طوالن دی بزنم، با ترد  یحرکت کی منتظر بود منم  انگار
  یجور  ک یخواستم دور گردنش بندازم   یاوردم باال، وقت یلرزونم رو با سخت  ی منتظر بود. دست ها

 . دیچشم هاش برق زد که ابروهام باال پر

تو   زیزم یانقدر چ یجمله! ول کی دیشا  ایکلمه  هی! دنبال لی دنبال دل گشتم،یال جواب منگاهش دنب تو
 ! رسهی مردمک چشم هاش هست که به جمله نم

با   ییجورا کیگونم نشست، اروم دستم رو از دور گردنش جدا کردم.  یبعد دستش دوباره رو یلحظات 
که با   دونهیم گرفته بود و خدا مرو داشتم بغض  دنشیحسرت شن  یحرکاتش و حرف هاش که عمر  نیا

 .  رمیاشکم رو بگ یجلو کردمیم  یسع  یچه زور و تالش

توجه کردم که لب هاش تکون خورد و   کردی گر گرفتم رو نوازش م یبزرگش که گونه ها یدست ها به
 اروم گفت: 

 لباس خوشگل تو تنت رو جر بدم؟  نیدارم که ا نویا تیقابل  یدونی_م

  دینرقص گه ی. ددیاره تکون دادم که ابرو درهم کش یبه معن یناخودآگاه سر  ستاد،یکردم قلبم ا حس
 ... ستادمیا نشیبه س نهیو منم س ستادیا

 شی! با همون لحن جدارهیقلبم طاقت ب دونمیم دیو بع دیرسی داشت به نقطه جوش م جاناتیه
 ادامه داد.  خوردیگلوم سر م  ری که انگشتش ز یدرحال 

 مزاحم خالصت کنم... یلباسا نیاز شر تک به تک ا تونمیاالن م یدونی_م

 دلم بند بند شد. سمانیتخت اشاره کرد و من ر به
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 اون تخت...  ی_پرتت کنم رو

 چونم رو نسبتا محکم گرفت و فشار داد. ریخجالت لبم رو گاز گرفتم که ز از

فقط مال منه...فقط من  یر یادبگیصاحابتو انقدر...با لب هام ببوسم که کبود شه...تا   یب  ی_اون لبا
 صاحبشم...فقط من حق دارم لمسش کنم! 

 یرو بخواد بکنه رو کمرم عرق سرد ییکارها نیهمچ  نکهیگلوم رو با صدا قورت دادم، از تصور ا آب
 بودم. رشیخ  جانی فقط با ه یشوکه زده بدون ترس و نگران  نشست.

خواستن و   ن یکه تو چشم هاش بود نشان از ا یز یو چ زد یتو ذهنم برق م  زیچ  کی لبم زل زد، فقط  به
 بودِن... لیما

 چرا؟ یدون ی! مکنمی نم یو کنم ول که گفتم ییهمه کارا تونمیشوهرتم م تونما، ی...مکنمی نم ی_ول

 رد. فکم رو ول ک  اروم

 و با جذبش لب زد. یمثل مجسمه نگاهش کردم که با لحن جد مشتاق

شرف   ی...بستمی ...کثافط نستمی*"ن دهی! من اونقدرام که رفتارم نشون میخوای _چون تو نم
قلبم رو   ،یروحم رو نخوا  ،یو نخوا...تا تو تن و بدنمیهست که بدونم تا تو نخوا می...انقدر حالستمین

 ..ستمی ن  یعوض یاگه شوهرتم باشم حق ندارم بهت دست بزنم...من بدم...ول  ی... من حتینخوا

 اروم ادامه داد. کنهی که مشخص بود ازم فرار م یفاصله گرفت، چند قدم عقب رفت و درحال  ازم

 اگه...  ی_حت

  یتونیشروع ماجراست! نم نیو ا  شدیم زیطاقتم داشت لبر گهیدر مشت شد. د رهیدور دستگ دستش
که   یبذاره که با بغض رونی... خواست قدم به سمت ب یبر  ی! حق ندار یبدون کامل کردن جملت بر 

قدم جلو گذاشتم. سرش رو باال اورد و به   کیبود  دایتو لحن صدام هو یمهارش کنم ول کردمیم یسع
 و گفتم:   دمیانداخت. لرز ین یفاصله نداشت نگاه غمگ هیتا انفجار گر  یز ی که رسما چ ورتمص

 ؟ی_اگه چ
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داشت   ی . چکنهی که انقدر دست دست م هیجمله بعدش چ دونستمیهاش رو با زبون تر کرد. نم لب
درو ول کرد رفت و   تی باز و بسته شد و با عصبان یآخرم دهنش مثل ماه گه؟یچرا نم داد؟یازارش م

 نشستم. نیزم یمن فشارم افتاد و همون جا رو

 فرار کرد. دادیشون مشدن در و رفتنش ن دهیکوب یصدا

از غم نه! بلکه  یول  دیاز چشمم چک یبده فرار کرد! اشک خواستیکه م یمن...از سوالم و از جواب از
  دم،یاز رفتنت ترس یاون روز گفت یزد " اونم دوست داره" وقت ادیدرون قلبم فر یز ی بار چ نیواسه اول

  یاون طور  یچ ههم ی...وقتیبابت خانوادم و عموم ندار  یو ترس  یانتقامت رو گرفت گهیاالن د یوقت
 . دهیم یمعن کی فقط  یمن رو از دست بد یست یبازم حاضر ن  یول یخوایشده که م

 .  کنمیو ماه کامل نگاه کردم. ثابت م  رون ی جام بلند شدم و پرده رو کنار زدم، به ب از

. انگار  دمی و اروم چرخ دمیکش جانیاز سر ه یرنگ گرفتم جا خوش کرد. نفس   یکنج لب ها یلبخند
 .کنهیواسه قلبم و حال و روزم م یکار  کیخدا باالخره داره 

حرف هاش   نیهم  یبرداشت کنم ول یز یو از رفتارش چ   رمیبگ  میزود باشه که بخوام تصم یلیخ  دیشا
که چند روز   شیی و اون جمله طال نهیغمگ دادینگاه مه گرفتش که نشون م نیا داد،ینم  دیتهد یکه بو

 گفت همه و همه به مزاج قلبم خوش نشسته!  شیپ

. لباس هام رو با لباس  کوبهیخودش رو م نمیو مدام به س پرهی م نییباال و پا   یکه از خوشحال  یطور 
 کالم در حال پخش شدن.  یب کی عوض کردم. لپ تاپش همچنان روشن بود و اون موز یراحت تر 

بود که ناجور   نیکه نتونستم بفهمم جمله اخر آرت  یز یا چگذاشتمش، تنه  زیم یکردم و رو خاموشش
 و رفت... نستادیچرا وا نکهیدوست داشتم بدونم و البته فرار کردنش! ا

 شهیباشن که تو عمر ادم م یز یچ  نیبهتر  تونن،یم مهینصف و ن یحرف ها نیبهم ثابت کرده ا  تجربه
 و چشم هام رو بستم. دمیتخت  درازکش ی! رودیشن

گرفته و   شیذهنم باز  یاز طرف ی قادر به باز کردن پلک هام نبودم ول  یکه حت  ومدیخوابم م یقدر  به
 . اوردیچشمم م یجلو   یینمایس لمیمدام خاطرات امروز رو مثل ف

 کردم بخوابم... یخودم فشار دادم و سع  پتوروبه
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 *** 

 ! گهیخانم، بلند شو د  تنبل یشو...صدف ه داری! بدمیتو ند یالودگبه خواب  یتو عمرم ادم یل ی_خداوک

محدثه   یگشاد شدم رو به صورت عصب یتوجام نشستم. چشم ها خی که از پهلوم گرفت س  یبشکون با
 هنوز تنش بود انداختم. رونش ی ب یکه لباس ها

بود نگاه  ازدهیعدد  ینداشتم به ساعت که رو یو زمان یمکان  تی از موقع یکه درک  یو منگ درحال جیگ
 لب زدم.  جی انداختم و گ یرمق  یب

 ؟ یکنی م کاری چ نجایتو ا شده؟ی_چ

مامان   کی  لیبه کمرش نشست و استا  فشیظر یچپ چشم هاش رو بهم دوخت، دست ها چپ
 رو به خودش گرفت.   یبزرگ واقع

  امی! صبح اومدم. ساعت هفت آقا زنگ زد گفت بیشی بلند نم  کنمی دارم صدات م یِ _لنگه ظهره از ک 
 و کارارو انجام بدم.  نجایا

 آقا؟  گفت

اصال برنگشته   شبی. مشخصه ددمیکش یکنارم رو تخت دست شیخال  یهوا برگشتم و به جا یب
 خونه! 

 خونه نبود؟ یاومد ی_وقت

  رونیو بمش کرده و قشنگش ر یو موها بردیعقب م یرنگش رو کم   یطور که مقنعه مشک همون
 لب زد. لکسیر ختیریم

اش فکر کنم زنگ زد بهم...حاال ولش کن نبود! از کارخونه یکس  دمیرس ی_من هفت و خورده ا
 صبحونه و ناهار گذاشتم.  نییزودباش پاشو پا 

 لب زدم.  ن،یآرت ومدنی دلخور بود از ن کمیکه  یتوموهام فرو بردم و اروم و با لحن  یدست

 ؟ یبر  یخوایم ییجا  ،ی_شال و کاله کرد
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  هیبهم داد،  شی پ شیپ گممیآقا لطف کرد حقوق ماه د م،یکن یم یکشاسباب  م ی_اره از اون محله دار
 . ستمین یچند وقت هیاونجا... رمیکردم. دارم با داداشم م  دایخونه جمع و جور پ

اخت، چند قدم جلوتر اومد و  اند یکه به دست هام زل زده بود نگاه  یبه من م یبرگشت و مستق بعد
 ادامه داد. 

 .یواسه اومدن تو بود لمیدل نیشتریکنم! اصال ب ی_امروزم اومدم باتو خداحافظ

 گفت:  یو با لحن نگران  دیبه گونم و موهام کش یرو تخت نشست، دست  کنارم

 د؟ یبازم دعوا کرد رونی ب دیرفت شبیافتاده؟ د یاتفاق  ؟ی_چته صدف؟ چرا انقدر پکر 

  ی داغ و سوزانش گرفت. کم یانگشت ها نیتکون دادم، دست هام رو ب نینه به طرف یبه معن یسر 
 . دیخم شد و اروم پرس

 ه؟یطور  نیا افتی_پس چرا ق 

  نیحسم به آرت دونمی! مستمیمطمئن ن میزندگ یچ یاز ه ی عن ی... ستمی_نگرانم محدثه، چون مطمئن ن
سر   ییچه بال دمیفهم ی منم بودم و م دیبهش حق دادم. شا یاهام کرده تا حدکه ب ی...با وجود کار هیچ

 ... یول  اوردمیو سر طرفم درمخانوادم اومده بدترش 

 که همه حواسش به من بود لب زد. ی و درحال نیمت

 ؟ یچ  ی_ول

 شدم و گفتم:  رهی دارش خ شیو ارا دهیکش یچشم ها به

 ! نی...فقط همترسمیم ندهی_از ا

 . دیزد و لپم رو اروم کش  ینیدلنش  لبخند

قبول شما اصال شروع   گمیمن بارهام گفتم بازم م نی ! ببشهیدرست م  یهمه چ دمی_بهت قول م
که چشم و گوشش رو بست و انتقام شد   نیسخت گذشت. چه آرت  یلی. به جفتتون خدینداشت  یخوب
 دف... ص کنهی االن اوضاع فرق م ی. ول یشد یو هدفش و چه تو که قربان  یزندگ
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 و دستم رو محکم تر گرفت.  دیجلو کش یرو کم   خودش

مثل مرغ   یرفت یطالقت بده...نه که وقت انایجر نیبعد ا تونستیم خواستتیاگه نم  نیآرت ن،ی_بب 
نبود تورو   یاز یکارا کنه! اون واسه انتقامش اصال ن یلی خ  تونستی! مادیسرکنده پرپر بزنه و دنبالت ب 

  یبهش گفت عقد کردن تو اشتباه بود ول  لیکه سه دمی خودم شن  یبار با گوش ها هیعقد کنه. خودم 
بهت صد درصد   نیآرت  شه،یدرست م یو گرفت! من مطمئنم همه چبدجور زد تو پرش و حالش   نیآرت

اگه وگرنه  یبگه تو مال من خوادیداشته باشتت، م  خوادیهست که م یز یچ هیداره،  یحس هی
و  کنهداد  یداد و ب  یاون طور  یسر اون لباسه تو مهمون دی چرا با ،یواسش مهم نبود ای  خواستتینم
  نهیب یو متن و بدنت  یک نکهیبه ا دیواست حلقه بخره؟ اگه فقط انتقام باشه نبا دیشه؟ چرا با ی رتیغ

 گه؟یم یاون روز زنگ زده چ یدونی بده! به خورد و خوراکت توجه کنه، م تیاهم

 و ادامه داد. دیکرده نگاهش کردم که خند بغض

  یبهت صبحونه و ناهار مفصل بدم. اون حت  نجایا امیپاشم ب  یدیخواب  رید شبید گهی_زنگ زده م
 شدنته! فینگران ضع

جمله   نیتمام دوباره ا نانیو با اطم دیوسرو ب  میشونی کردم و فقط بهش زل زدم. اخر سر پ سکوت
 رو تکرار کرد.  نیدلنش

کن! صدف تو فقط منعش   یواسش خانوم  کمیبهش رو بده،   کمی_اون بهت حس داره! تو فقط 
وا بده به خدا که با محبت   کمی که تا زنه بگه نه، بره عقب! تو  دمیرو ند ی! به قران من مردیکن یم

ظرافت زنانه به خرج بده! مردا تشنه  کمی گوش چشم براش نازک کن.  کمی...فقط شنیخارها گل م
 !شهیمثل موم تو دستت م نیبه خدا ارت  ایزنانه به خرج بد استیس کمیفقط  توان، 

فکردم.  محدثه بعد صحبت هاش واسه انجام کاراش رفت، فقط ساکت شدم و به حرف هاش  یوقت
و    طنتیدرحال ش گهید یقلبم جا  یبود رو خوردم. درحال  دهیکه واسم چ یرفتم آشپزخونه و صبحونه ا

 .بردی درحال جدال با خودش به سر م نجایبود فکرم ا یگوش یباز

که   نیآرت ه؟یک  یعنیتق تق خونه سرم رو سمت در چرخوندم.  یکه با صدا دم،یبه صورتم کش یدست
 تمام لب زدم.  یج ی از جام بلند شدم و پشت در با گ یحال  ی. با ب ادیرفت و نمداشت! محدثم که  دیکل

 _بله؟
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 . دیاز محافظاست به گوشم رس  یک یکه حس کردم  یمرد یصدا

 . دیبسته دار هیخانم  دی_ببخش

من کجام که بسته واسم   دونهیم یحد ممکن باز شد، من بسته دارم؟ مگه کس نی هام تا اخر چشم
 بفرسته؟  یز یهست که واسم چ  یاصال مگه کس  اد؟یب

مامانم باشه با ذوق بدون توجه به سر لخت بودنم درو باز   یحت  ایاز طرف ارش  دیشا نکهیفکر ا با
 کردم.  

که با   یرنگ   یانداخت و جعبه بزرگ و صورت نییسرش رو پا  یفور  دنمیدر بود که با د یجلو محافظ
 شده رو سمتم گرفت.   نیتزئ یو صورت دیسف یربان ها

 بسته رو ازش گرفتم. اطیشدم، جلو رفتم و با احت جیگ  شتریجعبه ب دنید با

 پست اورد؟ ه؟ی_از طرف ک

 عقب گذاشت و اروم لب زد. یقدم

 _نه آژانس اورد... 

 مکث ادامه داد. یباال انداختم که با کم  ابرو

 ...هیسعادت ی_فکر کنم از طرف آقا

  یلب تشکر  ری ! زرمیبگ تونستمیبهت و تعجبم رو نم  ی حد ممکن باز شد، جلو نی هام تا اخر چشم
 کردم و اومدم داخل و درو با پام بستم.

روش و   نیتمام به تزئ یقرار دادم. با کنجکاو یا شهیش  زیم یمبل تک نفره نشستم و جعبه رو رو یرو
بسته واسه خودشه  دیخودم فکر کردم شا  شیپ انه،یبازش کنم  دونستمیکردم. نم  یربان هاش نگاه

که   وردخ  مینی عطر گل رز چنان به ب یطاقت درو باز کردم که بو یکه ب  دیرس یبه حد میکنجکاو یول
 سرمست شدم!

شده بود رسما ماتم برد، با   نیبزرگ و خوشگل تزئ  یها د یکه با مروار یصدف بزرگ و خوشگل دنید از
 یدست  کیرز قرمز رنگ  یتمام از دوگوشه صدف گرفتم و با بازشدن درش چشمم به گل ها رتیح
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  رونیب دی ازش مروار ایکه تو در ی و باشکوه بایشده بودن! صدف ز دهیکنارهم چ بیافتاد که به ترت
 به من شده!  نیآرت  هیاالن نماد هد ارنیم

 قشنگ قرمز! یهمه گل ها  نیبا ا اونم

خونه   یخوش رز کل فضا یاوردمش. بو رونیگل، گرفتم و از جعبه ب  ریچوِب ز یزده از کناره ها  رتیح
 بهم داد. یفراتر از شاد ی رو پر کرده بود و حس 

  رش یدلپذ یاز سر بو ی. لبخنددمیکش قیعم یگل ها فرو بردم و نفس نی سرم رو جلو بردم ب ناخواسته
 ردم. زدم و با دقت بهش نگاه ک

 ! شهی_واسه من سفارش داده؟ باورم نم

کاغذ رو بلند خوندم که   یپام گذاشتم و رو یافتاد، اروم دسته گل رو رو رشیز کی به کاغذ کوچ چشمم
 صدفم"   ینوشته بود "برا یسیانگل

 .  دادیاخرش که سخاوتمندانه به قلبم داشت شاپاش م  میگذاشته، غرق شدم تو اوم م تی " مالکمی"م

 گرفته.  یکوچولو که جمله و کلمات رو به باز  میکردم و سرمست شدم از همون م ذوق

 ! به من...به من...دهیمن خر ی_برا

که   یلب درحال  ری کنم ز کاریچ دونستمیحس و حال خوش نم نیکه از ا یدرحال   دیاز چشمم چک یاشک
 ود لب زدم. نگاهم به گل ها ب

 !شهی_با محبت خارها گل م 

 *** 

 " نی"ارت

  یخواب  یخسته و داغونم رو که از فطر ب  یدادم و چشم ها هیتک میچرم یبه صندل ادیز  یخستگ با
 هم فشار دادم. یتا کور شدن فاصله نداشت رو رو یز یچ
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که باال اوردم خالص کنم.  یگند  نیخودم رو از ا یو چه طور  رمیاروم بگ یچه طور  دیبا دونستمینم
 ...دمیدینم یراه

خودم رو از پنجره   خواستیدلم م شبیصورتم بود و د  یمعصوم و مظلومش مدام جلو یها چشم
چه  دونمی فقط نم  دونمیکردم به خدا قسم م کاریچ دونمی! مدونمی. گند زدم، خودمم مرونی پرت کنم ب

 درستش کنم.  یطور 

پشت سرم رو خودم با دست  یارشکستم رو درست کنم، پل هاکه هزارب  یدل نیا تونمیم یطور  چه
 خودم خراب کردم و االن مثل خر تو گل موندم. یها

 برگشتن! یبرا یواسه ادامه دادن هست و نه راه  ینه راه انگار

بخواد، دلش جوالن بخوان،  یقلبمم دلش باز  یباز  نیبا شروع کردن ا کردمیوقت تصورشم نم  چیه
 و تپش بخواد...  دنیو جنگ دونیدلش م

 واس لمس موهاش... تپش

 جونش بهم ارامش داد.  یبدنش...اخ گفتم بدنش، چقدر اونشب تن ب لمس

با   یدوست نداشتم جواب بدم ول یزنگ خورد، حت م یام زدم که گوش ختهیبهم ر  یبه موها یچنگ
دم نداشت   یاه، مصمم شدم که حتما جواب بدم، هرما از کره خون یاز نگهبان ها یکی اکبر،  دنید
 کارش واجبه...  زنهیم هوکی

 یبا خستگ کردیبام عمل م هیچشم هام مثل سا  یاتصال رو فشردم و همون طور که دستم رو دکمه
 لب زدم. 

 . شنوممی_بگو، م

 .دیخشکش به گوشم رس  ی ادیخشدار و ز یصدا

 مش دست صدف خانم. . داددی_سالم اقا، بستتون االن رس

حرفش    دنی! از شنکنهیذهن آدم رو کند م ادیز یخستگ گه،یم  یتا بفهمم چ دیطول کش هیثان چند
 گفتم:  یجد  یلی و خ دمی اخم هام رو توهم کش
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 بهش؟  یداد یمن چ یاحمق؟ بدون هماهنگ یزن یحرف م  یراجب چه کوفت ی_کدوم بسته؟ دار 

 لب زد.  یهول کرد و فور  ی گوش پشت

هابود آژانس کارخونه اورد من فکر   ییکادو نیجعبه از ا  هی د؟یبه خدا، مگه شما نفرستاد یچ ی_ه
 ! دیکردم شما فرستاد

 هوا داد زدم. یبلند شدم و ب یصندل یاز رو دیرس یبه ذهنم نم یز یچ  تیکه از تعجب و عصبان  یدرحال 

 دست زنم؟  یداد یتوش بود ورداشت ینفرستادم! چ یز ی من چ کهی _مرت

انداختم که خونسرد جلو اومد و بازوم   یسر زده اومد تو، بهش نگاه کالفه ا مانی در باز شد و پ هوا یب
 گفت:  یرو گرفت و جد

 ! ستین  یخاص  زی_داد نزن، من فرستادم. گل توشه چ

گل  ی چ  یعنیمشخص نبود، نظر کردم.  یاز شوخ  ی به صورتش که اثر  جی و گ دیباال پر ابروهام 
 اصال! لیفرستاده؟ واسه صدف؟ اخه چرا؟ به چه دل

 گرفتم.  مانیرو از پ خشدار و کلفت اکبر به خودم اومدم و نگاهم یصدا با

 رم؟ ی_اقا برم ازشون پس بگ 

 خونه.   امینکن، تا ب یکار  چی_نه ه

که   کردینگاهم م یجور  یو شاک نهیسمتش که دست به س دمیمکث تلفن رو قطع کردم و چرخ بدون
 نگار من گل فرستادم واسه زنش!ا

 ؟یبا آژانس کارخونه فرستاد یی_تو واسش جعبه کادو 

واقعا درک   ایخستم   یلیخ دونمیباال انداختم. نم  ییابرو  جیاره تکون داد که گ یبه معن یسر  فقط
کنترلش کنم  کردمی م یکه سع یت یدادم و با اخم و عصبان هیتک زمیکارو کرده! به م نیکه چرا ا کنمینم

 لب زدم. 

 ؟یکرد یکار  نی همچ ی_واسه چ
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 گفت:   نشستیمبل روبه روم م  یو همون طور که رو دیبه گردنش کش یبهم زد، دست   یپوزخند

  ینشو، من خودم زن دارم و درضمن از طرف خودم نفرستادم احمق از طرف تو فرستادم. رفت یرت ی_غ
 ! خبرمیب  یبگ یار یدرن یباز  عیو ضا یخونه سوت

 .کنمی! واقعا درک نم مانی پ یکارو کرد نی چرا ا فهممی قعا نم_وا

.  گرفتیسرم کم کم داشت درد م یخواب  یو به خاطر ب زدی هام نبض م قهیپا انداخت، شق  یرو پا
 نه! ایکشو و کمد، مسکن دارم   نیتو ا نجایا دونمینم

 به صورتم بود گفت:  شیکه نگاه جد یپا انداخت و درحال  یپارو مانیپ

نه...نفله تو که از رفتن دختره   ای  یشروع کن ییجا هی از  دیرابطتتون درست شه؟ با یخوای_مگه نم
سه بار واسش فقط کادو  ی! من جات بودم روز یدست به کار بش دیبا   نایزودتر از ا  یترسیم
 !فرستادمیم

داد   بای و تقر  دیبه پاهاش کوب یکفر  دیانداختم، سکوتم رو که د نیرو به زم نمیشدم و نگاه سنگ ساکت
 زد.

  ؟ی_مگه دوستش ندار 

رو ندارم، جرات به زبون اوردنش رو ندارم    انشی که جرات ب ینداشتم بدم.جواب  یسکوت، جواب بازم
 ...ترسمیم  یول مونمیپش میلیخ مونمیندارم...من پش اقتی ل کنمی چون حس م

  تی و با مرموز د یخودش رو جلو کش  یکرد، کم زی رو ر ش یمشک یچشم ها دی که سکوتم رو د مانیپ
 گفت:  کردیهمون طور که با دست بهم اشاره م

. اون روز که کردی خونتون خوب زبونت کار م یو کشوند ی و سکته داد! اون روز که من یالل شد هی_چ
  ری محجوب و سربه ز یادما یو ادا ی! االن ساکت شدیو درحال مرگ نشون بدخودت   یخوب بلد بود

 ! یار یدرم

.  کردمیکارو با صدف نم نیکه اگر بودم ا ستمین  یمن ادم خوب ستم،یکردم، نه من محجوب ن یاخم
با همه  یول  دهیدرونم رو لو م یغوغا یلحن صدام عوض شده و به زود دونمی ... مشدمیکور و کر نم 
 باشم. گفتم:  یعاد مانیپ یکردم جلو  یوجود سع



 صدف در طوفان 

590 
 

و صدف داره...نه ادم نجابت  نکهیا قتی...حقستمی...محجوبم نمانی پ ارمیرو درنم یکس ی_من ادا
 مثل من! ییعوض

 لب زد.  هیبهش سمت پنجره رفتم که با تمسخر و کنا پشت

 !یهست  یچه گ*وه یدونی_هه، خوبه که خودت م

 شهیم  نییداره باال و پا  لرزه،ی " داره م؟ی"مگه دوستش ندار  د یاز اون سوالش که پرس لرزه،یم قلبم
چون ترسم از حس جونه زدم   شه،یالل م ی!" ولیخودخواه  یلیداد بزنه و بگه "خ خوادی دلش م دیشا

 ... شترهیب

تک به   دونمینم رمی بگ یم یو اگر بخوام تصم ادهیکه شمارشش از دستم خارجه و قد کوه ز ییها ترس
 رو حل کنم!  کننیم  جادیبرام ا یمشکل جد یهارو که به زود ی ترس و نگران نیتک ا

تو   یچ مانیپ دونمیکردم، نم یخال   زیرو با فشار دادن لبه م میساکت شدم و تمام حرص و نگران  یکم
 حرفش رو ادامه داد.  یتر  میکه نگران شد و جلواومد و با لحن مال دیصورتم د

چرا اون   یگفت یاگه اون روز نم  ن یبب   ؟یدرستش کن یکنینم  یچرا سع ؟ی_د اخه االغ چرا ساکت شد
با   ته،یبچگ یهم باز  چارهی . بابا دختره بنداختمیبه قران توفم تو صورتت نم  ی المشنگه رو به پا کرد

 هی داون بو یجا یا گهیبه خدا هرکس د یمردیم  یواال راه اومده. اون روز که داشت تمیهمه چ
 ...کردی و راحت مادم لیا هیو خودش  الیخ  کشتت،ی قشنگ م داشتیبرم  یز ی چ ییچاقو

که برام مونده.   یو تنها کس  ن یخوبمه، بهتر  قیرف  مانیساکت شدم و به حرف هاش گوش کردم. پ بازم
 حق داره...  یبه خودم اجازه بدم ول دیچقدر با دونمیشوکم و نم 

 و کالفه به عقب هولشون دادم. کشمیبه موهام م یبشر همش درسته... دست نیا یها حرف

 ... دونمی_م

  یول  کردمیجام روباهاش عوض م   خواستی دلم م یلیخ  د،یالح کردش کشتازه اص شیبه ته ر یدست
 انجام بدم...  یاقدام نیهمچ تونمیکه نم  فی...حفیح
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  یکی د یجا روشنت کنم! با نی بزار هم  نیآرت نی ! ببیدون یم  یدرست حساب زی چ هی_خب چه عجب 
دوزار حرف حسابم فرو بره! فکر نکن چون حق طالق   دیبا  ضتیبگه...تو اون ذهن مر نارویبهت ا

 ازت جدا شه! تونهیباتوعه صدف نم

حرف من رو به   نیا دنیشن  یجمله اخم هام بدون کنترل رو خودم تو هم جمع شد. حت نیا دنیشن  با
پرتم   یو بعد دو دست  برهیباال م یادی ارتفاع ز کی! انگار کنهی م وونهی...من رو دکشونهی مرز جنون م

 !دهیم هیو درد شکستن تک به تک استخون هام رو بهم هد نیزم  کنهیم

 هارو بهم بگه! قتیحق  دیبا  یکیگوش بدم  دیبا یعنیرو کنترل کردم و ساکت بهش گوش دادم  خودم

درخواست طالق بده، چرا  تونهی اون نم یکن که چون حق طالق رو دار  رونیاز تو مخت ب نوی_پس ا
کن مرغ قفست   یکار  هی یدرست کن شهیاز ر دی! تو باستین ینشودن  یول...دردسر داره تونهیجونم م

کار   تیکوفت رو اون اخالق  کمینه با زور   ی...ول شتیکن برگرده پ یکار  هیاگه ازاد شد پر نزنه و بره...
 ! ستنین یک یترش جدا کن! اونا  شرفیب یو عمو  شرفیو از اون پدر ب کن! حساب صدف 

هاش   حتی نص دنیطاقت شن  گهیکه د کردی سرم درد م یبه حد یبود ول  میحال گه،یمی چ دونستمیم
 رو نداشتم!  خوردیرو که بدردمم م

 گفتم:  کردیکه با اخم نگاهم م یمان یرو برداشتم و خطاب به پ نم یماش چیهوا سوئ یب

 و بذارم!خونه کپه مرگم  رمی ...مترکهی_سرم داره م

 ود گفت: که دلسوزانه ب یهوا با لحن  یدر رفتم که ب سمت

 _ رو حرفام فکر کن! 

  یبه معن  ینگاهم رو ازش گرفتم و فقط سر   یچشم ریطور که درو با دست نگه داشته بودم، ز همون
 باشه تکون دادم.

  دونمیتا خونه اصال نم  روی! تمام مسشهیدرست نم  دنمیبا صدسال خواب  یخستگ  نیبودم و ا خسته
  دیبود. با  مانیبه حق پ  یچرت و پرت ها یحواسم پ ر یکردم و فقط در طول مس یرانندگ  یچه طور 

 و بعدش رو خودم و احساساتم تمرکز کنم! کردمیروشون فکر م 
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  فشردمیبا دستم م یکه گردنم رو کم  یپارک کردم و درحال  اطیرو گوشه ح  نیبه خونه، ماش دنمیرس  با
. استرس داشتم از صدف و حضورش و  ستادمیا یدر خونه چند لحظه ا یتا دردش کمتر بشه، جلو

  دونستمینم  یچه طور برخورد کنم، حت  دیدونستم با ی! نمدمیترس  یم میکه قرار بود کنار هم باش نیا
من محتاج اون تن و بدن، چشم ها و لحن   دمیتازه فهم  شبینه! از بعد از د ایرفتار کنم   یع یبتونم طب

 !واریسرم رو بکوبم به د ستخوای دلم م زدیپسم م یوقت  یصداش هستم ول 

و    رمیباشم، ازش نگاه بگ یعاد خواستمی م دم،یکش نییدر رو پا  رهیو اروم دستگ  دمیکش یق یعم  نفس
 یدربه در به جا مانی پ نیکه امروز ا ارمی مبارکمم ن یسمت اتاق خواب و اصال به رو  چمی بپ میمستق

 من واسش گل فرستاده...

به مشامم خورد،    یبد یسوختن یکردم، با بازشدن در بو شیزی نثار اون االغ و برنامه ر یدلم فحش تو
از آشپزخونه به  یو منگ به اطراف زل زدم. دود کمرنگ جیکه صورتم رو تو هم جمع کردم و گ یطور 

 . دیچشمم خورد. ابروهام باال پر

ماتم زده  نی صدف که مثل ا دنید سمت آشپزخونه رفتم از  یرو تو دستم فشار دادم و با نگران دمیکل
 ها درحال باز کردن پنجره ها بود سرجام ماتم برد. 

انقدر موهاش بلند شده که  یمن رو مات کرد...ک خوردنی و تاپ م چیبلندش که االن ازادانه پ یموها
لختش انقدر قشنگه؟ انقدر محو نگاه کردن  مهین  یموها دونستمیچرا تا االن نم دم؟یمن نفهم

 !شدهیرفت بپرسم چ  ادمی موهاش شدم که 

جون کندن نگاهم  یک یمن شوکه شده بود به خودم اومدم و با هزار دنیصدف که انگار از د  یصدا با
 انداختم.  نشیغمگ یرو از موهاش به چشم ها

بزرگ و    یو مثل مار  اوردیدرم ی از جنبه ب  یدوباره قلبم داشت ب شم،یجنبه م  یدارم ب  کردمی م حس
دستم رو لبه اپن چفت   اطی و به خاطر احت ستادمی. از قصد دم آشپزخونه ادیخزی به سمتش م صی حر

 و ببافم... رمی بلندش رو تو دست بگ یکردم تا مبادا جلو برم...تا مبادا هوس کنم موها

اونا   یاز صدف بود و من اول موهاکوتاه تر  شهیخواهرم هم  ی! موهاکردمیم ادی کارو ز نیا میبود بچه
 و بعدشم... بافتمیم

 ؟ی دیرس  ی! تو کنی _آرت
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رو کردم خونسرد باشم. با لحن   می مظلوم و ناراحتش باعث شد اخم هام درهم بشه، تمام سع لحن
 به اطراف اشاره کردم و گفتم:  میشگیهم یجد

   اد؟یسوخته م یبو یکرد کاری چ دم،ی_االن رس

! به  کردی م  جیهاش رو با استرس توهم قالب کرد و لبش رو گاز گرفت نگاه نگرانش من رو گ دست
خودم فکر کردم   شیشده که انقدر نگرانه! پ یز یانداخت که احساس کردم چ یقابلمه رو گاز نگاه

 که افتاده. یاز من هول کرده تا اتفاق دونستمیبهش فرصت بدم تا خودش بگه نم

 ._راستش..راستش..من..

برداشتم و قبل   یو نگران سمتش قدم دمیاز کف بدم، ترس اری باعث شد اخت دشیلرزون و ترس یصدا
 گفتم:  یو با نگران ستادمیا شیمیتو چند قد  رمشی تو بغل بگ نکهیا

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یز ی_چ

 لب زد.   تیافتاده با مظلوم یو با سر  دی از چشمش چک یاشک

 خوابم برد غذا..سوخت...  ی..ول یفسنجون درست کنم ول خواستمی_م

فکر کرده من  ده؟یدختر مظلوم بود چرا انقدر ترس نیحد ممکن باز شد، چقدر ا نی هام تا اخر چشم
که گفت به خودم تشر   ییاسم غذا یاداور یصورت ناراحتش و  دنیاز د کنم؟یغذا دعواش م کیبابت 

م اخه؟ جلو رفتم سرش رو خم کرد اروم دستش رو گرفتم. با تورو ازار بد تونمیم یزدم. من چه طور 
دلم مقاومت   یخواسته قلب یافسار پاره شده قلبم رو نگه داشتم، با تمام وجود داشتم جلو  یبدبخت

 ! ادیاز من بدش ب نیاز ا شتری ب خواستمی . نمکردمیم

 که تو ذهنم اومده بود رو به زبون اوردم.  یز یچ متیمال با

 ؟ ین درست کردمن فسنجو ی_برا

مورد  یغذا خواستهی م نکهیانداخت و من از تصور ا نیی سرش رو پا  شدیکه م  ییگنجشک تا جا مثل
واسه من  خواستهی. مدیعالقم رو درست کنه شل شدم. دهنم خشک شد و زبونم به سقف دهنم چسب

که از طرف منم  یبه خاطر گل  یعن یخدا دردم اومد، به قران قسم دردم دردش اومد... یدرست کنه! ا
 رو درست کنه که دوست دارم.  یز یواسم چ خوساتهیم ودهنب
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 و اشغالم...  یکه انقدر عوض  رمی خدا من رو بکش من بم یا

گشنته  ی لی اگه..خ ای کنمی درست م گهید زیچ هی! واسه شامم کنمیم  زیتم  نجاروی..م..من ادی_ببخش
 ...یر ی غذا بگ یتونیم

  یب اوردیطاقت ن گهیصاحابم د یاب گلوم رو قورت دادم. دل ب  یبا بدبخت ومد،ی از ته چاه درم صداش
لب گفت و   ریز  ینی هوا رفتم جلو دستم رو دور شونش انداختم و محکم و از ته دلم بغلش کردم. ه

 . دمبه خودم فشارش دا شتریدست هاش شل شده کنار بدنش افتاد. سرم رو تو موهاش فرو کردم و ب

ندارم واسه گفتن! دلمم به درد  یینا گهید یداشتم...ول  ادیمن حرف واسه گفتن ز ینگفت ول  یچیه
. صورتش قرمز  خودم اروم شدم اروم ولش کردم یاز ته دل بغلش کردم وقت  هیاومده بود... چند ثان

  مکه به چش یدرحال یبا سخت رم ی بغض گلوم رو بگ یکردم جلو  ی. سعکردیشده بود و بهم نگاه نم 
 بودم لب زدم. رهیهاش خ 

 ؟ ی_دمپختک بلد

 انداخت و اروم گفت:  یحرفم سرش رو بلند کرد و بهم نگاه مظلوم  نیا دنیاز شن جیگ

 ؟ ی_چ

 جواب دادم.  یرفتم و با لحن ارومبهم نگاه کرد هول شدم و رو ازش گ یوقت  نباریا

   ؟ی درست کن ی! بلددونمیدمپختک نم ای گنیبهش م  ی_استامبول

 خشک شده اروم ادامه دادم.  یو لب ها ینگاهم کرد، با بدبخت فقط

 _بدجور..هوس کردم. 

 زنم بودم ادامه دادم. یها  یقشنگ رهی که خ  یدرحال دیخوشگلش رس ینگاهم به موها دوباره

درست   یچند ساعت بخوابم اگه..اگه بتون خوامی...مستیگرسنم ن ادیخستم، االنم ز یل ی_من خ
 .شهیخوب م  یل ی...خ..خیکن

رو اصال    یز یچ  نیهمچ دنیکه از من توقع شن  زدیم  ادیگرد شدش فر یمتعجب و چشم ها چهره
ت و من با تمام وجودم از آشپزخونه به لب گف ریز یفقط باشه ا جیگ یبچه ها نینداشته، مثل ا
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تونستم خودم رو کنترل کنم،   ینم گهید موندمیاونجا م  گهید کمی سمت طبقه باال فرار کردم. اگر فقط 
 !هیگر ریز  زدمیم ای  دادمیا کار دستش م ی

تخت پرت کردم و به سقف زل زدم. نگاه مظلوم و نگرانش داشت من رو   یرو با لباس رو خودم
که  مونهیم یز ی ت یقصد جون من رو کرده. چشم ها مثل چاقو دایدختر جد نیکه ا  یبه راست کشت یم

 ... رمی می. من اخر از دستش مرهیانگار تا دسته تو قلبم فرو م کنهینگاهم م یوقت

قاروقور شکمم کم کم به  یبالشت گذاشتم، صدا یو سرم رو رو  دمیمکافات خودم رو باال تر کش با
نخوردم که االن از  مانی. خودم رو لعنت کردم که چرا ناهار با پومدیطبل بزرگ داشت درم  کیاندازه 
 معده ضعف کردم نباشم.  نیا ینگران صدا یگشنگ

بلند و   یچشمم با اون موها یمدام صدف جلو  یکردم بخوابم ول یو سع دمیبه چشمم کش یدست
لبش رو دوباره   خوادیلبش رو از استرس گاز گرفت اخ که چقدر دلم م یوقت  زد،یقشنگش قدم م

 .دادینرم بود مزه توت م یادیکه امتحانش کردم ز  یامتحان کنم... دفعه اول

 !رهیتو مخت داره راه م هیچ  نایا یر ی زهرمار بگ ی_ا

جنبه   یقلب ب نیهم فشار دادم. مردشور ا یکلم انداختم و چشم هام رومحکم رو یحرص پتو رو رو از
 ! انقدر به خودم فحش زدم که خوابم برد.  زیچ کیشده   شیصاحابم رو ببرن که فکر و زندگ  یو ب

 

 "چندساعت بعد"

 ...یشینم  داریب  نی...ارتنی_ارت

 ومدیخوابم م یتونستم بازشون کنم، به قدر  ینم دو سه زدن! کیهام رو انگار بهشون چسب  چشم
  ی فی شونم تکون خف یصدف رو فی ظر یکه دوست داشتم تا فردا شب فقط بخوابم. با حس دست ها

گرفته بود بازم طعم لمس دست هاش رو بچشم. دلم  رمی طرفم و کینا نداشتم! از  یخوردم ول
 کنه!  دارمیکنه ب  یبهم دست بزنه و سع مباز   خواستیم

فرستادم. دستش رو از شونم  رونی ب یو عاد میموندم و نفس هام رو مال یهمون جور  هیثان چند
 از تصور و فکر بچگانم! شدمیم دیبرداشت و من کم کم داشتم ناام
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موهام ضربان قلبم به حد انفجار   یخواستم چشم هام رو باز کنم که با فرو رفتن دست هاش تو یم
گرمش   کمی یقورت دادم آب گلوم رو ندارم. دست ها یی کردم توانا دهنم خشک شد و حس د،یرس
 . کردمینشست و من داشتم سکته م شمیگونم و نوازش ته ر یرو

نشون  ی واکنش چیبچگانه خوشم اومد و ه یباز  نیجنبه است...از ا یب یادیجنبه است، ز  یب قلبم
موهام رو عقب فرستاد.   یتاره اگونم نشست و  یرو ییانتها یب  متیو مال اطی ندادم. دستش با احت

  داریکم کم وقت ب گهیهمچنان به کارش ادامه بده. د  خواستیودلم م بردمیاز لمس دستش لذت م 
دوست نداشتم   اد،ی خوردم تا فرصت کنه و به خودش ب ی نشم اروم تکون  عیکه ضا نیا یبود برا دنش

 .  زارمی! از معذب کردنش ب ستیکه با من راحت ن  کنمی احساس م یهول کنه به اندازه کاف

گرفتن   یکه مشکوک نباشم، چشم هام رو باز کردم و دست هاش که درحال کشت یو طور  متیمال با
قرمز شده بود و چشم هاش   یانداختم. صورتش به طرز بانمک  یاز سر کنجکاو یباهم بودن نگاه

 !نی درحال جارو کردن زم 

 الودم رو حفظ کنم.کردم لحن خواب یو سع  دمیکش یتخت کن  یرو رو خودم

 شده؟ی_هوم...چ

سرش غربزنم و بگم  خواستیسرش بسته بود، دلم م یخوشگلش رو با کش باال یکرد، موها نگاهم
 ؟یچرا جمعشون کرد

خودم رو تصور کردم که اروم   هیخوشگل تره...چند ثان   یطور  نیباز باشه! ا دیبا شهیهم موهات
 و تاپش فرو ببرم و سرمستانه بو بکشم.  چیموهاش رو باز و انگشت هام رو تو پ

 _غذا اماده شده! واسه شام صدات کردم. 

زدم و با   ختمیبهم ر یبه موها یاومدم و دست از زل زدن به موهاش برداشتم. چنگ رونیهپروت ب  از
 تخت نشستم.  یرو  یجهش کوتاه

 االن...  مای_برو م



 صدف در طوفان 

597 
 

  نییرو چک کردم و با ارامش از پله ها پا میتند رفت، خندم گرفت. گوش یخدا خواسته با قدم ها از
سست شدم که کم مونده بود همونجا وسط سالن از حال   یغذا به مشامم خورد جور  یتا بو یرفتم ول
 وجود نداشت.  یسوخته ا یبو گهیبرم! د

کم واسم درست   یلیخاله خ   ده،یمپختک به مشامم نرسد یوقته بو  یلیخ  ایگرسنم بود  دونمینم
 !کردیم

نشستم.  یصندل یتو آشپزخونه رفتم و رو یفور  شدیم زونیکه آب از لب و لوچم داشت او یدرحال 
خود   یغذا چنان از خود ب لیرنگ و شما دنی. از ددیو چهره گرفته اول واسه من کش متیصدف با مال

 مثل ادم رفتار کنم. کمی  دیرفت کجام و با  ادمیشدم که اصال 

اش به مزاجم  نداره! بلکه طعم فوق العاده ختیقاشق مطمئن شدم فقط ر نیجون غذا افتادم، با اول به
گرد  یمشغول خوردن شدم و به نگاه متعجب و چشم ها یسابقه ا یب  یکه با اشتها دیانقدر چسب 
 ندارم.  یتیصدف اهم 

  بای! تقرکردی بگه فقط با تعجب نگاهم م  یچ دیبا دونستمیشده بود و نمخدا چشم هاش چهارتا  بنده
که واسه   یشد در حال   یظرف غذام خال یگذشت که خودشم شروع کرد به خوردن، وقت هیچند ثان

 شل بشقامم رو سمت صدف گرفتم و لب زدم.  شیبا ن ختمی ریخودم دوغ م 

 واسم بکش!  گهید کمی_

. جا خوردن  دیانداخت و با مکث برام کش میبه بشقاب خال ینگاه  تا بازموندن دهنش نمونده، یز یچ
 بود! نیری واسم بامزه و ش  نیو ا نمیبب تونستمیرو تو صورتش م

 بشقابمم خوردم، تازه حس کردم بدنم قوت و جون گرفت!  نیدوم یوقت

  کیشلیبخوره قدر ش رم ینخوردم، ادم که گشنش باشه نون پن یدرست حساب  یهست غذا  یوقت چند
 . دهیبهش مزه م

 گفتم:  یمیدستمال دور دهنم رو اروم پاک کردم و با لحن مال با

 خوشمزه بود!  یل ی_دست دردنکنه...خ
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لب گفت. اروم از جام بلند شدم و   ریز یزد و "نوش جان" یلبخند مچهیاز ته چاه دراومده ن یصدا با
 برم که به سرم زد کمکش کنم. ونیخواستم سمت تلوز

چه   ی! چه مهمون بودیکمک کن یغذا خورد یوقت ستی"بد ن گفتیو م زدیخاله سرم نق م  شهیهم
 زنت داره" شیپ ی کمک کن، وجه قشنگ شهیخونه خودت...هم

 خودتم!"  شیر  خیب میوجود نداره تا روز اخر زندگ ی"زن  گفتمیو م دمی خندیم شهیمن هم و

که از فراغ نبود خانوادم فقط دلتنگ بودم نه دلسوخته و دلشکسته،  یخبر یب   یاون روزا یاداور ی با
 به وجودم نشست.   یغم

  یک یکوچ  زیهست درکنار نفرت وجودم چ  یچند وقت یبودم و االن سرشار از نفرتم ول  یزمان ته  اون
 و باال اومدنه...درحال رشد کردن 

خم   زی به سمت م یان  میتصم کیچه طور مراقبش باشم. با  دیبا  دونمیکه نم کی گل رز کوچ کی مثل
گذاشتم و بازهم به چهره غرق تعجب صدف توجه نکردم و به   نکیظرف هارو داخل س یشدم و باق
 چپ زدم! یخودم رو به کوچه عل یقول گفتن

 دارم" لب زد. یا فهیچه وظ  دونمیبهم بگه " من خودم م خواستیکه انگار م یاروم یصدا با

 !  کنمی _من خودم جمع م

دادم،   هیتک خچال یبهش نگفتم که مشغول شستن ظرف ها شد، چند قدم عقب رفتم و اروم به  یز یچ
 رقمه قصد نداشتم دست از نگاه کردن بردارم.  چیبود و ه  دمیپشتش به صورت کامل تو د

گاه از   یکه گاه ب  ییبودم، از ظرف ها نمیه شدن نسبت به نگاه سنگهول شدنش و دستپاچ متوجه
 . وفتادیم نکیس یو تو خوردیدستش سر م

دوست داشتم برم   یلیزدن دادم. خ دیتازه کردم و به قلبم و ذهنم فرصت د  ینفس نه،یبه س دست
 جلو، دست هام رو دور کمرش حلقه کنم. 

گردنش فرو کنم و چند   یسرم رو تو گود تیر نهاد رم،یو خوشگلش رو تو آغوش بگ فیبدن ظر اون
 بار ببوسمش... 
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مثبت هجده تو مخم درحال رژه رفتن بودن، کالفه از دست خودم و افکار   یاقسام فکر ها انواع
تا نه صدف هول کنه بشقاب بشکونه و نه من دنبال مسائل خاک   رونی م از آشپزخونه اومدم بمسخره 

 باشم!   یبرسر 

باشه.   دیگذاشته شده که تو د ییافتاد که کامال جا یبه اوپن و اون دسته گل قشنگنگاهم  هیثان چند
رفته سفارش داده! اون  یچ  مانینگاهش کردم. بر پدرت صلوات پ کمیاب گلوم رو قورت دادم و 

  که دهیخودم نرس  ضیبود، خودم رو لعنت کردم که چرا تا االن به ذهن مر یقشنگ دهیا رشیصدف ز
 واسش گل بخرم! 

  یب شدی نم دایباشه پ لمیکه باب م یز ی حوصله کانال هارو جابه جاکردم، چ ی مبل نشستم و ب یرو
  ونیتلوز یصدف شدم که رو   اقیمتوجه اشت  دم،یهدف چندتا کانال رو جابه جاکردم که از گوشه کادر د

 ل کرد.قف

 خوشش اومده!   ییکایامر  لمیف نیکه از ا انگار

هوا   یدستم گذاشتم و لم دادم. ب  ری مبل کوسن رو ز یو به کانال دست نزدم، رو  اوردمیخودم ن یرو به
 باشم بلند گفتم: یعاد کردمی م یکه سع یدرحال 

 .می...نگاه کن لمیف ایب  زی دوتا بر یخور یم یی...اگه خودتم چاگمی_م

شدم سمت آشپزخونه،   زیخ  مین بایسرم رو چرخوندم و تقر کیسرام یرو یفلز  ی ز یافتادن چ یصدا با
 که افتاده بود رو برداشت.  یز یدوال شد و انگار چ  نیزم یصدف هول زده رو

 . رمی خودم رو بگ یجلو  خواستمی م یگرفته بود و با بدبخت خندم

 !  نهیریمن ش یبرا  دنشمیکش  خجالت

اروم بشه. حق داره هول کنه...حق داره هنگ کنه و   کمیش فرصت بدم به خواستمینگفتم، م یچیه
 حق داره جا بخوره... یحت

 ازم دور بشه... ایبد! دوست نداشتم ازم بترسه   یلیبد شروع کردم، من بد کردم! خ من
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نگاه سرکشم رو نگرفتم و بهش   ی اومد و مبل روبه روم نشست. عمدا جلو ییبعد با دوتا چا  یلحظات 
که مدام گاز   ییگل انداخته و لب ها یانداخت. لپ ها نیینگاهم سرش رو پا  دنیزل زدم. از د

 . فرستادیاطراف م طیاسترس درونش رو به مح گرفتیم

تو هال؟ حاضر   نهی خوردنش حاضره بش  ییبعد چا نمی بب خواستم یزل زدم، م ونی کردم و به تلوز سکوت
   نه؟یبب  لمی باهام ف

 داد زد و گفت  یو ناراحت  تی افتادم که از سر عصبان یروز  ادی

 تحملت کنم..."  تونمی! نمرهیگینفسم م یکه تو باش  یی"جا

 زنه؟ یحرفاش م  ریز یعنی االن

  یاون پ کرد،ی نگاه م ونیحواسم بهش بود، کوسن مبل رو تو بغلش گرفت و به تلوز  یرچشمیز
چشم ها و صورتش که از من   یست و نگاه دلتنگ من پتو اون صفحه  کی رمانت  لمیو ف ونیتلوز

 ... زونهیگر

رو برداشت و اروم اروم شروع کرد به   شیی به موهام زدم که دست دراز کرد و زودتر از من چا یچنگ
 !مونهیم ا ی رهی م نمیشد با استرس منتظر بودم بب   یخال  وانشیل  یخوردن. وقت

رو نگرفتم و بهش   ممینگاه مستق یجلو گهیداد د هیت و به مبل تک رو سرجاش گذاش  وانیل یوقت  یول
 .رمیلبخندم رو بگ  زهیر یزل زدم، نتونستم جلو 

! دمید کی رمانت  ییکایآمر لمیف  کیبار با زنم  نیاول یشده بود، خوردمش و برا   خی مییکه چا نیا با
چون تمام حواسم به کاراکتر مورد عالقم بود که  دمیازش نفهم یچ یکه حاضرم قسم بخورم ه یلمیف

  ه. اصال مگزدی لبخند م یو گاه  نداختیعاشقانه لپ هاش گل م یصحنه ها دنیگاه با د یگاه ب
 قشنگ تر از نگاه و صورتشم هست؟  یلمیف

  شاخ و برگ بدم؟  خوامیکه م ییزای به چ تونمیم یعنی

 

 با یز ی"و تو چون مصرع شعر 
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 ..."یمن هست یندگاز ز یبرجسته ا  سطر

 *** 

  واریحوصله کنار د یبودن ب یدستگاه بسته بند  ریکارگرا و سرکارگرا که درحال تعم یسروصدا نیب
 . ستادمیا مانیهمراه پ

سفارش دادم رو   کای که خودم از امر  یدکیدستگاه  نیاخر اطیبه بچه ها بود که با دقت و احت نگاهم
و   رفتیباال م  یل یها خ یبسته بند  تیف یسرعت کارمون و ک  یطور  نی. اکردنی م یسوار قطعه اصل 

 ! میداشت نهیاحتماال تا چهل درصد کاهش هز

 جنس دادم.  کهی ت  کی نیبابت هم  یادیکه پول ز هرچند

 شد؟ی بعدش چ  د؟ینگاه کرد لمیفقط ف یچ یعنی_

هم از   یکم کردمی بتونم صداش رو بشنومم، هرچند که احساس م  تا زدیم ادیگوشم فر  کینزد بایتقر
 تا بهش توجه کنم!  زنهیبلند و خشم حرف م  یبا صدا یطور  نیقصد ا

 که نگاهم به افراد بود جواب دادم.  یدرحال 

نشونت   تی تو واقع ولمیف یصحنه ها ای ب یدیکنم؟ برم بپرم بغلش بگم ل یچه غلط یخواستی_خب م
 بودن بهت دست بده؟ یبدم که احساس سه بعد

 لب زد.  تی سمتم خم شد و با جد یکم

دوزار بلد   دی چرخی اون همه دختر اطرافت م ؟یکردیم ی_زهرمار! تو تواون خارج خراب شده چه غلط 
 دوست داره.  یدون یحاال خوبه م ؟یمخ زن خودتو بزن  یستین

  نبار یرفت و هوا قابل استشمام تر شد، ا نیکم ازب نم و خاک کم یبو هیروشن شدن دستگاه تهو با
 لب زدم.  تی چپ چپ نگاهش کردم و با جد

پرپر   یتو چرا انقدر دار  یاولن، در ثان ستنیصدف ن  هی کدوم از اون دخترا شب   چیداره؟ ه ی_چه ربط 
 داداش من! طلبهی استرس تورو نم تیوضع نیا گهیمن که گفتم خودم تو فکر هستم...د ؟ی زنیم

 نگاهم کرد و با پوزخند لب زد. نهیبه س دست
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 االن صدف حامله بود!  یکردیاگه تو اون عقل اکبندتو ازش استفاده م یندارم ول  ی_تو گاو بودنت شک 

رو   یز ی از من حامله بشه چ نکهیحد ممکن گرد شد، تصور ا نیوقاحت حرفش چشم هام تا اخر از
  یارزو نیتر  نیری اون بچه من رو تو بطن خودش پرورش بده، ش یممکنه روز  نکهیدرونم تکون داد. ا

 راجبش فکر کنم. تونمیکه االن م

 . دمیکش ینفس راحت د،یکم کار سوار کردن قطعه تمام شد و سروصدا ها خواب کم

بزنم که با زنگ   یبخشه! و خواستم حرف تی واسه من رضا نیبود و هم  زی بچه ها خوب و تم  کار
 زل زدم.  شدیه که خاموش و روشن مبه صفح  م،یخوردن گوش

 و با تنه لب زد. دیتو هم کش یاخم  لیاسم سه دنیگرد کج کرد و با د مانیپ

  ری باخودش چند چنده! اون روز گ  ستیاصال معلوم ن ؟ یکن یو روشن نم صاحاب  یب  نیا فی_چرا تکل
 خرابمون بود.   یاز سردخونه ها یکی

   تشیپر از ترس و عصبان یلب گفتم که با صدا ریز ییدکمه اتصال رو زدم و اروم "الو"  یحوصلگ یب  با
 مواجه شدم. 

 وون؟ یح  یدیمرده رو نمجواب اون صاحب  ی_واسه چ

چوب خط   ییجورا کیرو نداشتم،  لیسه  یذهنم اصال حوصله چرت و پرت ها یتمام مشغله ها تو
  یتمام عصب ییپروا یابروهام نشست و با ب  نی ب یظی ! اخم غللِ ی هام پر شده و اعصاب مصاب تعط

 جواب دادم.

 عمه آباد؟  یزنی! تو چرا زرت و زرت زنگ مدمیمرده رونم صاحب  نی _البد کار دارم جواب ا

 !شه یاباد م یاالن برو خونه که خونت به زود نی هم ن،ی_خفه شو آرت 

 محتاط لب زدم.  نباریگرد شد و ا هامچشم

 دم خونه؟  یموند ی_چه مرگته؟ نکنه اسهال شد
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به   لیبد! سه  زیچ کیافتاده،   یاتفاق  کیقطعا  ترسوند،یمن رو کم کم م شیعصب  ینفس ها یصدا
بد   زیچ  کیواقعا  یعنی ترسهیخودش م  یهست و وقت تی کلمه باعث ترس و عصبان یواقع یمعن

 اومده.  شیپ

دم خونت، جون بکن تن لشتو جمع کن تا   رهیداره م کرد دای_آرش امروز ادرس اون خراب شده رو پ
 نشده برو خونه!   رید

که متوجه رنگ به رنگ شدنم شده بود جلو   مانی! پ دیجمله تمام کارخونه دور سرم چرخ نیا دنیشن از
 صدام کرد.    یاومد و با نگران

  یهاش نداشتم! با تمام سرعت به سمت در خروج یواسه جواب دادن به سواالتش و نگران  یوقت
 نکردم.  یو به صدا زدن هاش توجه  دمیدو

و   دیچی تو فضا پ هامکیالست  ژیتو گاز پام رو فشار دادم که ق یرسوندم و جور  نمیرو به ماش  خودم
 به پا کرد. یادی گردخاک ز

سرم درحال   یرو گهید الیفکر و خ یکی ترس و هزار  یگاز دادم، استرس، نگران  شدیکه م ییجا تا
 ! نمیبیدارم مرگ خودم رو م کردمی م یچرخش بود، ح 

 بوق جواب داد.  نیبهش زدم، با دوم یمحدثه امروز خونه بود فور  نکهیفکر ا با

 تا از ترس و استرسم کم بشه لب زدم. دادمیکه با دست ازادم فرمون رو محکم فشار م یدرحال 

 !رونی االن با صدف از خونه برو ب نی_هم

 هیمکث کرد و من تو مکث چند ثان   یگردش رو تصور کنم، کم یچهره متعجب و چشم ها تونستمیم
 . خوردمی اش خون خودم رو م 

 افتاده؟ یاقا؟ اتفاق  شدهی_چ

 بغلم انداختم گفتم:  نهیبه آ ینگاه
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!  ابونیبهش نگو که بترسه...ببرش سرکوچه، ببرش خ  میچی ! هرونی و ببر بنپرس، فقط صدف  یچ ی_ه
! تا بهت زنگ  نی فقط هم رونیب د یبر  یفقط تو خونه نباش...از در پشت دیبر دیر یم  یهرجهنم ونمدینم

 نزدم برنگرد خونه. 

  امیپ کیرو قطع کردم و  یلب گفت. گوش ریز یجمله اخرم که داد زدم، هول کرد و "چشم" دنیشن  با
حرفاست که   نیتاط تر از اآرش مح دونستمیرو تو خونه راه نده، هرچند م یاحد چیبه اکبر دادم که ه

 بخواد دعوا راه بندازه و به زور بره تو خونه... 

بخار و   یفقط ارشه. پدر ب  دیترس دیکه با  یفوق العاده وحشت زده. از تنها کس دمیبودم، شا  یعصب
 امان از آرش... یول  ومدنیبخار تر صدف جزو ادم برام به حساب نم  یب یعمو

 ...شهیم یچ کنهیم  یقاط یوقت دونم یخواهر مظلومم که م شهی...امان از عاشق پ میبچگ قیاز رف امان

 !برهیو صدف رو م کنهیکارو م  نیکنه ا یدر سالخ یشده من رو جلو  دتشیدیصدف م اگر

 اگه بره؟ اگه تنهام بذاره؟  ی_وا

 هوا سر صدف تو ذهنم داد زدم. ی و ب  دمیفرمون کوب به

...کمرم  شکنمی...من مشکنمی...میتنهام بذار  یو اگه بخوااهات قلم پ شکنمی...م یبر  ی_گو*ه خورد
 ... شکنهیم

و فقط  دمیکش یم ییها ال  نیماش  نیفشار دادم، از ب  شتریرو عوض کردم و پام رو تو گاز ب دنده
 ...رفتمیم

 .شدیم  نییچشمم باال پا ی...همش جلواهامی...تصوراتم...رومیبه موقع برسم، زندگ دیبا

 از دست بدم...  دیخراب شه، نبا یز ی چ دینبا

مراقبم بود! چون با  یلیبه جرات بگم خدا خ تونمیکردم و م یرانندگ  یتا خونه اصال چه طور  دونمینم
 ! نشستیکنار دستم م لی قشنگ عزائ دنیکش ییو ال چیمن تو هر پ یرانندگ  نیا

ماتم برد،   هیدر خونه چند ثان  ی آرش اونم درست جلو نی ماش دنیشدم از د  یوارد کوچه اصل  یوقت
 زر زده...  لیکه سه کردمیم  دواریتا االن خودم رو ام یتوقع نداشتم، واقعا توقع نداشتم حت
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پارک کردم. دنبالش بودم،   نشی رو درست پشت سر ماش نمی و ماش دمیکش یق ینفس عم  هیثان چند
رو برداشتم و  میگوش  د،یکشیلبم من رو به چالش مکه ضربان شتاب زده ق یدرحال  اطیاروم و با احت 

 شدم.  ادهیپ

اسپرت تمام   پی شد. ت ادهی پ نیقدم رو که برداشتم از ماش نیاول دم،یعرق کردم کش  یشونیبه پ یدست
 تونستمی. الغر شده، مدادیرو نشون م شی رو فرم و ورزشکار  کلی تنش به شدت ه یزمستون  یمشک

 بدم. صی تشخ یوزن و اندامش رو به راحت  ریتغ

  ینگاه خال  نی رو بهم انداخت. از ا یز یاز هرچ  یرو بست و فقط نگاه ته  نشیدر ماش اهیس یّشبه ا مثل
 محکم روبه روش قرار گرفتم. یبهم دست نداد. صالبت خودم رو حفظ کردم و با قدم ها   یحس خوب

دفعه قبل مشتش انقدر خوب نشونه رفت که تا   کرد، یابراز خشم یسمتم برداشت و نه حت  یقدم نه
 تو فکم داشتم. یچند وقت درد بد

 بزنتم؟  خوادیم  یو برام جالب بود که حدس بزنم ک شدیمن هرلحظه مشت تر م  دنیهاش با د دست

 ! داریمشتاق د یچه عجب جناب سعادت نجاست،یا یک  نی_به به بب 

 دادم. لیتحو یظیاخم غل زش یلحن تمسخر ام  به

 ؟ یکن ی م کاریچ  انجی_ا

 لم داد و با همون لبخند گزندش لب زد. نشیبه ماش  نهیدست به س د،یخند

 ادته؟ی ی...اون روز که تو شرکت اومدنجامیچرا ا یدونی_م

 رخ تو رخ هم... نم،ی به س نهیاومد، س جلو

بلند و کشدارش رو تو صورتم فوت   ینگاه کردم، نفس ها شی به خون نشسته و عصب یچشم ها به
 ادامه داد. تی کرد و با جد

  دای. هرچند که خوب تو فراموش کردن مهارت پینگرفته باش مریآلزا دوارمیقول بهت دادم...ام  هی_
 و داداش...  قی...فراموش کردن ادما، رفتارا، خاطرات...خانواده، رفیکرد

 گردنش رو عقب برد. یکش اومد و کم یبه لبخند  لبش
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 گه؟ ید یفهمی_م

از   دینبا دم،ی بفهمه ترس  دیبه خودم مسلط باشم. نبا  کردمی م یو سع  کردمیخودم رو کنترل م یسخت به
وجودم رو با تفنگ و اسلحه داره،   ختنیدرونم که آشوبگر شده و قصد بهم ر یها یخشم و نگران

 بفهمه...  یز یچ

 آرش؟   نجایا یاومد ی_واسه چ

 رو گرفت و گفت:  شی حرفم به خودش اشاره کرد، گوشه لباس مشک نیا با

 ؟ یگینم  تی _ تسل

 انداختم. یکمش که اصالح نشده نگاه شیشدم و به لباسا و ر جیگ

 ؟ یبابت چ ت؟ی _تسل

 یخواستگار  امیکه نذاشت اون شب ب ی! همون یر یازش انتقام بگ یخواستیکه م ی_بابام مرد...همون 
 . ارمیشناسنامه ب   ای گمیم  ویک یدیننه بابات شد...فهم که مسبب مرگ ی...هموندایآ

 نیخودم ا شی پ تونستمیو چند لحظه ساکت فقط بهش زل زدم. محمد مرده؟ نم دیباال پر ابروهام 
حق مردن نداشت. مرگ    ییجورا  کیها کار داشتم،  یموضوع رو هضم کنم! من هنوزم با اون عوض 

زمزمه  رلبیبه من بگه؟ ز   لیافتاد سه یخبر بودم؟ مگه قرار نشد اتفاق   یچرا من ب یواسش زود بود ول
 وار گفتم: 

 _چرا؟ 

استوار  قی...رف ستین یم یمن داغونه...آرش قد یمرد جلو نیحالش خراب بود. ا  د،یحرفم خند نیا با
 ... ستیمن ن

 کنه؟یراحت...بِد خدام تو انتقامت داره کمکت م  گهی_تصادف کرد حاال مهمه مگه؟ مرد د

 گفتم:  یو با لحن اروم  دمیتوهم کش اخم

 !گمیم تی _تسل
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و دوتا دستش   دیباال کش  یرو کم   شی نیداد، ب هیدوباره تک  نشیتکون داد و به ماش یاخم فقط سر  با
 شلوار اسپرتش فرو کرد.   بیرو تو ج

  فیباشه بابام مرد! البته واقعا ح یعروس   زتی تو چ دیکه االن با یکی تو  ره،یگیکه خندم م تی _نگو تسل
شعر بگم و شعر    نجایا ومدمین می...حاال بگذرردیم یبعد م یدادیعذابمون م شتریب کمی  دیشد با

 بشنومم...

بشم با   یو اوک امی قت بتراشم تا با خودم کنار بو یکم خواستمیکه م یبه عقب برداشتم ودرحال  یقدم
 اروم لب زدم.  اطیاحت

 ؟ یخوایم ی_چ

 و به خونه اشاره کرد.  د یکش شین یبه ب یدست

 تو؟   امیب یدی _خونت قشنگه، رام م

 خودش ادامه داد.  دیتوهمم رو د یسکوت و اخم ها ینگاهش کردم که وقت مصمم

امونش  یزار  هیو گر شهیکه هر روز خدا داره اب م ییننه واسم مونده و زن عمو هی ا ی_تو دار دن
درجه تفاوت که   نیمثل تو با ا هی اشغال هیاونم  دمیبابام مرده، بعدا فهم کردمیفکر م  یزمان هی...دهینم

که اول حکم خواهر   یدختر  دنی ما خالصه شده تو دوباره د یی! حاالم فقط کل دارایست یتو زن باز ن
که به لطف   هیکه گرما بخش اون آلونک   ی...تنها کسمونهیبچگ   قیمنو داره و دوم دختر عمومه و سوم رف

 زن عموم شده... بیتو نص

که ازش   ی. اون دختر کردیدرونم داشت غوغا به پا م ت یو عصبان  شدیم شتری لحظه به استرسم ب  هر
ندونم  شهیچرا اومده...مگه م دونستمیخبرم...م  یزنم بود! گرما بخش قلم شده و خودم ب زدی حرف م

و با لحن   مامان از ترس...امان از ترس از دست دادن...امان از نفرت...امان از انتقام...چشم بست یول
 گفتم:  یجد

 فرستادمش شهرستان...  ست،ین  نجای_ا
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گرفت   یرو جور  راهنمیپ قهیبزرگش  یکه دست ها تادمس یهوا سمتم اومد، محکم سرجام ا یاخم ب  با
با دست    یفور  یول ادی که خواست جلو ب دمیاکبرو شن  ی. صداشدیپاره م  دیکش یم گهید کمیکه اگر 

 دخالت نکنه! یاشاره کردم که کس

 .دیصورتم غر ی. توشدیگردنش متورم تر م یهرلحظه صورتش قرمز تر و رگ ها آرش

...من با توعه آشغال قد میعمر نون و نمک همو خورد  هی شناسم،یم*" من تورو مثل کف دستم 
 یخواستی اگه م وثی! چرت نگو که ختم روزگارم. تو دشناسمتیم شتریمن از هم خونتم ب دمیکش

...االنم واسه من فاز بردار تو گرگ عمرا  یخوردیو مگو*ه ن یهمون شب عقدت ا گهید یجا  شیبفرست
 ! یچشمات دور کن یاز جلو اتوبره 

 .دیدندون هاش با خشم غر نی و از ب دیکش  شتریرو ب قمیمکث کردگ  یکم

 _صدف کجاست؟ 

 . اب گلوم رو قورت دادم و لب زدم. رمیخشمم رو بگ  یکردم اروم باشم و جلو یسع

 _گفتم فرستادم شهرستان....

  یکنده شد و جا راهنمیدکمه اول پ  د،یلباسم رو گرفت و به درخت کوب قهیکرد    یقاطحرفم  نیا با
 صورتم داد زد.  یافتاد. تو یدور 

 مثل سگ! صدف کجاست کثافط؟   یگیدروغ م  ی_دار 

قدم  کی هوا پسش زدم و به عقب روندمش،  یدستش بردم ب ریشد، دستم رو ز  زیصبرم لبر گهید
 کرد مثل خودش داد زدم.  ین یعقب نش

برو   یکن یبا خالم فرستادمش شهرستان! باور نم  شی! هفته پستین ی عنی ستی ن گمیم  یفهمی _چرا نم
 تو خودت نگاه کن!

ساکت شد. نفس   هیپارم کنه...چند ثان کهی ت خوادیکه دلش م دمیدیتو نگاهش م زدینفس م نفس
به اندازه   یچیبه خدا قسم که از ه دمیرستیبود. م  دهیرس یقرار  یقلبم به تالطم و ب زدمینفس م 

کردم   هبه خونه اشار لمیجون سالم به در ببرم برخالف م  هی قض  نیاز شر ا نکهیا ی... برا ترسمیرفتنش نم 
 سمتش برداشتم و داد زدم. یقدم دمیکه کش یق یو با نفس عم
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 ... نیبرو خودت بب  ای_ب

سمت   شدیو فکش که هر لحظه منقبض تر م ظشیغل یبا اخم ها  یکوتاه اومدن ازش داشتم ول توقع
به اکبر زد و بدون توجه به من داخل رفت. حرکتش باعث شد نگهبانا بخوان واکنش   یدر رفت و تنه ا

 خطاب به همشون گفتم:  ینشون بدن که فور 

 بره تو!  دی...بذارد ینداشته باش شی _کار

کردم با مشت    ینگفتم و سع یچ ی که تا وجودم رو سوزوند! ه یبهم زد، پوزخند یو پوزخند برگشت
از   البیکه مثل س  ییافتاد و عرق ها یهام رو بخوابونم. با سر  یکردن دست هام استرس و نگران 

سر به راه افتاده دنبالش رفتم. در خونه رو محکم هول داد و داخل سالن   ی هوا نیتو ا م،یشونیپ
 ! ارهیصداش زد. چند لحظه حس کردم دوست دارم بزنم تو دهنش تا اسم زنم رو نو بلند   ستادیا

 ده؟ یبهم دست م رتیانقدر حس غ یانقدر حساس شدم؟ از ک یک از

 دم؟ یرس  نجایبه ا یک

  یکه از بچگ یز یخونسرد داشته باشم، چ یکردم ظاهر  یوجود آشوب و اختشاشات درونم سع با
خاله و   یچه جلو یبه خوب بودِن...از بچگ یتظاهر کردن و وانمود ادگرفتمیبهش عادت کردم و خوب 

خودمم گول   ییوقتا کی که حالم خوبه که  کردمیانقدر خوب تظاهر م  گهیهرکس د یچه جلو
 . خوردمیم

 قراره آرش به پله اشاره کردم و گفتم:  یدادم و دربرابر وجود ناآروم و ب  هیستون تک به

 ... یفهم ی تو نم  ستیبگم ن  ی_برو باالم عربده بزن! من هرچ

 یتندش رو سمت پله برداشت و باال رفت، با سرعت آروم تر  یبهم انداخت، قدم ها یز یت نگاه
. ستادی اتاق خوابمون از حرکت ا یدنبالش رفتم که سراغ تک به تک اتاق ها رفت و درست جلو

  کلیو پشت سر ه دمیدور دهنم کش یکرد. دست تی مالک یدست گرفت و ادا یز ی ناخواسته قلبم ت
 ستادم. یبزرگ آرش ا

 به خودم گرفتم و گفتم:  یز ی لحن تمسخر ام
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وارد اتاق خواب   دینداده نبا ادیمادرت بهت  ؟یچ یعنیکه  یشخص  یدونی! ممونِ ی_اتاق خواب شخص
 ! خوردی از شب قبل اون وسط بود که به سن تو نم یز یچ هی دیشا ؟ی مشترک زن و مرد ش

  ی. کامال جددمیجابه جاشدن استخوان هاش رو شن  یکه صدا دیحرفم چنان سمت سمتم چرخ نیا با
  نکهیبا وجود ا رتش،یزل زدم. دست گذاشتم رو غ  شیو عصب یترس به صورت وحش  یو بدون ذره ا

بهش بفهمونم اون مال منه! زن  خواستمیم  یول میو رابطه نداشت میخواب یمن و صدف تازه کنار هم م
 منه... یع شر

اگر االن   یحت  یچرا ول دونمینداره. نم  یحق  چیبه رخش بکشم که اون مال منه و آرش ه خواستمیم
  نیریفوق العاده ش دادیکه از سوزوندش بهم دست م  یدر گوشم واسم مهم نبود اون حس لذت زدیم

 بود!

 یها ینزد فقط با گو  یصاف کردم ول نهیراه باال اومد و من س یمشت شدش تا نصفه ها یها دست
کرد. پس   یکه به گلدون کنار نرده ها زد خشمش رو خال ینگاهم کرد و در اخر با مشت نشیآتش
 !یچ  یعن ی یشخص میحر  فهمهی ! پس مشهیحال

  هیگلدون نگاه کردم. بعد چند ثان شکسته  یرفت و من به تکه ها نییاز کنارم رد شد و پا  تی عصبان با
! منم نفس کم  کنهی تالش م ژنیاکس یو مشخص بود داره واسه ذره ا رفتیرفتم، سمت در م  نییپا

 اوردم!

و سرش رو باال برد.   دیکش ق ی. چندتا نفس عمستادیپله ها ا یرفتم جلو  اطیدنبالش تو ح  اروم
 گفتم:  میزدم و با لحن قبل  یپوزخند

 ...رمیبگ  رونی غذا درست کنه...بمون شام غذا از ب ستی_شرمنده، زنم ن

بود.   دهیبهم انداخت. از اون نگاه ها که توش فحش ناموس خواب یز یو نگاه ت  دیسرشونش چرخ از
 . دیصورتم غر یو تو ستادیا نمی به س نهیچند قدم رفته رو برگشت س

 ...کنم ی م داشی_باالخره پ

 پرو جوابش رو دادم. پرو
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. نه تو  رهینم  یگور  چیکه زنمه؟ حق طالقم با منه! بدون اجازه من ه تهی. حالستیمهم ن ی کن داشمی_پ
 نکردم؟   نجارویمن فکر ا ی! فکر کرددیبکن  دیتونینم یغلط چیه  وزشیو نه اون پدر پف

که به فقط به   یهست یاون گاو هیتو شب یدون ی...میدونینم  زارویچ یل ی...تو خر خی_نه اتفاقا نکرد
 ...گذرهیداره م یاطرافش چ ستین  شیو حال  ادی قصد شاخ زدن جلو م

اومده  یکه دست خال یکس ه ینگاهش ماتم زد. نگاهش شب دنیاز د هیبهم زد. چند ثان  یپوزخند
 . ستین

 ه؟ ی_منظورت چ

 گفت:  یو با لحن بد دیپاره شده لباسم کش قهیبه   ی دست د،یخند بلند

که   ییفقط تو اون چرت و پرتا  یهمه چ یکنیرو بهت گفته؟ فکر م  یمه چه  لیاون سه  ی_فکر کرد
 احمق! یلی...خ یاحمق یلیخ  شه؟یگفته خالصه م

 شدم و داد زدم.   یعصب

 ! شدهیچ  نمی _مثل ادم زر بزن بب

دوباره   یانداختم ول  یصورتم گرفت. بهش نگاه یرو جلو  یرنگ  یو فلش مشک  بشی کرد تو ج دست
 به چشم هاش زل زدم. 

سرت رو از    گهید دیاون مغز کرم خوردن به کار افتاد...شا  دیبکن. شا نینگاه به ا هی ی_هروقت تونست 
 ...یاورد رونی برف ب ریز

  ایکنه،  دیتهد یکه الک  ستین یو کالفش انداختم. آرش ادم یعصب ینگاهم رو به چشم ها مشکوک
که من رو نگران تر از چند لحظه   یوجود داشت، حس  ی گاهش حس . تو نارهیرو درب   یکس یادا یالک

 .کردیم شمیپ

انتقام   نیکه ا یز یهست که از قلم افتاده؟ چ یز یچ خبرم؟یهست که من ب یز یچ نکهیبابت ا ینگران
 خبرم؟   ی! نکنه بنمشیباعث شده نب  یکوفت
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بهم انداخت و   یدگر یفلش رو ازش گرفتم، دستش مشت شد و کنار بدنش افتاد. نگاه تهد دیترد با
 لب زد. ی با لحن جد  رفتیهمون طور که سمت پله م

تو گوشت   ونیکنم...ا یکار  تونمی_فکر نکن چون حق طالق باهاته و اسم صدف تو شناسنامته من نم
  میروز از زندگ هیاگه فقط  یباشه...حت  نیزمتنها کارم تو  نیاگه ا یحت  گردونمشیفرو کن، من برم 

پرده   تو واسسگم یکنم تازه اون رو دایو پصدف  ینکنم چون وقت داشیمونده باشه! فقط دعا کن پ
 ! خدافظ...کنمی م یبردار 

و صدف  توننینم دونستمیچون م کردی من رو نگران نم شی واقع یدهایچپ بهش نگاه کردم، تهد چپ
 ازم جدا کنن! 

 فلش و اطالعات داخلش نگران بشم... نیبابت ا  دیبا گفتیبهم م  یحس  کیفلش... نیا یول

تابم رو   یکه قلبم ب  دمیکش یقیبه موهام زدم و نفس عم  ی در خونه رو بست چنگ ی حوصله وقت یب
 اروم کنه! یکم

 شانس اوردم! چقدر

  دم،یکش قی ل خودم رو پرت کردم و چندتا نفس عممب یگوشم گذشت! رو  خیبه جرات بگم از ب تونمیم
 از رفتن ارش بگذره بعد به محدثه زنگ بزنم. یدادم کم  حیترج 

سرم رو چرخوندم   یکس یقدم ها یهم بستم که با صدا یو چند لحظه چشم هام رو رو   دمیکش یپوف
 تنش بود نگاه کردم.  رونی و با تعجب به محدثه که لباس ب

 مبل بلند شدم و متعجب لب زدم. یاز رو  د،یباال پر ابروهام 

 صدف کو؟   نمیبب دم؟یمن نفهم  یبرگشت ی_ک

صورتش وحشت رو به وجودم   ی کردن استرس و نگران  یدستش شروع کرد به باز  یانگشت ها با
 روش نداشتم سمتش رفتم و داد زدم. یکه کنترل  یکه با ترس  یکرد، طور  ریسراز

!  کنمیبار بهت رحم نم نیا یعل یکه به وال  ینگو فرار کرده و تنها برگشت! ی_کو صدف؟ نگو گمش کرد
 !زنمیم شتی وسط خونه آت نیهم
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باز و   ی و با اضطراب دهنش رو چند بار  زدیقدم عقب رفت، نفس نفس م   ک یترس و وحشت  از
 ! کردی کر م کرد، یکور م کرد،یم یمن رو وحش نی! و اگفتی نم  یبگه ول  یز یچ کی  خواستیبسته کرد. م

 . دمیهام مثل درخت نارون مشت شد، از حرص پلک هام رو بهم فشار دادم و غر دست

 واست نذارم بنال! صدف کجاست؟   نییبشم و باال و پا  یروان  نکهیقبل از ا ،یدیو قبال د سگم ی_اون رو

بهش فرصت دادم تا به خودش   هیعقب رفت. چند ثان گهیقدم د کیو  دی کش  ینیداد اخرم ه  با
 گفت:  یکه به پته پته افتاده بود نگاهش رو ازم گرفت و با لحن لرزون یسلط بشه، درحالم

 _تو..خ..خو... خونست...اقا!

 داد زدم. جیگ

 ببرمش!؟  ای ینداز ی و به کار م_کدوم خونه؟ مثل ادم اون زبونت 

تا   دنیرو دق م زنا! ادم  نیبه صورتم زدم، امان از ا ی! چنگهیگر ریتکون داد و زد ز نی به طرف یسر 
بگم که اون دهن واموندش رو به کار انداخت و با   یز یو خواستم چ دمیکش یق یحرف بزنن! نفس عم

 لب زد.  یهول زدگ

..خ..خوب..نبود! ادی حالشون...ز ومد،ی...کردم..ن..نی...ه..هرکار ی _ش..شما که زنگ زد
 ... رونی ..بین..نتونستم...باهاشون...برم...ب 

خودم    شیتر از قبل پ جیحد ممکن باز شد و گ نیناقصش چشم هام تا اخر یحرف ها  دنیشن از
 کردم. یرو حالج حرفش 

 نجا؟ یصدف تو خونه بود و آرش اومد ا  یعن ی رون؟ی نرفتن ب یچ  یعنی  رون؟یب  نرفتن

 ! کلمیکل ه رو  دنیپاچ  خیکردم آب  حس

و   زدمیو رفتم باال، نفس نفس م   دمیسمت پله ها دو  ادیدرنم گهیکه د یشتاب زده و نفس یقلب  با
 زدم!  خی رونی از ب  یول ختنیتو وجودم آب جوش ر کردمی. احساس مسوختیگلوم م

که  یو ناراحت پشت به من، لب پنجره ا  نی...غمگدمشیاتاق خوابمون هجوم بردم که د سمت
 زل زده...  رونی و به ب ستادهیباز کرده بود ا اطی رو با احت شیگوشه ا
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آب گلوم رو   تونستمیاصال شل و سست شد! نم  کلمیبرد، دستم شل شد پاهام شل شد، کل ه ماتم
 قورت بدم. 

 _صدف!

سوزوند که خاکستر ازم   یرو جور که تا ته وجودم   یبهم کرد، نگاه  یو از سرشونش نگاه  دیچرخ یکم
 بمونه...

. دوباره گردنش رو  دیکش  ریاشک و اون نگاه مه الودش کمرم رو ده بار شکست، مغز استخونم ت نم
 موند. رهی خونمون حرکت کرد خ یاالن از جلو نیآرش که هم نیسمت پنجره چرخوند و به ماش

 نفس بکشم... تونستمیباور کنم...نم تونستمینم

 ! چرا نرفت؟ کم کم کنترلم رو از دست دادم، چند قدم جلو رفتم و از شونه هاش گرفتم. ردممیم داشتم

 صاحابم رو تو دهنم چرخوندم.   یانداخت، روش خم شدم و زبون ب ن ییسرش رو پا نیغمگ

 ؟ ی_چرا نرفت 

 *** 

 "صدف" 

 گهیو د ادیکنم تا جونم درب  هیاصال انقدر گر ایکنم تا کور شم.  هیانقدر گر ه،یگر ر ی بزنم ز خواستیم دلم
 نمونه.  یباق   ینفس

! نتونستم بگم نمشیاومد و نتوستم برم بب نجایتا ا رتمیمظلوم و قشنگم، داداش مهربون و باغ  آرش
 و ببر... من

 هام نذاشت! یو نگران  یترس لعنت  نینذاشت...ترس، ا ندهی...دلم نذاشت، ترس از آنتونستم

بود و االن به  دهیکردم به خودم مسلط باشم. دلدرد امونم رو بر یسع  ن،یات شده آرتصورت م  دربرابر
 سرپا موندم!  نم یو بب بتونم آرشم  قهیفقط چند دق نکهیعشق ا

 گذاشتم و به عقب هولش دادم. نشی س یجونم رو رو  یب یها دست
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 _بر..برو کنار...

باال و   دیدست هام رو گرفت و کشپرپشتش نشست، مچ جفت  یابروها نیب ی ظ ینرفت، اخم غل یول
 بهم... دیچسب  بایتقر

 و شروع کرد به تند تند زدن... اوردی طاقت ن گهید قلبم

 ... هیاز من عصب شهیمرد هم نیا

  دهیصورتم با لحن ترس  یو قرمزش رو به صورتم دوخت و تو جیاخم هاش واسه منه! نگاه گ شهیهم
 لب زد. یا

 ؟ ینرفت  یو بده! واسه چ_جوابم 

 ادامه داد.  یبه پنجره اشاره کرد و با لحن ناراحت دی باال کش کمی رو   سرش

 ؟ یینجایا یچرا بهش نگفت ؟ ینگفت یچ ی_اون که اومد...ارش که اومد! چرا...چرا ه

 هوا تو صورتم داد زد. یب

 ؟ ی_چرا باهاش نرفت

 نیا تونستمیکاش م ی. اختنی چشمم فرو راشک بدون اجازه از  یشد و قطره ها یمتالش بغضم
مرد روبه   نیبه ا تونمینم یو فالکت حت  یشده و من تو اوج بدبخت  دهیکه تو تاروپود وجودم تن یعشق

 روم بگم چقدر دوستت دارم رو از خودم دور کنم.

رو باال   می ن یب  د،یکش یق یانداخت. نفس عم نییسرش رو پا هیکالفه و چند ثان دیهام که چک  اشک
 و بازم خواستم پسش بزنم که عاجزانه دوباره تکرار کرد.  دمیکش

!  فهممیمن نم یصدف؟ چرا؟ لعنت  یچرا نرفت ؟ ینگفت یچ ی بگو چرا ه یکه دوست دار  ی_جون هرکس
 من..من بد کردم! 

 . شدیکم نم یچشم هاش لحظه ا یبودنش و ناباور  رانیقدم عقب رفت. ح  ک ی و  دیکوب نشیس به
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  دونستیآرش اگه م ؟ینکرد یکار  یبر  یتونستیچرا االن که م ی! تو که فرار کردیار رفتب هی_تو که 
 ! بردتتیم  نجایاز ا کردیو چال مشده من   یینجایا

 به استخوان کمرمه! دنیبا چکش درحال کوب یکس کردمی و احساس م  شدیم شتریدلدردم هرلحظه ب 

جون  خوره؟ی رو قسم م یرو به کار بردم. جون ک میزور و انرژ نی درد لبم رو اروم گاز گرفتم و اخر از
 که دوستش دارم؟  یکس

 "  بگه  "من"؟یواژه "کس یجا  یروز  کی شهیم یعنی

 ...!یکه من ِدل َبر تو َنَهم ِکه راَحت ِجاِن من  اخ

  خوام،ی! نرفتم چون...چون مستمیردسر ن جمله اخرت نرفتم، نرفتم چون دنبال د  نیبابت هم قای_دق
 اگه برمم تو... یجنگ و دعوا ها تموم بشه...من..من حت ن یکه ا نهیارزوم ا یعنی

. قدرت تکلمم با  گذرهیو زمان کند تر م شهیهرلحظه زبونم داره کوتاه ترم  کردمی اومد، حس م جلو
انداختم تا نگاهم به نگاهش گره نخوره، تابتونم  نیی ! سرم رو پاشدینگاهش کم و کم تر م دنید

 فقط بگم!  یاصال هرچ می مستق  ریبگم...دو پهلو، دست و پاشکسته، غ

 ؟ ی_من چ

 لرزونم ادامه دادم. یتازه کردم و با صدا  ینفس

 تر... یاز رفتنم م یبرم! خودت گفت  ییجا  دینبا  ،ی! خودت گفت یگردونی _تو که هرجا برم..برم

کامل   یشد و منتظر موند. ول رهیمشتاقانه بهم خ  زشدشیر یلبم رو گاز گرفتم. چشم هاندادم و  ادامه
  ری که با ت نمی!" سکوت کردم و خواستم برم بشدمینکردم! اونشب مست بود گفت " از رفتنت ترس

 کمرم ناخواسته دهنم به ناله باز شد.  دنیکش

 .که دستم رو دلم بود نشستم  یدرحال نیزم  یخم شد و رو زانوم

که از ترس و   یجلوم زانو زد و درحال یبفهمه حالم بده! فور  دیطول کش کمیکه شوکه شده بود   نیآرت
 کنه دستش دور شونم حلقه شد و با ترس صدام کرد.  کاریچ دونست ینم یدستپاچگ

 محدثه گفت حالت خوب نبود!  کنه؟یهان؟ کجات درد م شدهی_چ
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 رو گاز گرفتم و سرخ شدم! لبم

از شانس مسخرم هنوز   یمن رو از پا انداخت، ول یفکستن انهیعادت ماه کیبگم  دمیکشیم  خجالت
 !اوردهین یمحدثه واسم پد بهداشت

نمونده! با دستم دلم رو  یکاملش باق  یرگی تا چ یز یو چ شدیم شتریکم کم دردم تو وجودم داشت ب 
 ه چاه دراومده لب زدم. از ت یاروم فشار دادم و با صدا

 ! کنهی_دلم درد م

 نگاه کرد. زدیکه لباسم رو چنگ م ینگران دوال شد و به شکمم و دست  نیآرت

 _پاشو ببرمت دکتر! بلند شو!

 نه تکون دادم.   یبه معن یبدنم جمع کردم و سر  ری پاهام رو ز گرفتیکه از شرم سرچشمه م یحس  با

 !یرو..آ چمه! محدث..محدثه دونمی_نه...دکتر نه م

 ...بلند شو زودباش! مارستانیب میری االن م نیچته؟ هم یدون یکه م یخدا، تو حالت بده...مگه دکتر  ای_

بلند شم  خواستیکرد بلندم کنه، دلم نم  یپام و سع ری و هراسون کمرم گرفت دست انداخت ز دهیترس 
 تنم بهم دست داد!  نیو خارج شدن خون از پا یس یحس خ  شیپ هیچند ثان نیهم قایچون دق

که شوهرم    نیآرت یحت یجلو دادی دخترونم اجازه نم  یای و ح  دمیرو به گند کش  ییحتما جا دونستمیم
 کنم!  ی گند صحبت  نیبود از ا

 ... ی...برو محدثه رو صدا کن...آخوامی_نه..نم

که بلند شدم رسما   نیزم  یو مقاومتم جواب نداد از رو  دیهوا کمرم رو کش  یشد، اخم کرد ب   یعصب
خودم  خواستمیشده! م  فیحتما کث یبه جام زل زد. وا  هیمات زده چند ثان نیچشمام رو بستم که آرت 

 گفت:  یبلند یبا ترس و صدا یول دهیند یز یرو قانع کنم که چ

 !؟هی_چرا خون 

  ه؟یچرا خون  دونهینم  یعنیچقدر خره!  نیمونده بود خودم رو دار بزنم! خدا ا کم
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واسش بشکافم عادت   دیچشم هام فشار دادم و خودم رو فحش دادم. االن البد با یرو رو دستم
 لب زمزمه وار گفت  ر یکه همزمان ز  کردمیفکر م  می! داشتم به بدبختهیچ انهیماه

  یزمستون یبا لبوها یتخت گذاشت. درحال  ی" من رو اروم رو! شدهیچ دمی "من چقدر نفهمم، فهم
 کردم بلند شم و خجالت زده نگاه ازش گرفتم. ینداشتم سع  یفرق چیه

 گفتم:  وفتهیباسنم ب یتا رو   دمیکشی لباسم رو م ن ییطور که پا همون

 برم...  سای! واشهیم فی_نه...تخت کث 

 و داد زد.  دیچرخ داشتیرو برم  شرتشیو سو رفتیکه سمت کمد م همزمان

شه واسه بابامه مگه بخوام حرص بزنم! از جات تکون نخور االن  فی_گور پدر تختم کرده! بذار کث
 !گردمیبرم

 رفتمیگذاشت. از درد ضعف م ی تند رفت و من رو تو بهت و تعجب باق یرو گفت و با قدم ها نیا
  ی. غم داشتم به خداوندشدیتر م کینزد دنیقلبم به ضعف و غش رفتن و ترک  یز یاز هرچ شتریب  یول

مهابا   یفاصله وجود نداشت. ب  دنیتا معرض ترک  یز ی چ یمقدار غم و ناراحت  نیخدا قسم از حجم ا
 و صورتم داخلش فروبردم و زار زدم.  دمیرو سمت خودم کش  الشتب

دلم به حال خودم و خانوادم   سوخت،یزدم و هق هق هام رو ازادانه رها کردم. دلم به حال آرش م زار
 ! سوختیپدر و عموم شده، م یباز  صی و حر  یندونم کار  یکه قربان 

 تونستمیم دیخودم برم زمان گذشته شا ایرو داشتم تا زمان رو برگردونم عقب...کاش قدرتش  یا
 درست کنم!   زارویچ  یلیخ

شد   یم درست مثل همون روز ! حال رمینم  یژن یاکس یسرم رو از بالشت فاصله دادم تا از ب  هیثان چند
 وجود داشت! کیفرق کوچ  کی  یو فرصت در زدن رو از دست دادم، ول دمیدر خونمون رس یکه جلو

رو  آرش من  دونستمیخودم نرفتم. م  تیو نذاشت و االن من با قصد و ن  دیسر رس  نی آرت یسر  اون
دوتارو   نیا ی! مطمئنم قلبم طاقت کتک کار خواستیدلم جنگ نم برتم،یو م شهی م  ریدرگ  نیبا آرت نهی بب

رو پاک   امو اشک ه دمیکش مینی به ب  یبرگردم. دست دیاگر برم با   یحت شمیمن زن قانون ی نداره، درثان
 کردم. 
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! با مکث  خوردی که کردم بهم م یپاهام رو حس کنم، حالم از خودم و کثافط کار   نی ب یس یخ تونستمیم
 قدم برداشتم. یبهداشت  سی بلند شدم و دوال دوال سمت سروهام تار شده بود،  دهیکه د یدرحال 

 دمیرو باال کش مین یتقه در بلند شد، ب یباز کردم و رفتم داخل تا خواستم لباسم رو چک کنم صدا درو
 باشم. اروم گفتم:  یکردم عاد یوسع

 _بله؟

 _باز کن درو! 

تا چشمش به صورت اشک الودم  در روباز کردم که یهام گرد شد، بفرما تو دم در بده! اروم ال  چشم
توش دوتا بسته   عیرو که کامال ضا  یرنگ  دیسف لونیانداخت و نا نیی کرد. سرش رو پا یافتاد اخم بد

 خره!  یل یخره! به قران خ یل یخ نیبود رو سمتم گرفت! اقا ا یپد بهداشت 

 لونی . اخه نادهیکه ازش نوار خر یبعد کله اون کس واریاول کله اونو بکوبم به د خواستمیم یعنی
 !دهیابرو داشتم به فنا رفت! لپ هام گل انداخت، معلومه انقدر عجله کرده فقط خر یهرچ   د؟یسف

  ین یری انگار ش ی! رواناوردی م گرفتی تو دستش م یطور  نی داده وگرنه هم کیبهش پالست اروی مطمئنم
و محکم درو   سیرفتم تو سرو یم و فور رو ازش گرفت لونیکه نا شدمیاب م زیر  زی! داشتم ردهیخر

 بستم.

باشتش!  دهیند  ی! خاک تو مخت...خداکنه کسشهقهیدق هیاصال  ی! روانهیچقدر روان نیخدا ا ی_وا
 محافظا نگاه کنم؟   یتو رو یفردا چه طور 

 بگم بله، گفت:  نکهیگرفته قبل ا یشد، با صدا دهیکه دوباره در کوب زدمیلب غر م ری ز یطور  نیهم

 البته... یکن...عوض کن! اگه خواست زی_واست..واست لباس گذاشتم، چ

. بعد عوض کردن لباسام و  دمیکش  ینفس راحت  د،یدر اتاق به گوشم رس یصدا  ینگفتم، وقت یچیه
 تخت رو کال عوض کرده.   هیکه متوجه شدم رو رونی کردن خودم اومدم ب  زیتم

 بلند شدم دقت نکردم!  ینه وقت ایشده  فیکث  دونستمینم
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رو انداخت تو    یآب گرم سهیک  شدیهوا اومد تو و تا بفهمم چ یکه ب دمیتخت دراز کش یرو اروم
 که زل زده بود بهم گفت:   یقرص گرفت جلو صورتم و درحال کیروهم دستم داد و   یآب وانیبغلم...ل

 _بخور دردت کم شه! 

ظرف   کی بار  نیرو ازم گرفت و ا وانیهام از حرکاتش گرد شده بود، اروم قرص رو خوردم، ل  چشم
 لب زد. یجد  ی لیگرفت جلوم خ

 دردت کمتر بشه!  کنهیجات بهت کمک م ی_خرما بخور واست خوبه! گرم

 خرما برداشتم و با تبسم لب زدم.  دونهیهمون طور که اروم  انشیو ناش  بشی و غر بی حرکات عج از

 ؟یهمه اطالعات از کجا اورد نیا_ 

 جواب داد. یو با اخم کمرنگ  لکسیر  ذاشتیپام م یکه ظرف خرمارو رو یدرحال  یجد  یلیخ

 ! نترنتی_زدم ا

گرد به صورت   یگلوم و شروع کردم به سرفه کردن، چندبار زد پشتم که با چشم ها دیخرما پر  همونجا
 انداختم و گفتم:  ینگرانش نگاه 

 واقعا؟  نترنت؟ی_ا

 تکون داد و لب زد.   یتمام سر  یینگاهم کرد و درکمال پرو  یخنث

 ! کنهیهست ادم رو اگاه م نترنتیا نیبه وقتش! خوبه ا یز ی هرچ یزدم ول گمید یزای_اره، البته چ

نشون بدم هم خندم گرفته بود هم تو دلم غم نشسته،   یچه واکنش دونستمینگاهش کردم. نم  فقط
آب گرم رو به خودم فشار دادم.   سهیخرما خوردم و ک گهید کهی دادم الل بشم. اروم چندتا ت حیترج 

 چشه... دونستمیکرد. نم یکالفه چندبار طول و عرض اتاق رو ط 

  یم نبود از طرفحرکاتش واسم قابل هض  د،یکشیم ق یعم یو مدام نفس ها رفتیور م  باموهاش 
 !شهیبشر نم  یجلو رو  یکنم ول هیگر خواستمی دلم گرفته م یلیدوست داشتم تنهام بذاره. خ
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بهم انداخت.    یز یدادم و پاهام رو تو شکمم جمع کردم، نگاه ت هیتخت تک  یبه پشت دم،یاه کش چندتا
کردم تا چشمش به مردمک   یتخت نشست. نگاه ازش گرفتم و سع یرو  کمیباالخره اومد و نزد

 .وفتهیداشت، ن  زشیو قصد ر  زدی اشک دورش مدام حلقه م ری لرزونم که حر

 ؟یخوایبرات سفارش بدم؟ کوفته م ی دوست دار  ی_غذا چ

  شتریب داد، یآزارم م شتریب مشی چرا لحن اروم و مال دونمینه تکون دادم. نم  یبه معن یکرده سر  بغ
 !گرفتیردم مد

 برات؟   رمیبگ  یدوست دار  یو بگه چ  شمیپ نهیبش ی طور  نیبود که ا نیاون نه سال ارزوم ا تمام

دوتا دستش رو   یکی اد،یفشار به قلبم م کردمیباشه، حس م طیشرا نیتو ا  خواستی دلم نم یول
به موهاش زد، شک ندارم متوجه حال خرابم   یمچالش کنه! باز چنگ خوادی دورش حلقه کرده و م 
من درد  یرفتنش برا دهِ یاومدن آرش و ند یول  ارمیخودم ب   یبه رو خوامی شده، هرچقدرم که نم

 بود، شکنجه ست! ببود...غذا

 ارم؟ یب لی _برات لواشک و پاست

دون که با چنگ و دن یمگه نه؟ کم کم بغض کنهی واسه بهتر شدن حالم تالش م کرد؟ی تالش م داشت
 شکست!   گرفتمیداشتم جلوش رو م

 ...خوامی_نم

پگ کامل   هی! یبخر  شی لوازم آرا ی بر   یخواستیبخرم؟ اون روز م   زیم  زیواست چ رونی ب میبر یخوای_م
 بخرم واست؟ 

 کنترلم رو از دست دادم و با هق هق گفتم:  گهید

 !خوامی_نه...ن...نم

طاقت از کف داد به خودم  ه،یگر  ری لند زدم زصورتم گرفتم و ب یاخم کرد، دستم رو جلو دیرو د اشکم
 ! شنومیقلبش رو م یو صدا نشهیسرم رو س  دمیاومدم د
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مال من باشه...من مالکش باشم،  خوادیکه دلم م یقلب شنومم،یرو م  ضشیقلب مر  یتاب  یب یصدا
 من صاحبش باشم...

 ...کنهیروح رو از تن جدا نم  یول  کشهیم ده،یتو قلبِم از اون دردا که ادم رو سکته م یبد درد

به سمت   شتریو دست هاش کمرم رو ب  دیاز موهام کش یقیتو موهام فرو رفت نفس عم  نیآرت  سر
 . شدیهق هق ام بدتر م شدمیاروم نم گذشتیم شتریب یخودش فشار داد. هرچ

نکردم! موهام رو نوازش کرد، دستش تو   شی خال یماهه پر بغضم، پر دردم، پر غصه ام ول دنیچند
ولم کنه، اومد رو تخت پاهاش   نکهیبدون ا شمیاروم نم دید یتاروپود موهام به رقص دراومد وقت

 . کنهی م کاری داره چ دمینفهم  ادیاز هم فاصله داد  ودو طرف بدنم گذاشت. حالم بد بود ز یکم

 و با غم لب زد.  دی بار موهام رو بوس چند

نازدونه   نیکه من مسبب همه ا رم ی واسه اون اشکات...بم  رمی ...من بمیش یکن خال هیکن! گر هی_گر
  یطور  نیا یول  یرفتی کاش با آرش م ی...ایفتری کاش م ی . انمیو اشک تورو نب رم یمنه! بم  ریهام! تقص

. لحن  کردمیمزاحم به صداش و نجواهاش گوش م   یهق هق ها ونی! تو سکوت میکردی نم هیگر
و اشک گوشه  نیهاش، بغض کلماش دلم رو سوزوند. سرم رو بلند کردم و متوجه نگاه غمگ فحر 

 چشمش شدم.  

تو صورتش مشخص بود که شک داشتم  یبه قدر  یسرم رو عقب بردم، آثار ندامت و ناراحت  هیثان چند
 ! نهیکه جلو رومه آرت  ینیا

مه گرفته و  یکه نگاهم به چشم ها یمردو دوست دارم! به قرآن قسم دوست دارم...درحال  نیا من
 بود لرزون لب زدم.  نشیغمگ

 ..ک..که....من..من.. ی...برم! وقت ی...طور نی...ا..اخواستمی_نم

و خواستم ادامه   دمیکش یاه د،ی از بغض چونم لرز دیچرخی همه عالم دور سرم م دم،یرو باال کش  مینیب
  یبرهنه رو یانگار با پاها کرد،یم  قیرو بهم تزر یندی*"'. حس خوشادیهوا جلو اومد وبوس یبدم که ب

 . زدمیگل رز قدم م یگل برگ ها
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نداشتم! دلم   یبود حس بد دیور و تهدقبل که با ز یسرجام ماتم برد، چشم بست *" برعکس سر  شکه
 آغوش داشتم! نیبه ا لی. دلتنگ بودم و مدیطاقت شد، طاقتش به سر رس یب

 دینگاه خجالت زدم رو د یتعجب زده نگاهم کرد، وقت هیرو دور گردنش انداختم که چند ثان دستم
 دور نموند  شیوحش ی*" که از چشم ها  دیتخت خواب  یهوا رو  یزد، ب  یلبخند کمرنگ 

آقا انگار واسش مهم  یفشار وارد نکنم ول نشیس یتخت گذاشتم تا رو  یوحشت دستم رو رو  با
بهم نگاه کرد.   یتا صورتم مماس با صورتش شه، کم دیباال کش یگرفت و انقدر  ی نبود!کمرم رو دو دست

 .د یبازم بوسبار دوم  یانگشت بزرگ و گرمش نم اشک رو از گونم کنار زد، اروم جلو اومد و برا

 *** 

 

سرم   ادی ز یکه تو بچگ  ی. حرکتدیورم کردم رو کش ینی هوا ب یب  د،یچپ نگاهش کردم که خند چپ
گونه هام قرمز تر   هیکه هر ثان  یقصد فرار دارم. درحال دونستیزدم که *" انگار م  ی! لبخند خجولاوردیم
 بار بغلش کردم. نیگذاشتم و واسه اول نشیس یسرم رو رو شدیم

که نصف  یوقته دنبالشم. آرامش یل ی که خ یآرامش دم،ی...تو بغلش آرامش دخواستیبغلش رو م  دلم
راه دادم.  مین یبه ب  شیشگیعطر خوشبو و هم یاز بو یق ی کنار محدثه حسش کردم. نفس عم مهیو ن

 مش هستم.آرا نیو من محتاج ا  دادیآغوش گرم، تن و بدنش بهم آرامش م نیلذت بخش بود، ا

من   فشی اروم لط یسرم و موهام قرار داد، نوازش ها یراستش رو اروم از دور کمرم باز کرد و رو دست
. غرق شدم تو وجودش و  رسوندیجنگل پر درخت م   کیمثل قدم زدن تو  ینی رو به حس دلنش

تر   میتنش رو استشمام کردم، ضربان شتاب زده قلبش لحظه به لحظه مال ینامحسوس از ته دل بو 
 و انگار به اونم ارامش وارد شده...  شدیم

موندم، قلبم اروم شد و بغض و اندوهم کم کم رخت و لباساش رو جمع   تیوضع نیتو ا یا قهیدق چند
 و برداشت و رفت. کرد و جل و پالسش 

 م؟یشام بخور  رونیب  می_بر
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 یستبرش برداشتم. به چشم ها نهیو اروم سرم رو از س  دمیباال کش  کیکوچ یرو مثل بچه ا  مینیب
 حالم بهتر شه! خوادیم کردمیبا همه وجود حس م   دن،یسابیمشتاقش نظر کردم. تو دلم قند م

نداده درهرحال مادر باالسرش نبوده که  ادیبهش  یتاحاال کس  دی...شادونهینم د یشا ست،یبلد ن  دیشا
بهتر شدن حالم تالش   یداره برا  کردمیحس م   یفتار کن ولکه ناراحته ر یبهش بگه چه طور با دختر 

 ... کنهیم

 رو دوست داشتم...   تالشش

دنده رو دوست دارم؟ با   کیادم نفهِم زورگو  نیبگم من ا یرو دوست داشتم! اقا به کهاش  ینگران
  گهیکه د  یاز نوازششبهم دست داد، حس  یو قشنگ نی ری دستش گوشه چشمم رو پاک کرد، حس ش

نوازشگر   یبه دستا  ییجا کی ،یروز  کیهرچقدرم استوار باشه  یبگم از نفرت و خشمه! هر زن تونمینم
 داره... ناخواسته دستم رو به صورتش چسبوندم و اروم لب زدم.  ازی مرد ن کی استوار  یو شونه ها

 واست غذا بپزم! خواستمی_م

لبخند با   داد،یاشت رنگ مگاه صورتم و گرماش به گونه هام د هیکه کف دستش شده بود تک  یدرحال 
 لب زد.  یمیمال

 . ستین  یحالت اوک ادیتو االن ز م،یبخور یز یچ هی رونیب  می_بهتره بر

بلند و   یهرچند که نفس ها شه،یداره منقلب م گهینوازشش ادامه داد که حس کردم حالم د به
ن نفس  . اروم از روش بلند شدم که چنا ستین  یعیحالش طب  نیاونم همچ داد یکشدارش نشون م

 !رهیکه کم مونده بود خندم بگ دیکش یو بلند قیعم

سمت کمد    نیهم یبرا ره،یبازم بغضم بگ دمیترسیم یاز طرف یرفتن نداشتم ول رونیو حوصله ب  حال
 رفت و در اتاق رو بست.  رونیب  یبا چندتا سرفه الک نیآرت   دم،یکش رونی ب یرفتم و مانتو شلوار 

پنج  یتوجه کنم تمام حس ها یز یبه چ تونستمینم خواستمیدرواقع اگرم م دی رسیبه ذهنم نم  یز یچ
 بود.  نیگانم متمرکز رو آغوش گرم آرت

رفتم، منتظرم بود   نیینثار قلبم کردم. لباس عوض کردم و پا  یجنبه ا یتکون دادم و ب نی به طرف یسر 
 .می شد  نیشصبحش رو عوض کنه. بدون حرف باهم سوار ما یو انگار قصد نداشت لباس ها
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مهم   ادمیز  یواسه رستوران رفتن و شام خوردن زود باشه! ول  کردمیهنوز روشن بود و احساس م  هوا
  یاز داخل داشتبرد برداشتم و رو ی! دستمالهیبرم تا حواسم پرت بشه کاف رونیکه ب  نیهم  ستین

 .دمیچشم هام کش

 ...یستی ن  زی..از..د..دوستام..تو پاساژ کار دارم اگه چیک ی..بازنمی_من..من.چ

 کی لب  ری بود و ز رهیو منگش که به روبه رو خ  جی لحظه ساکت شد، با تعجب به صورت گ چند
 توجه کردم که اروم ادامه داد.  کردی بلغور م ییزایچ

 ! میکن  زی چ می...برستیاگه گشنت ن  نکهی _منظورم ا

  رونیکه نگاهم به ب ی واسه جمع کردن اوضاع درحال گرفت،یم چرا دستپاچه شده؟ داشت خندم نیا
 بود گفتم: 

 برو.  یر ی...هرجا مستی_گرسنم ن

! بعد از گذشت  دادیلب به خودش انگار فحش م ری! ز رهیلب گفت، با خودش درگ ری ز یاروم  باشه
سرم   م،یشد  ادهینگه داشت. باهم پ  یپاساژ بزرگ یشد جلو یسپر  یچه طور  دمی که اصال نفهم یقیدقا

 انداختم.  نییرو پا 

  هیاست که گر عیبهم زل بزنه. از صورتم ضا یدوست نداشتم کس چیهام و دماغم ورم کرده و ه چشم
و انگشت  دیچ یکردم پ  خی یدور دست ها  نیسمت در پاساژ برداشتم که دست آرت یکردم... قدم

 ندم و به لبخندش نگاه کردم. انگشت هام عبور داد.سرچرخو  یهاش رو از ال

 عروسک و خرس بخواد؟ ددلت یشا  ایبخرم؟  شی واست لوازم ارا می_بر

. رسما جفتمون زده  اوردمیاز خودم درن ییشاسگوال صدا ن یمثل ا یباز و بسته شد ول یمثل ماه دهنم
 در منم اثر کرده! نیبا آرت ینیبه سرمون! کمال همنش

و بدون حرف رفت داخل و منم باخودش برد،   ستادیا  یشیمغازه لوازم ارا نی و اول  میداخل رفت اروم
که  کردمینم  دایتو خودم و وجودم پ یذوق گهیبه انواع کرم و رژ لب ها انداختم. د  یحال ینگاه ب

به   لحا یاالن نه! ب ی بودم ول دیدوست داشتم...عاشق خر  یلیچرا خ  یزمان  کی بخوام خرجش کنم. 



 صدف در طوفان 

626 
 

بسته کامل   کیخانم فروشنده  شنهادیو فکر خودش و البته پ  قهیخان با سل نیآرت  اطراف نگاه کردم که
 . دیرو واسم خر یشیاز لوازم آرا

به خاطر زحمتش خوشحال بودم.    یکردن نداشتم ول  یواسه خوشحال   یحس و حال ادیکه ز هرچند
  ستیزن ن ک یواسه  نیبا ارزش تر از ا یز یچ چی! هشهی زحمت و تالشش واسه خندون من قابل ستا

 کنه ی که دوستش داره، داره تالشش رو م یکس  نهیکه بب

 *** 

 " نی"آرت

بودم. هنوزم    رهیسرش نشسته بودم و به صورت غرق در خوابش خ  یچند ساعت بود که باال دونمینم
تونست   یکه صدف م رهی رو بگ قتی حق نیا یجلو تونهینم یز ی چ چیگوشه پلک هاش ورم داشت و ه

 نرفت...   یول یبره، بدون توجه به من و بدون توجه به همه چ

بهم نشون بده که دوستم داره و من  یچه طور  گهید دمش،یپشت پنجره د یگرفت وقت  شی آت قلبم
و به   رمشی انقدر تو بغل بگ خوادی دلم م نمیب یچهره معصومش رو م  ی. وقتامیکوتاه ب ستمیخر حاضر ن

 و پود بدنم حل بشه...   خودم فشارش بدم تا در تار

 کیخودم  یشدم که دوست داشتم خودم با دست ها مونیبار از ته دل چنان پش نی واسه اول امروز
به موهام زدم   ی. چنگدادیماتم زده صدف امونم نم یچشم ها دنیکنم. د کیبه مغزم شل  یخالص   ریت

و   منکنم تو تراس رفت  دارشیوقت ب  کی نکهیاروم از ترس ا یشونش انداختم. با قدم ها یو پتو رو رو
 در رو پشت سرم بستم.

سرد   زیچ ک یبه  ازی تنم تب دار و سوزان شده و ن دایمن شد یبه صورتم خورد ول یسرد و سوز بد باد
بلد   یاسم مرد رو خودم بذارم؟ من حت تونمیمردم؟ واقعا م کی! من شمیداشت وگرنه حتما منفجر م 

فکر   هک یز یهرچ د،یبردمش خر رسرمی رو کم کنم! خغم هاش  ستمیآرومش کنم، بلد ن  یه طور چ ستمین
! به قران که نیغمگ ی . بهم لبخند زد ولدمیدختر ممکن دوست داشته باشه رو واسش خر کی کردمیم

 فکر نکنم اصال خوشحال شد.
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بود و  ختهیبالش ر یمثل آبشارش رو یانداختم. موها یبه صورت معصومش نگاه  شهیپشت ش  از
واسه  نی...انیافتاده و ا انیمردونم به جر زیکردم. تمام غرا دایپ  ادیمعتاد ها بهشون اعت نیمن مثل ا

 بده! زیچ کیاالن 

 فقط من االغم...  دونمیدوستم داره...م دونمیم خواد،یجسم من رو نم اون

انتقامم، نفرتم از خانوادش اجازه  ی ول  شهیحال مخوش  یبا چ  دونمیرو ندارم، چون االن م  اقتشیل من
اگر مادرش و پدر   یحت  رن،یگیم دونمی. مرنیگیرو از من م...اونا صدف نتشونیتا ببرمش تا بب دهینم

  الیخیب جنازم رد نشه  یو از رو  رهیتنه تا طالق صدف رو نگ کینگه آرش خودش  یز یچ  شیدوزار
 !شهینم

بخار خارج شده از دهنم نشون  دم یبلند کش یو داغونم زدم و نفس ختهیبهم ر یبه موها یچنگ کالفه
 گذشت...  زی! چقدر زود همه چمیبندون هم باش  خیشاهد برف و  دیبا یبه زود دادیم

بهونه   کیهرشب به  یخواب لعنت نیکه آرش بهم داده بود مردد برگشتم تو اتاق، ا یفلش  یاداور ی با
لپ تاپم   دم،یکه واسه صدف خر یی زایم  زیچ نی سروصدا از ب یب  یل یصاحاب! خ  یب  شهیم غیازم در یا

فکر   مخود ش یپله ها نشستم. فلش رو به دستگاه زدم و روشنش کردم. پ  نیی رو برداشتم و رفتم پا 
 توش باشه! یجذاب ز یممکنه چه چ کردمیم

داخل فلش شدم و صفحش رو باز   لیخالفکار نداره! وارد تنها فا یادم ها نیا یکم از زندگ  میزندگ
شدم، عکس هارو    جیو چندتا مرد. گ ونیاز کام  تی فی ک یبود به همراه چندتا عکس ب  پیکل  کیکردم. 

 رو باز کردم.  پ یبستم و کل

 

  یرو ایکار گذاشتن  زی م یرو رو نی دورب دونمیوحشتاک! نم هیزاو کی از  تی فیک  یفوق العاده ب پیکل
  یکس  دهینشون م نیدورب یو ثابت  خوردیگلدون، چندتا شاخه و برگ تو گوشه صفحه به چشم م

 جاسازش کرده.

 ادی ز پیخرخره کل   یبود نگاه کردم، صدا تی ریاتاق مد هیداخلش که شب کیشدم و به اتاق تار  جیگ
  یز یچ ای تاق شدن و چند تا پوشه بود، خواستم کمش کنم که در اتاق باز شد و سه مرد باهم وارد ا

 قرار داشت پرت کردن.  نیکه دورب  یز ی م یبه اون رو رو هیشب
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  تی فی نور ک ری تغ کمی کردم با  یدادم و سع  هیپله تک یتارش رو اعصابم بود، به پشت نرده ها ریتصو
و از   دیصدا کامل به گوشم رس هیواسه چند ثان  یول شدیمسخره رو بهتر کنم! صدا قطع و وصل م  نیا

 شدم.  جیگ دیخندیپدرم که م یصدا دنیشن

 دید هی زاو  ادیز نی نشسته بودن و دورب یصندل یرو  زی م یرو جلو بردم سه مرد درست جلو صفحه
 بهشون نداشت.   یخوب

صدف هستن که درمورد  یاز پدرم، عمو و بابا  ریدقت متوجه شدم اشخاص داخل اتاق غ یکم  با
 ! کننی صحبت م یز یچ

  یرو کم پی کل یصدا ماتیکردم تنظ  یصورتم کردم و زدم از اول، سع یچاشن یاخم  موشکافانه،
 کنم تا واضح تر بشه! یدستکار 

  زی درونش باشه، چ یز ی چ دیحتما با یول  دهیبه دست آرش رس لمیف نیا یاز کجا و چه طور  دونمینم
ور رفتن   ینشده.با کم دهید ی چشمم بوده ول یکه درست جلو یمهم زی. چدمیکه من ند یمهم

  به یکردم. پدرم لبخند شی بلند تر کردم و از اول پل یصداش رو کم نباریتونستم اوضاع رو بهتر کنم، ا
 لب زد.  شی شگیتنش بود با صالبت هم یکه کت و شلوار قشنگ یصدف زد و درحال یعمو

 کردم!  ین یشبیکه پ هی زی از اون چ بهتر یبره، کار بسته بند شیپ یطور  نی_توقع نداشتم ا

و عکس   یی کنج لب هام نشست، پدر من! چقدر من بدبختم که همه دارا ینی لبخند غمگ دنش،ید از
نشد  یدود شد و به هوا رفت و حت زی ناچ یبا تو و مامان تو اون خونه بود و به جرقه ا یادگار ی یها
 بمونه...  یاز آلبوم هامون باق  یکی

 باشه نه خاطرات تلخ و نامرد! پیکردم تمرکزم رو کل یرو با دست پاک کردم و سع میاشک دلتنگ قطره

 پا انداخت و خطاب به پدرم گفت:  یپدر صدف پا رو نباریخر خر اومد و ا  یصدا یکم

  رمونیچقدر گ دایجنس جد نیاز ا نیرو شل کن بب سه یسر ک کمی! تو فقط ستین یز یکه چ نی_ا
 .ادیم
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تو  گهیجنس د ونیکام  هیگمرک سپردم،  یاالنم به بچه ها نیبا پول ندارم، هم  یتم مشکل_من که گف
  میاز حق نگذر ی خوبه ول یل یجنسش خ گفتیم ژنیب ام،ده یجنس جد نی. فقط من نگران امیراه دار

 آشغال باشه... اششه یبار ش ترسمی. مستیروده راست تو شکمش ن هیبشر  نیا

 باشم! دهی امکان نداره درست شن شه؟یدرجه ممکن چشم هام گرد شد. ش  نی رو استوپ، تا اخر زدم

کردم و همون کلمه رو   ی. بازم پلستادمیا هیرو عقب زدم و تو همون تک لمی لرزون ف یدست ها با
 ...!"شهی"بار ش دمیشن

فشارم افتاد   خته،یکمرم ر یرو خی از پشت سر آب  یکس  کردمی تکون دادم، حس م نیرو به طرف  سرم
 . لرزهیپاهام م  ری ز نیو حس کردم زم

 ... نی...انیاسم ا دی من چرا با یبابا شه؟ی_چه طور ممکنه بگه ش 

 .  وفتهیپام ب یبود لپ تاپ از رو کیخورد و نزد یعصب  ک یهمزمان پام ت د،یکش ری ت قلبم

  دی. امکان نداشت، شاومدیقورت دادم، نفسم درنم یرو به سرم گرفتم و آب گلوم رو به سخت  دستم
 ... دی..شادی...شاگست ید زیمنظورش چ

دوباره   دیلرزیدستم م یک یاون  ریکه قلبم ز یلرزون درحال  یوحشت زده! با دست ها  دیبودم و شا جیگ
 خش شد...مکالمشون پ یخرخر دست و پاشکسته صدا  یکردم. با کم یپل

 شد و من دق کردم، پخش شد و من نفس کم اوردم... پخش

و من، قلبم از تپش  دیشمش طال خند دیو خر نی فروش جنس کوکائ ادی از سود ز لمیتو ف  پدرم
 ...سادیوا

 چشم هام اومد.  یو من مرگ جلو دنیخند ییتا سه

مگه نگفت پدر من   ؟ی چ لیسه  یکردم؟ پس حرف ها  کاریمن چ یشده؟ وا ن یشده؟ چرا همچ یچ
 دروغ؟  ی ک گهیداره راست م  یک  اینداشته، خدا ینقش

 بود؟    یکه امضا کردن چ یاون قرارداد پس
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قادر نبودم فکر   یو من حت دیچرخی دور سرم م ای! دنتونمینفس بکشم، نم  تونمینم گهیکردم د حس
مت پنجره رفتم. با برخورد باد سرد به صورتم لرز و  گذاشتم و س نیزم  یلپ تاپ رو رو یکنم. با بدبخت

 سرما همزمان تو مغز استخونم فرو رفتن. 

 !  ستین یامکان نداره...واقع نی_نه ا

چندتا بوق   دونمیرو دراوردم و به آرش زنگ زدم. نم  می و شوک بدون فکر گوش   تی حرص و عصبان از
 پرت کردم و داد زدم. اطی . خودم رو تو حدیگرفته اش به گوشم رس  یخورد که صدا

 من خرم؟   یفکرد ؟یو مسخره کرد بود؟ من یچ لمیف نی..انی_*" ا

 ش؟یدی د یوقت  ی_توام سوخت

فقط   کنمیم  کاری و واسم مهم نبود کجام و دارم چ  سوختی بغض م ادیخونه رو بستم، گلوم از حجم ز در
 داد زدم.

نداشت! پدر و عموت  کشتنش چون اون  یمن..نقش ی...باباهی! الکستین  ی_گو*ه نخور واقع
 !یگیکردن... دروغ مثل سگ م یکه چه کثافط کار  دونستیم

و سوز و    رفتی م یاهیدستم رو به ستون کنار در گرفتم، چشم هام س دیکه قلبم کش یر یهوا با ت یب
  نیحجم از خشم و نفرت رو ازب  نیا شهیم یچه طور  مدونست یسرما بدجور تو وجودم رسوب کرده. نم

 !دادمیبرد، من رسما داشتم جون م

 گفت خانوادت کشته شدن... لیکه سه یروز  مثل

  ایدن نی...باالخره اکنمیباالخره سکته م ترکه،یخوردم، من باالخره قلبم م  گهیضربه د کیاون روز  مثل
 ...شهیو تار م  رهیت

 بودنه، جناب سعادت...   ری_سر سگ بودن بهتر از دم ش

 . دمیغر دیلرزیکه از حال بد دست و بالم م ی. درحالومدیپله وا رفتم، نفسم درنم  یرو بایتقر

  کاری تو چ شیدراومده؟ اصال پ یاز کدوم جهنم  لمی ف نی...انیبهم بگو...ا یچه طور  ؟ی_چه طور 
 کنه؟ یم



 صدف در طوفان 

631 
 

 رو سوزوند.آرش تو اون لحظه بدجور دلم   نیگرفته و غمگ یصدا

و انتقام کورت   ی...بهت گفتم چشم بستیتو خر  هیبابام بود. همش واقع یمی_عمو داد...تو فلش قد 
همه  یکه تو راه انداخت یشی...به آتیبا خودت برد ویتونستیکه م یو هرکس  شی تو دل آت  یکرد. رفت

 خاکستر شدن و اخرشم دودش تو چشم خودت رفت! 

 داد زدم. تی که پاهام تحمل وزنم رو نداشت بلند شدم و با عصبان  یدرحال تی هوا با عصبان یب

تو و صدف نقشه   ی...خودش اعتراف کرد که بابادمیبابات خانواده منو کشته! خودم شاپورو د  ی_ول
  مارستانیو تو اون تهمه سال خرج دوا و دکترش  نی! خودش گفت...پدر صدف ادنیکش وان یجر نیا
 ! خود تن لشش گفت به عنوان لوله کش گاز رفته خونه ما...خودش... دادیم

بزنم! من داشتم  ادیفر ذارهیداد بزنم...نم  ذارهی...نمرهی گیمدام م ینفس لعنت نیگرفت...ا بازم
سرد   نیزم ی. وقت چندبار سرفه کردم و باز زانوهام خم شد، رومردمیاز غم داشتم م دم،یترکیم

 نشستم.

 یبه گوشم نجوا گرفتیرو م ادشی داد و فر یجلو یآرش که به سخت یمحتاط گونه و عصب یصدا
 . دادیمرگ م

گوش   ،یزد ی چه گند نیفقط خفه شو گوش کن! گوش کن بب قهیخدا چند دق یمحض رضا نی _آرت
 ... یخبر ندار  زایچ یسر  هی...از یه رفته...خبر ندار تا ناموس سرت کال نیکن بب 

 لمیمنجالب تنها نبودن! اون ف نیتو ا  ر،یمس  نیتو ا ی! ولاوردنی و باال نگو*ه نی پدرم و عموم ا نگفتم
گناه نبوده...عمو گفت تو تمام قاچاق مواد پدر تو شرکت   یب  نیکه پدر توام همچ کنهی فقط ثابت م

 ...کنی که نشون بده شر یز یچ هیقرار باهم گذاشتن... هیده. اونا کرده، کامال هم باخبر بو

 دم یکش یق یعم  نفس

 نیبه ا از ین  یدادم. لرزم گرفته ول هیبود تک   اطیکه گوشه ح نمیرو باال اوردم و از پشت به ماش  پاهام
 .شمی سرما نباشه منفجر م  نیسرما داشتم. اگر ا

 و گفتم:  دمیروباال کش مین یشد، آب ب  یسکوت طوالن  یوقت
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و حرفا درست!   لمیو کشتن؟ اصال فمباهم بود پس چرا خانواد  شونیبودن...اگه همه چ  کی_اگه شر
 بوده پس چرا کشتنش؟  نایا یخالفکار   کیمن شر یباهم بوده، اگه بابا  شونیاگه..اگه همه چ

 و داد زدم. دمیکوب نمیس به

مرد؟ خواهرم...عشق تو! بهم بگو چرا کشته  ی کشتنش؟ مادرم به چه جرم  ی_جواب بده واسه چ
 شده؟ 

 میآسمون خدا دار ری...مثل من! زرونیاونم حالش بده، اونم از خونه زده ب  دمیکه آرش زد فهم یداد با
 ...میکن  کاریچ میدون یاز درد و نم  مینالیم

طال  یادی پدر تو مقدار ز  ست،ین  نایاصل ماجرا فقط ا دونمینگفت! فقط م دونمی! به خدا نمدونمی_نم
کجاست!... اما،  دونهیکس نم چی گفت ه دونه،یصدف نم   یجا چپونده، بابا هیت  و تو کارخونه  دهیخر

به  قتل انی راجب جر یز یسر اونه! عمو چ ری هست ز یبهت نگفته...هرچ ویهمه چ وزیپف لیاون سه
 ...گهیمن نم

توش   اطیبار صداش که کامال احت نیهم فشار دادم که ا ی ساکت شد. چشم هام رو رو هیچند ثان بعد
 .دیبود به گوشم رس  دایهو

حاضره بره   یبده...گفته حت  حی واست توض ویهمه چ شی اری ...بیو برگردون _شرط کرد اگه صدف 
 و ببره...تو فقط...و اعتراف کنه! مدارک سیپل  شیپ

 شباهت به قهقه نبود.   ید که ب صدا دارم انقدر بلند ش  پوزخند

 مشت شدش رو تصور کنم.  ی اخم و دست ها تونستمیادامه نداد، م آرش

 . دمیخند کیستریه

 من احمقم؟  ی_تو..تو فکر کرد

. انقدر حوادث ناگوار دمیدیتو خودم نم یف ینقطه ضع گهیمن د دم،یاخم درهم کش نباریشد، ا ساکت
 ... ارمیکم نم ایسادگ نیشدم...به ا دهیکه آب د دمیشن
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که   یدرحال کشم؟ی اسم زنم رو اورد...فکر کرده من کنار م د،یهست... بحث صدف رو کش یز یچ اگر
 . دمیبه گوشم چسبوندم و غر  شتریرو ب یگوش  دیکشی خشم درونم کم کم داشت زبانه م

  فهممیبفهمم مطمئن باش خودم م دیهست که من با یز ی ! اگه چیمیقد قیو باز کن رفکرت  ی_گوشا
خدا    یبه شعرات ندارم که محض رضا یندارم. از طرف من بهش بگو کار  یر یبه اعتراف اون پ یاز یو ن

 توانو بشنوم...من که زراش  خوامیدارم و نه م سیپل  شیبه اعترافش پ  یاز ی! نه نارزهی به توف نم
 ... رمیگیم گهیو جور دکارش  نیا

 ؟ ی تموم کن ویباز  نیا یخوای! نمنی _آرت

همه کار و   نیانداخت و فکر کرد من...با ا یک ی تو تار ریبه خطا رفته...اره ت رشیآرش نشون داد ت داد
ته خطه درست مثل من...نه راه  نکهیا دادیم  یرانی! دادش نشون از وامیکه کردم کوتاه م یسک یر

 رفتن...  شی برگشت داره و نه راه پ

  میدو برادر ضربه ها خورد نیو من خوردم. جفتمون از اخورد و بزرگترش  شیتو زندگ یضربه بزرگ اون
کردم    یسع  دم،یکش یبا درد و ناراحت  یق ی. نفس عممیسرنوشت نابود شد ی مشت و لگد ها ریو ز

 . باختمی کم اوردم کالهم پس معرکه بود. رسما بهش م دیفهمی گر آرش مصدام رو صاف نگه دارم. ا 

دستم رو تو موهام   ،یز ییپا یهوا  یوجود لرزش بدنم که به خاطر سوز شوک وارد شده بود نه سرما با
 فرو بردم و گفتم: 

که تو و   ینه اون طور  یتو و عموت بوده نه من...من تموم کنندشم ول  یبابا ی باز   نی_شروع کننده ا
چندتا   ستی مهم ن ؟یکرد ی...شطرنج باز شهیمن بخوام تموم م یماجرا اون طور  نی...اخوانیم هیبق

، مات  ینش  شیک  یتا وقت یاس...مهم خودتمن مهم ملکه  یو چندتا اسب برا ل یچندتا ف  ،یسرباز دار 
اگه همشون سوخته باشن! از طرف من به    یببرم...حت ش یهرهارو چه طور پ...من بلدم میشیهم نم

تو گوشتون فرو   ون ی...صدف مال منه ارسهی نم خوادیکه م یز ی ترفند بچگانه به چ نیبگو با ا یرعل یام
از   اوردیدرم  اریو به عقد کامصدف   یکه داشت زور  یو از دست داد، همون روز دخترش  یرعل ی! امدیکن

 بهش داد.  وشی نامه کتب تیکه رضا یدست داد...همون روز 

 . دینگران آرش به گوشم رس یشد و پشبندش صدا  سکوت

 ؟ی کرد ستشیتوعه؟ تو سربه ن شیپ  ارمی_کام
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کردم لحنم   یاز مرگ بدتره! سع  اقتشی! اون *" لستین  ینه واژه قشنگ ست؟ی زدم، سربه ن  یپوزخند
 رو حفظ کنم.

...درست مثل اون هیدرحال خانم باز یکدوم جهنم دره ا نیبرو بب  ست،یط ن به من مربو اری_کام
و عقد  فقط صدف  خواستهیم ار ی کام یکن ی بهت بگم! تو فکر م یچ هیالشخور! حاال بذار من  یالماس
 کنه؟

 و با حرص گفتم:  دمی شد...بلند خند ساکت

 ...یو بشناسروباهت  یمونده اون عمو  یل ی_خ

 هوا داد زد.  یشد و ب یآرش عصب  نباریا

 کنه؟ عمو گفت فقط قصدش عقد صدف بوده تا تورو دور کنه! مگه... کار یچ خواستهی_مگه م

 وسط حرفش و با حرص لب زدم.  دمیپر

 عقدش کنه... خواستی نقشش *"بود...اصال نم اری_کام

 وم گفتم: زدم و ار   یدرست به هدف خورده. لبخند تلخ  رمیت  دمیفهم دمی" ش رو که شناخدای" یصدا

 ...یو بشناس و بابات  مونده عمو  یل ی_خ

با فشار انگشتم رو اون دکمه قرمز تماس رو قطع کردم و ارش رو با بهت و تعجبش تنها    تیدرنها و
اخر! واسم مهم نبود فعال مسئله  میزده به س دادینفس هاش نشون م یاخر صدا هیگذاشتم. تو ثان

 نفس بکشم.  تونستمیو نم  شدیباز و بسته مبه شدت   مینیب یست... پره ها گهید زیچ

هام  قهی . چندبار اروم به شقرمی کردم مغز منجمد شدم رو به کاربگ یو سع دمیبه صورتم کش یدست
طال تو کارخونه   یرو کنارهم بذارم. آرش گفت شمش ها دیکردم تمام اطالعات جد یضربه زدم و سع

 است...

 دنبال اونا باشه...پس...  لی ازشون اسم برد، اگر سه لمیکه پدرم تو اون ف ییها شمش

خرابمون سرک   یاز سردخونه ها  یکی تو  لیافتادم که امروز صبح گفت سه  مانیحرف پ ادیهوا  یب
 ... دهیکشیم
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 دو نصف شب بود و مطمئنم خوابه! کیرو گرفتم. ساعت نزد مانی هوا از جام بلند شدم و شماره پ یب

 گفتم:  یعصب رفتمی همون طور که تو خونه م د،یخواب آلودش به گوشم رس یزنگ زدم تا صدا  ارچندب

 !امیاالن برو کارخونه تا منم ب نی_هم

 صداش بلند نشه گفت:  خوادی که مشخص بود م یمکث کرد و با حرص درحال  هیثان چند

که   یگربه ها بخواب شی پ ابونی زنت پرتت کرده تو خ  ا ی یقرصاتو پشت و رو خورد ض،ی مر کهی _مرت
  ؟ی زنی زنگ م یطور  نیا

 پله ها تند تند باال رفتم و با حرص گفتم:  از

  ای اومده...تن لشتو جمع کن ب شی پ یمهم  یل ی _وقت واسه چرت و پرتات ندارم، مسئله خ
 !اریبا خودت ب  لمیب  ایکلنگ  هیکارخونه...

  نی با اروم تر  شدمیکه وارد اتاق خواب م یتخت نشون داد که از جاش بلند شده، درحال ژیق ژیق یصدا
 رو برداشتم.  شرتمیحالت ممکن سمت کمد لباسام رفتم و سو

 ساعت چنده؟ یدونیرسما زده به سرت؟  م کار؟یچ یخوای و کلنگ م  لی_ب

کس   چیو ه زیچ چی! هدمینگاه نگرانم رو به صورت غرق خواب صدف انداختم. از دستش نم  نیآخر
 . رونی انگشت هام فشردم و اومدم ب نی رو ب   ی...اروم گوشرهیرو از من بگاون  تونهینم

 هی! قضدمیم حی ...واست توضایبار سوال نکن و ب  هیفقط  مانی...پخوامی م زی چ هیبار ازت  هی_
 رو چک کنم! یز یچ هی دی...باهیجد

شلوارم چپوندم و   بیرو تو ج  ی" تماس رو قطع کرد. گوش وفتمیو با "باشه راه م دیکش یکالفه ا پوف
 که برداشته بودم رو تنم کردم.  یلباس گرم

مختلف با ابعاد گوناگون درحال رژه رفتن تو فکر و   یانواع اقسام فکر ها  زد،ی به دلم چنگ م ینگران
 تعدادشون رو بشمارم.  کردمیفرصت نم  ی ذهنم بودن و من حت 

نفسه  یول دم،یفرستادم و نفس کش ن یی...تمام پنجره هارو پارونیشدم و از خونه زدم ب   نیماش ارسو
 سد بزرگ راه تنفسم رو گرفته! کیانگار که  ادیدرنم



 صدف در طوفان 

636 
 

 کردم!  کاریخدا من چ ی کردم؟ وا کاری_من چ

 . دمیکش ادی و سر خودم فر دمیفرمون کوب به

خدا  ی...وایزندگ  نی...لعنت به اای دن نیلعنت به ا یبوده! بابام با اونا بوده...ا کی _بابامم شر
 ... یصدف...وا

 یگداخته ها یصورتم سرما زدست ول  رونینشست از ب  میشونیپ یرو یعرق سرد د،یکش ری ت قلبم
ونم  در یگاز فشار دادم. جون  یبه موهام زدم و پام رو رو یوجودم فراوانِه...چه طور ممکنه؟ چنگ

 هنبود؟ من ب یچ یراه گلوم رو مصدود کرده، واقعا پدرم فکر ه  یبغض کشنده ا کردم ینمونده... حس م 
عمر سرلوحه کارام   کیعمر فکر کردم نون حالل اورده سر سفره... کی ؟یجهنم، مادر و خواهرم چ

 بود...

  یجلو ی. وقتدیلرزیانگشت هام دور فرمون چفت شده و م ست،ین  یحالم تو اون لحظه گفتن  فیتوص
انبار   کیو نزد اط ی بردم تو ح میرو مستق  نیدرست نفس بکشم. ماش تونستمینم  یحت  دمیکارخونه رس

رو   گلومو کرده...آب الزم  یها یو با نگهبان هماهنگ دهیزودتر از من رس  مانیو سردخونه نگه داشتم. پ
 درونش نداشت.  یه دهن خشک شدم آب قورت دادم. هرچند ک یبه سخت

کمر خم کرد.   نمی پنجره ماش یجلو  مانیسرد به سرفه افتادم. پ یکه از ورود هوا دمیکش یق یعم  نفس
حال بدم رو به  دیاش انداختم. شا دهیژول یقرمز و ورم کردش و موها یبه چشم ها  ینگاه مین

 . دیرو سمت خودش کش نیدرک کرد که اخم هاش از هم باز شد و در ماش  یراحت

  ؟یشد  یختیر نی! چرا ات ی خداوندگار جهان ای_

 یکردم رو  یگرفتم و سع نیکه قلبم ضرب گرفته بود، دستم رو به سقف ماش یبغلم رو گرفت درحال ریز
 ! ارمیخودم ن ی...مثل گذشته مرد باشم و به رو شهی...درست مثل همسمیپاهام وا

 قبر بکنم واست؟  هی نگیوسط پارک نیهم واسه خودت؟  یو کلنگ خواست لی_نکنه ب 

 نفس بکشم لب زدم. تونستمیم یکه به سخت یبرداشتم و درحال  یقدم

 سردخونه همراهته؟  یدای_کل
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  یبغلم رو محکم گرفت و سع ریگام اول رو سمت دوتا سردخونه برداشتم ز یهاش گرد شد. وقت چشم
 کرد به حفظ تعادلم کمک کنه.

به   یعلم هنوز ثابت نکرده ول  ان،یجر نیندارم با ا  ی من مشکل ؟یکن ز یریو فخودت  یخوای_اره م
  ای یر یمی م ای  یشیم ری تبخ ای ارمیافتاد درت م ابیسردخونه آبا که از آس ذارمتیارزه م یم سکشیر

 که...

 . دمیدادم و غر هیسردخونه، تک  یدِر اهن یستوِن روبه رو به

 !مانی_خفه شو پ

  یتارم کم  یها دهید یتا حالم مساعد تر بشه وقت دمی کش قیکرد، کمرم خم شد چندتا نفس عم اخم
 گفتم:  تی قوت گرفت رو سمتش کردم و با جد

 _بازش کن...من..من نفسم گرفته!

سردخونه خراب شده و ما به عنوار انبار   نیوقته که ا ی ل یو قفل دورش انداخت. خ ری به زنج ینگاه
 . میکنیاستفاده م ریدست و پا گ  یواسه خرت و پرت ها

 ؟ یکن یخوایم  یچه غلط یگ یو نم یکنیو به پشمتم حساب نم همچنان من  ای شده؟یچ یگی_م

 یباال اوردم؟ چه بال یواسش بشکافم که چه گند دیداشت؟ االن با یعجز نگاهش کردم. توقع چ با
تو گلوم جابه جا   یبغض لعنت   دم؟یاز گناهام دارم تاوان م یکی سر خودم اوردم؟ به کدوم  یآسمان

بغلم رو ول کرد و با حرص سمت در   ری ز یکه عصب دیتو چهره ماتم زدم د یچ  مانیپ  دونمینم شد،یم
 رفت. 

صاحابش..من چقدر خرم که   یب یبا اون چشما  مونهیگاو م نیع  ابوی کهی ...مرتی _خدا بزنه منقرض ش 
 پرورشگاه! ندازمشیتو بشه م هیشب کممیزن گرفتم...به خدا اگه بچم   نایاز خاندان ا

خورد   زیل  رهیکه از دور دستگ یر ی زنج ی. صداختیر می شونیپ یانداختم که موهام رو نیی رو پا سرم
با دست به در اشاره   انمی! پدهیچ یمن پ  یبه دست و پا رای زنج نی. انگار اشدی مخم اکو م یافتاد تو

 لب زد. یکرد و با لحن شاک

 ؟ یر یبه سرمون بگ یچه گل یخوایباز شد...حاال م   ای_ب
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زدش رو گرفتم. در با  سرد و زنگ  رهیکردم صاف باشم، قدم هام رو سمت در برداشتم و دستگ یسع
 گفتم:  رفتمی انداختم و همون طور که داخل م مانیبه چهره درهم پ یباز شد. نگاه یژ یق یصدا

  ؟یو کلنگ اورد  لی_ب

 لب زدم.  کردمی لب همون طور که چراغ رو روشن م ری نگاهم کرد ز فقط

 الزم شه! دی...شاارشونی_ب

  بایبه اطراف انداختم. تقر یرفت، منم از فرصت استفاده کردم ونگاه  نشینگفت سمت ماش یچیه
که بشه بهش فکر   یبدردنخور و مزخرف  زی نداشت! هرچ ی فرق چیه ینبا آشغال دو  نجایگفت ا شدیم

  نجایوقت فرصت نشد به ا چیبه کارخونه برگشتم ه یسردخونه خراب قرار گرفته...از وقت نیکرد تو ا
دادم و به   هیبهش تک فهی کث واریکه د نیو بدون توجه به ا ستادمینم گرفته ا وار یدست بکشم. کنار د
از   ریغ ب یعج زیچ کیکه بهش توجه نشده،  یز یباشه...چ نجایا یز یچ کی  دیبااطراف نگاه کردم. 

... با  دهیکش ی سرک نم نجایبه خاطر چندتا جعبه دربه داغون و آهن زنگ زده به ا لیاشغال! قطعا سه 
بهش انداختم که کنار گوشم نفس   ینگاه میپام ن  کی نزد ییکلنگ جا لیو گذاشتن ب مانیورود پ 

 و لب زد.  دیکش ی قیعم

 ؟یگردیم ی! ناموسا دنبال چدهیسگ مرده م ی_بو

 لب زدم. دیانداختم و اروم با ترد یشده نگاه کوتاه یو گچ یخاک  یکه کم شیکاپشن چرم  به

 ... ستین یعی که طب یز ی باشه! هرچ  یرعادی که غ یز ی_هرچ

 رفت، لب زد.  یاروم وسط سالن م یحوالم کرد و همون طور که با قدم ها  یز یت نگاه

  بیلنگ بندازه...تازه عج دیتو با  یجلو یی! ادم فضاییفقط تو  ستین ی عیکه طب ی_به قران قسم اون
 ! یآشغال دون نیو خودم رو انداختم تو ا میبرد نمی تر از تو منم که به حرفت گوش دادم و از خواب نازن

 یز ی ستون و کف و هرچ وارها،یحالم رو به د  یه غر زدن و حرص خوردنش نگاه خستم و بتوجه ب یب
حدسم اشتباه باشه و   دیشا دونمی انداختم. نم ،یز یکه بشه روش حساب باز کرد واسه پنهان کردن چ

رفتم  هو زواردر رفت یخاک یحال سراغ جعبه ها نیبا ا دی کشی م ری. سرم ت مینکن  دایپ نجایا یز یچ چیه



 صدف در طوفان 

639 
 

توجه به حال   یب یفشارم افتاده ول کردمیداشتم و احساس م  جهیجابه جاشون کردم. سرگ  یو کم
 رفت.  یاهیچشم هام س هیمسخرم اطراف رو چک کردم که چند ثان 

. همرنگ انتقامم...دستم رو به سرم گرفتم که دمید اهیبه رنگ تلخ س ارویدن نی ا یلحظه همه چ چند
کمرم و شونم به صورت اخم کردش   یرو مانی گرم پ ی شدن بازوم و قرار گرفتن دست ها دهیبا کش

 نگاه کردم. 

!  ستین یزاد یادم زتیچ چیبدتر شده! اخه ه تی ! چهرت از منیتو ماش نیبرو بش ای برو گمشو...ب  ای_ب
خدا من تو حکمتت   ی! ایکن یم فی ..نه تعریزنی نه حرف م  ،یکنی م یچه غلط یدار  ستیاصال معلوم ن

 من بگردم! یهست ی! حداقل بگو دنبال چیخلق کرد هیچ نیموندم ا

 لب زدم.  یا انهینشوندتم که دستش رو گرفتم و با لحن دلجو نیزم  یرو  واریزور کنار د با

منجالب   نیو از اکه من  یز یجواب بهم بده...هرچ هیکه بتونه  یز ی! هرچمیدنبال چ دونمی_خودمم نم
که نشون  یز یچ هیهست که بهم نگفته... یز یچ هیمطمئنم   دونهیم لیات بده...سهنج یو بدبخت 

 بابام...  دهیم

خفم کنه، بغض   خوادیمثل طناب دار شده، م داد،یبه زبون اوردنش هم من رو ازار م یشدم حت ساکت
نگرانش تو   یپاهام زانو زدف چشم ها یجلو مانیخواد خفه کنهف بکشه قاتل بشه! پ ی! مگمیرو م

به  ی! دستفهمهی م نهیبب یهرکس  ست،یحالم خوب ن  دی فهم ی صورتم درحال گردش و چرخ زدن بود. م
 به زبون اوردن واسم سخته خوشحال بودم. کردیدرک م نکهیزد، از ا ونمش

 واریرو به دو کمرم  دمیتارم کش  یبه چشم ها یدست دی از جاش بلند شد و به اطراف سرک کش اروم
مناسب گذشتش رو نداره، سال  یبند قیعا گهید نجایخراب ا واریسرد! د یادیچسبوندم. سردم بود، ز 

کردم به خودم  یو سع دمیکش  قینفس عم   ی... کمستین  شیپ یا رانهیهاست خرابه مثل قلبم، و
 به خودم اومدم. مانیپ یباشم که با صدا  سلطم

 نبود؟  چهیدر  هیقبال  نجایا گمی_م

آب اشاره کرد. اب  یلوله ها کی نزد ییجا واریلرزون  به سمتش رفتم. به گوشه د یبا قدم ها جیگ
به چشم   نیزم  یخشک شده رو مانیگچ و س یزانو زدم. مقدار  نیزم یو رو  دمیرو باال کش  مینیب
 لب زد.  ینشست و با لحن مشکوک  نیکنارم رو زم  مانمیکه پ دمیروش کش  ی. دستخوردیم
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 ! میکرده باش مانیگچ و س دایجد نجارو یا ادی نم مادی_

 واریدر اثر تماس دستم به د دمیدست کش واری... به دمی بهم انداخت ینگاه دم،ی هام رو توهم کش اخم
 کیداخل سردخونه،   یدرهم گره خورد. در اثر رطوبت و سرما شتر یشد! اخم هام ب یدستم گچ

بهم    یبوده! حس چهی قسمت که قبال در هیشده... یقسمت که تازه گچ کار  هیقسمت ترک خورده بود...
 باشه!  نجا یو خم معماهام ا چی هام و پ یجواب تمام سردرگم   دیشا  گفتیم

  ینگاه مصم مانیزده! به پ  یاسم قفل  کی یاومده و ذهنم فقط رو نجایقبل ما ا  یک ی صدردصد
 انداختم و گفتم: 

 _کلنگت کو؟ 

 *** 

 روز بعد" کی"

وقته آفتاب طلوع کرده و من  یل یازبر شدم. خ گهیرو که شروع کردم د یو خم جاده بد فرم  چیپ
بلند  ستمینشستم و حاضر ن دی خورش یپرتوها یپنجره اتاقم، درست روبه رو یجلو  نجایهمچنان ا

 شم.

 جرات و جسارت خونه رفتن رو ندارم... یهم نرفته و حت یو چهارساعته که  چشم هام رو ستیب

 ...دنهیو ترک  یکه از اون شب تو گلوم نشسته هر لحظه دنبال فروپاش  یبغض

و الزم بود بعد اون همه تحرک تو اون سردخونه که نه، آشغال   دادمیگند م یبه موهام زدم، بو یچنگ
اشک دور چشم هام حلقه زد. با   ریرفتن به خونه ندارم...حر   یرو ی! ول رمی بگبرم خونه و دوش  یدون

 بغضم رو باز قورت دادم.  ادیز یاصرار و پافشار 

 یبگم من اشتباه کردم...چه طور  تونمیم یباهاش مواجه شم؟ چه طور  یرفتن ندارم...چه طور  یرو
 گناهکار بوده! شتریودم از همه بتو نوشتم پدر خ یو به پا بگم من خر، که هر روز خدا گناه پدرت 

 !  ستی ن ادمیزدم و  ییجا کی یگند کی...کنهی و مجازات مخدا داره من  کنمی م احساس
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  میبهم داد رو خوردم و به صندل یو فحش کش  دیبا زور تهد مانیرو که پ ییو چا کی ک یمحتوا نیاخر
 دادم.   هیتک

مدت    نی! تو ادهیبدبختم نخواب مانیکار بچه ها با سردخونه تموم نشده و عالوه بر من پ هنوزهم
 .میمثل جغد شد قایجفتمون دق

  نانیفراتر از داغون بود! لبخند اطم یز یچ افشیباز شدن در، گردنم رو سمتش چرخوندم. ق یصدا با
  یصندل  یهمون طور که رو خوند، ی به صورت نگرانم زد. انگار حرف هام رو از تو صورتم م یبخش

 و لب زد.  دیکش یق ی نفس عم نشست،یم

از قلم مونده باشه، به بچه هام گفتن چند   یز ی فکر نکنم چ گهیکردم! د یاوک وی _نگران نباش همه چ
 برن تا کارا جفت و جور شه...  یاجبار  یمرخص یروز 

 یتکون دادم که دست یشده...من بازم نگرانم... سر  یاوک یگفت همه چ یوقت  یاروم نگرفتم، حت بازم
 .دیکش یکرد و پوف بلند ختشیو بهم ر یخاک یتو موها

 ... یتسمه پاره کن ترسمی! میخونه...اصال استراحت نکرد  ی_بهتره بر 

 ... رمی_م

رو   اونم بفهمه که جرات رفتن به خونه دمیترسیگرفتم. م  مانی اومد. نگاه از پ یاز ته ته چاه درم  صدام
 .کردمی م ین یرو پام حس سنگ گهیخسته و داغون بودم که د یبه قدر  میاز حق نگذر  یندارم! ول

  رونی ب نکهی بلند شد. قبل ا مانیاروم سمت در رفتم که پ ی رو برداشتم و با قدم ها نمی ماش چیسوئ  اروم
 لب زد. یبرم با لحن اروم 

بشه از   سی که دهنتم سرو یهست ییادما نیبهت گفتم تو از ا دمتیواسه دفعه اول د یوقت ادتهی_
 ؟یدی بروز نم یچ یدرونت ه

 یداشتم، اون روزا...روزا ادیحوالش کردم. به  یقدم جلوتر اومد. از سرشونم نگاه خسته ا چند
تا   اکیتازه اومده بود امر مانیو پ کردم ی که تازه داشتم اون مزونم رو سرپا م یی...روزایو دلتنگ  یالی خیب

 !نهیخاله رو بب 

 . دیو خند  دیبه شونم کش یدست
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  یگو*ه یلی ناراحت، نگران و احتماال حال خ یل یخ دونمی...مختهی اوضاع بهم ر دونمی_م
نباش! برو استراحت    یچیبازم پشتتم...نگران ه  یول  رمیازت دلگ  نکهیبا وجود ا  ی...خواستم بدونیدار 

 فکر کن! شنهادمی رو پ   یتونیکن و اگه م

  یتا انفجار فاصله ندارم مثل مرحمه...لبخند کم جون یز یکه االن چ یگرش واسه من تی حما حس
وسط آسمون   ییجا  دیظهره و خورش کی. هوا سرده و انگار نه انگار که نزدرونی بهش زدم و اومدم ب

بود  اطیکه گوشه ح  نمی... سوار ماشزهی ریمردم شهر فرو م  یحس و حالش رو رو یب  یگرما و پرتو
و کلنگ درحال خراب کردن سردخونه هستن، زدم   لیکارگرا که با ب یو بدون توجه به سرو صدا دمش
 .رونیب

تمام آشفته    نیدرونم همه باهم قصد شکست دادنم رو داشتن، ب ادیز یو خستگ سوختیهام م چشم
  دونستمیواقعا نم .دادیو حس شرم آزارم نم  یمونیبه اندازه عذاب وجدان، پش  یز یچ چیبازار ذهنم ه

 یمعصومش شرم داشتم...چه طور  یاز چشم ها دونستم،یباهاش روبه رو بشم...نم دیبا یچه طور 
طرفه قضاوت کردم. آخ خدا، من  کیدست داشته و من فقط  یگند کار  نیبگم پدر منم تو ا   شبه

 توفم تو صورتم نندازه! یحت گهیکه خودش بفهمه و د یاز روز  ترسمیطاقت گفتنش رو ندارم...م

بود.  یا شهیبردم. نگاهم به پنجره ها و ش  اطی رو داخل ح  نیماش یخونه، با بدبخت یجلو دنیرس  با
  یک یبلند کردنش رو ندارم! با مکافات و هزار ییشده که توانا نیجفت زم یزدن، جور   ریبه پاهام زنج 

داخل   ومسرد سوخت. ار یز حجم هواهام ا هیکه ر دمیکش یقیاومدم و نفس عم  رونی ب نی درد از ماش
 !  نمشیرفتم و دعا دعا کردم االن نب

 یاشک ها شبش،ید یها یدلبر  ادی...خدا کنه ادیمن ن یخواب باشه، خداکنه حواسش پ  خداکنه
...خداکنه بتونم اروم باشم، خدا کنه بتونم به خودم افکارم و  وفتمیمعصومانش و غم چشم هاش ن

 احساساتم تسلط داشته باشم.

  یچشم بستم و بو هیکه مات زده چند ثان دیچیپ می نیب  یچنان تو یقرمه سبز  یباز شدن در بو با
به سمت گذشته  میکه من رو مستق ین یری ش ییکه پخش شده رو از ته دل استشمام کردم. بو  یخوش
  رس فیکث ی و من باهمون لباس ها ذاشتیکه مادرم برام غذا م  ییگرم تابستون، روزا یبه روز ها برد،

 . دمیخریمادرانش رو به جون دل م یو غر ها نشستمیسفره م
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صدف که انگار به قصد  دنیسمج نشست، با د  یاشک ری اون روزا، گوشه چشمم به حر یاداور ی با
و من   ستادیجلوم ا یاشکم رو پاک کردم و خواستم بهش سالم کنم که شاک یفور  ومدی استقبالم جلو م

 بود.  نیری برام ش تشمیعصبان یدختر شدم که حت نیمات ا

  یکیبه  دونمیچم ایزنگ بزن!  ایخبر بده!  هیحداقل  ؟یکش یخجالت نم  ؟ ییمعلوم هست کجا چی_ه
 شم؟یمن نگران م یگیخونه ام که تلفن نداره! نم نی ندارم ا یبگو! من بدبخت که گوش  یز یچ هی

 ؟ یو رفت یخونه بزرگ ول کرد  نیو تو ا ! منستیمحدثه بدبختم ن نیا یبدبخت

 جنبه ام...   یمن ب ی... من بهش زل زدم...نگرانم شده! گفت نگران شده! وازدیم غر

قورت دادم و ناخواسته نگاهم   ی...آب گلوم رو به سختیش یم یول ،یندارم تو نگرانم بش اقتیخر ل  من
انقدر اومده که  ن،ییصاحابش استفاده کرده و اومده پا  یبه چاک لباسش بود که انگار از حواس پرت 

به  یوا بارمی بازش خودم رو م یموها دنیمن از د یمعلوم بشه و من رنگ ببازم...لعنت نشیخط س
 یفقط از لحن و چشم ها گفت،یم یچ دمیفهمی...نمستیب ن به االن که حالم خو یوا  زا،یچ هیبق

  ی... واسه من بهیواسه من دلگرم نیشدم ناراحته...هم  دیروزه ناپد کی نکهیاز ا دمیقشنگش فهم
 !هیرو از همه پنهان کرده دلگرم ش یکس که سال ها تنها مونده و غم و ناراحت

االن  یول شه،ی مرحم دردم حساب م مانیپ یگرم و حرف ها یدست ها کردمیفکر م شیساعت پ چند
 ! یچ یعنیمرحم  دمیدختر فهم  نیا دنیبا د

 _متاسفم...م..من کار داشتم.

  مهیچهارتا دونه کلمه رو نصفه و ن  نیو ها غر زدن هاش هم  یجون کندم تا در برابر تمام نگران ن،یهم
  یطور که سمت آشپزخونه م همون یگرفته ا یبهم انداخت، رو ازم گرفت و با صدا یبگم. نگاه ناراحت 

 رفت لب زد. 

 ناهار بکشم برات! ای_باشه...ب 

به  یندارم! چنگ اقتیناراحت باشه؟ مِن کثافط ل  دیشدم. چرا با جیکرده! به خدا بغض کرده...گ بغض
. چند قدم سمتش برداشتم و مردد دینگاه ازم دزد یصداش زدم. برگشت ول ی موهام زدم و با کالفگ

 گفتم: 

 ..خواستمی..من...من..میدونیشده...م یز یچ هی._من..م..ن.
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 نگاه مه گرفتش رو سمتم گرفت و اروم گفت:  باالخره

 ؟ ی_تو چ

. به قران که ارمیحرفم رو، بغضم رو، دردم رو به زبون ب  ی دونستم چه طور  ی! نمطونی لعنت بر ش یا
. الل اوردمیبه زبون ن   یز یهام چ یاز دردام و ناراحت گهی. سال هاست بعد مرگ مادرم دستمیبلد ن

به   تکلمکه تازه قدرت  یادم الل سخته! مثل بچه ا کیشدم و الل موندم و االن صحبت کردن واسه 
 !تونهینم یبگه ول خوادی دست اورده دلش م

نگاه   همزمان فونیبا زنگ خوردن آ یکنم، ول فیکردم جمله هارو کنار هم رد یمکث کردم و سع  یکم
.  دمیپام کوب یشد. صدف اروم برگشت سمت آشپزخونه و من محکم رو دهیجفتمون به سمت در کش

 دادم و لب زدم. هیتک  واریهمزمان به د  فنیبود! با برداشتن آ یخودم رو بکشم عال شدیاگر م

 _بله؟

 باهات دارم!  ی_باز کن...کار مهم 

انداختم، زودتر از   یبه ساعت نگاه کنه؟ی م کاری چ نجایا ن ی. ادیرسما رنگم پر لی سه یصدا  دنیاز شن 
مثل اعالم خطره! نگاه نگرانم رو   شی و شاک یعصب  یاومده ولحن صدا کردمیکه من فکرش رو م یز یچ

آشپزخونه   مترو زدم س فونیانداختم که درحال ور رفتن با قابله ها بود. همزمان که دکمه آ یبه صدف
. دستش رو گرفتم کردیصدف با تعجب نگاهم م  چارهیو وارد آشپزخونه شدم. ب  دمیتوانم دو نیبا اخر
تو مخش   یمسخره و سوتفاهم  یفکر ها نکهیقبل ا د،یترس یسمت خودم. لحظه ا دمشیو کش

 لب زدم. یبشه فور  فیرد

 !این رونی تو اتاق باش و ب قهی چند دق هی_زودباش...

 . دیگار تازه به خودش اومد و به قدم هاش سرعت بخش شد، سمت راه پله ها رفتم که ان دهیکش دنبالم

 بود!؟ فونیپشت ا یمگه ک شده؟ی_چ

و با حلقه کردن دستم دور کمرش داخل  دمیدستش رو اروم کش م،یدیاتاق خوابمون رس یجلو به
 فرستادمش. 
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نذار! تا من   رونیدر ب  نیو از اافتاد پات  یجا باش و هر اتفاق   نی! همنتتی بب خوامی که نم یک یخر!  هی_
 ؟ یدیفهم  ،یاینم  رونی ...بومدمینگفتم...تا من دنبالت ن 

 شده؟ی چ یگینم  ی_باشه ول 

 جا باش و سرو صدام نکن...  نیاالن نه! هم یول گمی_ م

صدف نشست فقط   یو ترس هم درون چشم ها یکار خودش رو کرد، نگران می کالمم و نگران  استرس
 .دمی کش  یقیتخت نشست. نفس عم  یلب گفت و رو ریز ی"باشه" ا

که   ییخودم و کسا یکل زندگ ارم ینفس کم ب  کمیتموم شه و اگر من فقط  یطور  کی دیبا یباز  نیا
 دوستشون دارم به هوا خواهد رفت. 

مواجه شدم.  لیاشفته سه یادیز دیاومدم که با صورت ملتهب و نگران و شا نییاز پله ها پا اروم
صورت قرمز و رگ   نی! اما، استی ن  رونی ب یاصال مناسب سرما نیج  پیرنگش درکنار ت  یمشک  یباران 
لب هام نشست، دست   یرو ی. پوزخنددادیدرونش م  ف یتوص   رقابلیغ یبرجسته نشون از گرما یها

روم   شیکستر نگاه خا  یرفتم. وقت  نییاروم از پله ها پا  یلیشلوارم فرو کردم و خ  بیهام رو داخل ج 
 تونستم خشمش رو حس کنم. یافتاد م

 نجا؟ یا یخبر اومد یچرا انقدر ب  شده؟ی_چ

که منتظره   یبه شدت گشاد شده بود. درست مثل گاو نر   شینیب یپرده ها د،یکش یق یعم  نفس
 خون به راه بندازه. یایواکنش از طرفه تا با شاخ خاش در نیتر کیکوچ

 خونه... یگفت اومد  مانیسر رفتم پ هی...ی_شرکت نبود

خونسرد    یل یخ ده،ی. پس رفته شرکت و حتما دست گل قشنگم رو درمیخندم رو بگ یجلو نتونستم
 .  نهیمبل نشستم و ازش خواستم بش یرو

. اومدم استراحت کنم و برگردم.  ادی چشم هام از کاسه داره درم گهیکارخونه بودم د وشب ی_اره کل د
 شده؟  ی...طور یای ضطرب به نظر محاال چرا انقدر م

 .دادینم یخوب یبو زشینگاه ت  نی... ادهیفهم دی نگاهم کرد. شا ساکت



 صدف در طوفان 

646 
 

 ؟یمگه خونه ندار  ؟یکارخونه بود شبی_چرا د

 لب زدم. لکسیر  یلیپا انداختم و خ یواکنشش از پارو دنی. واسه ددمیلحن پر حرصش خند از

  یو هم حساب  میدار  ازی خرت و پرت تو انبار هست که هم بهشون ن یسر  هی قتشی_حق
گرفتم خرابش   می. تصم خوردی بدرد نم گهیزدم. د یمیسر به سردخونه قد هی مانی با پ  شبی...درنیجاگ

 واسه خرت و پرتا بسازم. گه یانبار د هیکنم به جا 

بگه  خواستی. مو لب هاش رو بهم فشرد دیرنگ استرس گرفت. مردمکش لرز شیوحش یها چشم
کامال   زیچ ک یو سراغ سردخونه رفتنم  دونمینم یز یداشت من هنوز چ دیچون ام دی. شاگفتینم  یول

 و بدون برنامه باشه! یتصادف

کانس اجاره کردم   هی اطیح رونی فرستادم ب ول یاز وسا یسر  هیتوش نبود،  می بدرد بخور  زی_البته چ
 شده؟  یز ی ! چنجایا یچرا اومد یتو نگفت یبشه! راست  یتوش تا انبار اوک ختمی ر لویوسا

 لب زد. یچشم هاش رو بهم دوخت و با لحن جد انهیانداخت، موز نیی کرد، سرش رو پا اخم

! دخترشم که  کننی م یزندگ یشده، خانوادشم که تو اشغال دون  لیوقته تعط ی ل یخ  یرعلی_شرکت ام
 ؟ یخانواده بکن  نیبا ا یمونده که بخوا یا گهیزنته کار د

مکث   ی! کم رهی لحظات نفس گ  کردمی گاه قراردادم. حس م هیمبل به صورت تک  یپشت یرو رو دستم
 گفتم:  تی کردم و با جد

...مگه  یوارد عمل شد  یبا من هماهنگ کن نکهیقبل ا ی عنیانگار تو زودتر از من... یول ادهی _کار که ز
 نه؟

 ه؟ ی_منظورت چ

 زل زدم و گفتم:  شی وحش یبه چشم ها یجد  یلیخ

 ؟ یو دستکار و داداشش  یرعلیام نی_تو ماش 

کار خود ناکسشه! هرچند از اولم حدسش سخت نبود.   دادینگفت. صورت خونسردش نشون م یچیه
 ببره.   شیپ فیرو کث  یباز  نینفره که دوست داره ا کیفقط 
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 !یمونی دختره روت اثر گذاشته و پش نی! نکنه اکنهی نم ی_واسه تو که فرق

 گفتم:  یجد یلیکردم و خ  یظیاخم غل زش یلحن تمسخر ام از

جزو نقشه ما نبود...تو  نیپدرش فلج بشه! ا ای! رهی عموش بم  خواستمینم  ینکنه ول  یفرق  دی_شا
  گهیم ده  یهم و کارا انی ...قرار شد درجرمی...قرار شد باهم برمیکن  ی...قرار بود باهم باز یقرارگذاشت

 !یر یم یو همچنانم دار  یتند رفت کمیانگار تو  ی! ول میباش

 هوا لب زد.  یانداخت و ب  ینگاه بهم

 بهت داد؟  یتو خونه! چ یو راه داد_بچه ها گفتن ارش 

 . دمیخند بلند

 کنن؟ی منم م ی_چه قشنگ! پس افرادت جاسوس

! نه به ی. از جاش بلند شد، حس خطر داشتم. حس نگراندیحرفم صبرش کم کم ته کش  نیبا ا انگار
اگر   ی...حتستیاز اون دختر که االن تو اتاق نشسته واسم مهم ن ری غ ایدن نیا ی چی خاطر خودم، نه ه

  شیزی...فقط صدف مهمه..اون چستیخودم دوزار مهم ن  یبکشه زندگ   کیبار  یاالن کارمون به جاها
 نداره.   تیاهم یچ یه گهید وفته،یواسش ن  ینشه، اون اتفاق

اگه   کنمیم  کارتی چ یدون ی...مادیکه من از دور زدن خوشم نم  یدون ینکن پسر سعادت! م ی_با من باز 
 ! یر ی م یاب ریز یبفهمم دار 

خم به ابرو   یشدن بود ول  ی. درونم درحال انفجار و متالش ستادمیا نشیبه س  نهیشدم و س بلند
 رو انتخاب کردم و گفتم:  یو اروم تر  یلحن جد  لی. دربرابر لحن پر از خشم سهاوردمین

رو شروع نکردم    یبعدشم من باز  ،یدار  ازی که تو بهش ن هیزیچ  نیاخر قتیحق دنیشن  ییوقتا هی_ 
نرفتم چون ادمش  یراب ی! من زیکه راجب پدرت و خانوادم گفت  یهمون روز  ،یتوشروع کرد ادته؟ی

رو حساب حرف ها و سند و مدارک  ینبودم ول  قمینبودم، اهل خنجر زدن به رف  ینبودم، چون نالوت
خواهرمم   یِ دوست دوران بچگ  م،ی بچگ قیخنجر زدم...به ارش! به صدف، رف قمی تو به رف مهیو ن صفن

 نارو زدم!
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بکشتت، همون شب    خواستیزنت م یکه بابا ی! همون شبیتو انتقامم همراه باش  ی_خودت خواست
. تو به من  خوندی واست فاتحه ام نم یخر  چیکه ماه به ماه ه یقبر بود هیاگه من نبودم االن فقط 

 نجا؟ یاومد ا ی! االنم دور برندار و مثل ادم بنال...ارش واسه چه کوفتیونیمد

 تم:لب گف ری ...زارمیدرب یتابلو باز  دیکنم. نبا یکردم خشمم رو با مشت کردن دستم خال یسع

 ...نهی و بب_اومده بود زنم 

 جواب داد. یکرد و با لحن تند  اخم

با    ،یباز  کی شب رمانت هیتخت و  ه ی شی...بهت گفتم ماشهیدختره واست شرم  نی_بارها بهت گفتم ا
به خر کردن عاقدو   یاز ین گهید شدیدق واسشون م نهیور دل ننه باباش! ا ی کردی بچه پرتش م هی

 ...نیوگرنه ا  یاز شرش خالص ش دی...باشهیاالنم داره واست شر م نی...هممینداشت یپنهان کار 

 قهیدست هام گره کور خورده به دور   دمینتونستم خودم رو کنترل کنم، به خودم اومدم د گهید
رو بردارم و تو قلبش فرو کنم. از خشم صورتم به  یخور  وهی لباسش، هر لحظه دوست داشتم کادر م

 . دمیزل زدم و غر بهش  د،ییگرا یم یقرمز 

 !  ذارمینم ی دندون تو دهنت باق یار یو به زبون باسم زنم گهیبار د هی شرفم؟یمن مثل تو ب ی_فکر کرد

دستش رو    یدستم زد و به عقب هولم داد و با لحن تند  ری رو گرفته بودم، ز قشیکه همچنان  یدرحال 
 گرفت سمتم و گفت:  دیبه حالت تهد

که   ییزای...تمام چتی ! کل زندگابوی یکردن ندار  دیواسه تهد یز ین چچو یستی کردن ن دی_تو ادم تهد
 مال منه! پس... یکن یم  یزندگ یکه توش دار  یخونه ا  نیا یاالن هست حت

مثل   تیاشاره کرد، با صورت درهم جمع شده از عصبان  اشقه یاومد و با انگشت اشارش به شق جلوتر
 . دیغر یببر زخم

 هی یمثال وقت ست،یاصال خوب ن  یفهم ی تازه م یر یگیانتقامت رو م  یوقت یدونیم وفتی_ با من درن
اون   یکنیحس م یراحت شد یکن یحس م   دهیبودن بهت دست م یاون لحظه حس ته  یکشی نفرو م

موقع   یحت  شهیو هم شهیتموم م یهمه چ گهیاز اون روز به بعد د نکهیا قتیحق  یتاوانشو داد ول
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گرفتن نفس   ستیمرحله رو رد کردم...ادم کشتن واسم مهم ن نی...االن من ایباش  داریب  دیخواب با
 رو هوا!  فرستادمی رو نم  یرعلیو ام  رمحمدیاگه واسم مهم بود ام ه؟یچه طور  یدونینفر م هی

تر از   رانیو و ی. خراب تر از هرخرابه اکردمی که تصورش رو م یز یتر از چ میشدم، اوضاع وخ ساکت
جرات ادا کردنش رو   یکلمه و جمله ا یحت  ،یحس و حال چیهست که ه می وخ! انقدر یا رانهیهرو

و   هکه از ترس ناموسش الل ش یشده و امان از مرد  دهی به بلندا کش انی جر نینداشته باشه. وخامت ا 
 رو به جون بخره...  زیهمه چ

با   رفت،ی. همون طور که سمت در خونه مدیدور دهنش کش یزد و دست یپوخند دینگاهم رو د یوقت
 گفت:  یلحن ترسناک

زودتر   دیبا  زاروی چ یبعض فی تکل کنم،ی . حس ممیکارا باهم داشته باش  یل ی_فکر کنم من و تو خ
 مشخص کنم...

پاره   کهی که درحاله ت یرت یمردانم و غ یرو به طبقه باال انداخت و من گر گرفتم از حس ها نگاهش
و قطعا   ره یاونم گ یپا یباز  نیتو ا نکهیا داد،یداشت صدف رو نشون م میمستق ری کردن قلبم بود. غ

  یدرهم جمع شده رفتنش رو نظاره کردم و هرچ یزده! با صورت ییدرمورد طالها حدس ها لیسه
 . گفتمیلب م  ریز ومدیفحش و ناسازا به دهنم م

و   یبه کثافط  تونهیکس نم چیاز همه خطرناک تره، حق با ارش بود، ه لیمورد که سه نیدر ا قطعا
بهم دست داد.  یبود تا گفت و گو حس بد دیتهد شتری که ب دارید نیاون رفتار کنه و االن با ا یرذل

...االن وقت الل نمیبرنامه بچ  د یفکر کنم! با دیکردم اروم باشم. با یو سع دمیبه صورتم کش یدست
 . تس یو سکوت ن یباز 

رو   ختمیکردم چهره اشفته و بهم ر  یخراب و درهم از پله ها باال رفتم، سع  یصدف با اعصاب  یاداور ی با
 یذره ا خوامیتو دل من باشه، نم   اهمیدن  یها ینگرانش کنم، تمام نگران دمیترسیکنم. م یمخف یکم

 کردم.   شی خطرناک یخودش بفهمه وارد باز  نکهیکنه! بدون ا یاون حس ترس و اشفتگ

  یباال رفتن ضربان قلب ب یجلو قیعم یکردم با نفس ها یدست تو موهام فرو بردم و سع  چندبار
غم بغل گرفته   یتخت که زانو یجسم مچاله شدن رو دنیدر اتاق رو باز کردم از د ی. وقت رمی تابم رو بگ

 دنیا د. بدیصورت قشنگش د  یرد اشک رو رو شدی م یبود و حت نیبود ماتم برد. صورتش غمگ
 روهم فراموش کردم!   دنینفس کش یحت  زیچند لحظه همه چ  یحس کردم برا  تشیضعو
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و   دمیتخت نشستم که ازم گرفت و خواست سمت در بره که بازوش رو کش یتند کنار رو  یقدم ها با
 گفتم: 

 ؟یکرد هیچرا گر شده؟ی_چ

سمت    دمشیدم و کشگفت و باز خواست از دستم فرار کنه که ممانت کر ی" ا یچی لب اروم "ه ریز
 نداشتم! دنشیتا به اغوش کش یکه فاصله ا یخودم، طور 

 هان؟ یکرد هیگر  ی! واسه چیبر  ذارمی وگرنه نم شدهی_بگو چ

 نمیو گله دستش رو به س تیبه قصد شکا  یانداخت، مثل بچه ا یر یصورتم نگاه ناراحت و دلگ به
 لب زد.  ی و با لحن شاک دیکوب

بفهمه   یکس یخوایتوکه نم ؟ینشونم بد واریبه در و د ی منو ببر  تیکوفت یها  یمهمون ی_ فقط بلد
 برم گم و گور بشم، هان؟  یدی چرا طالقم نم یزن دار 

ازم  دادی که نشون م نشیو غمگ ونیگر یچشم ها یکرد ول  ی هام اتصال میواژه طالق س  دنیشن از
بگم که انگار داغ دلش   یز یشدنم رو سرکوب کنم. خواستم چ یوحش یو ناراحته وادارم کرد خو ریدلگ

  نی! غمگشی ری دلگ نیو من ماتم برد از ا هیگر ری چند ساله بلند زد ز یمثل دختر بچه ا قایتازه شده، دق
دختر عاشق در برابر   گنیمن حساس شده؟ راسته که م یکردنش؟ واقعا انقدر رو رفتارا  یشده از مخف 

چشم   دنیکه دل عشقش رو بشکنه! د ی! و لعنت به مردنهیکره زم یرو ادم ن یدفاع تر یعشقش ب 
و تمام موضوع و محور حرف   کردی و گله م  زدیها و دماغ ورم کردش دلم رو به تاپ تاپ انداخت. غر م

باال اومده و من  یبهش بگم که چه گند تونستمیکاش م ی" ا؟یکرد میبود " چرا من رو قا نیهاش ا
  ینتونستم جلو گهید دمیچهره ناراحتش رو د ی! وقتکنمیم مشیه مردم شهر قااگر الزم باشه از کل

من رو   خوردیمقرمزش که اشک ها از روش سر  یلب ها  یحت  رمیجنبه ام رو بگ   یحس و حال قلب ب 
 . کردیوسوسه م

 گمیکوپ کرد. دستم رو پشت سر و گردنش بردم و با دست د چارهیحرف هاش جلو رفتم که ب وسط
واکنشش رو   خواستمیکردم. م ستیصورتش ا یتر یم یتو چند سانت هیکمرش رو گرفتم. چند ثان

لبم   یگشاد شدش رو یچشم ها یاز سکوت و ادامه ندادن به حرف هاش! وقت  ریغ یواکنش  نم،ی بب
 حرکت داد. رماننشست، قلبم ف 
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ضربان قلب  یروش نشوندم که با بسته شدن چشم هاش مواجه شدم. صدا  یمطاقت بوسه نر یب
مثل پس   نیری ش یز ی درونم تکون خورد چ یز ی. چدمیشن یم نمیبدنم و قفسه س یمهربونش رو رو
پا به فرار گذاشتن و من موندم و   یمنف  یو خوب بود که تمام فکر و حس ها نیری نزدن! انقدر ش

رو به دندون گرفتف به  نشیریتا ازش دل کندم. لب ز دیطول کش هیچند ثان  هاشلب  فیساحل لط
چشم هام پرده اکران بست،   یبه صورت کامل جلو  شبیآب گلوم رو قورت دادم خاطارات د یسخت

 گلگونش چشم دوختم. یبه صورت قرمزمش و لپ ها

 گفتم:  یم و محک یفرستادم با لحن جد یرو باال اوردم و همون طور که موهاش رو به عقب م دستم

...تمام تو، همه ت  نهینداره تورو بب  اقتیل  ی! هرکسکنمی کارو م نیا چمی بپ ی_اگه الزم باشه دورت گون
تا    کردمیو بهت نگاه م شدمیچشم م ای به اندازه تمام مردم دن تونستمینگاهت...اگه م یواسه منه! حت

 نباشم.  هیصاحاب بق یب ینگران هرز رفتن چشم ها گهید

  دنیکه انگار از شن نمیلبخند نازوک کنار لبش رو بب  تونستمیانداخت، م نییزده سرش رو پا  خجالت
باز   قهیذوقش، ذوق کردم! ناخواسته توجه ام به  دنیحرف هام ذوق زده شده، هرچند منم از د

رو حفظ کردم و همون طور که انگشت اشارم اروم به صورت نوازش بار از   میلباسش افتاد. لحن جد 
 !خواستیم طنتیرفتم، دلم ش  نییچونش تا گلوش رو پا ریز

تا   یک یلباسش که مرز بار قهیموندم و نوازشم رو ادامه دادم و به خط  رهی و گرمش خ دیپوست سف به
  یو به چشم هام نگاه محتاط دیلرز  یکم  دیرس  یدستم به نقطه حساس ی. وقتدمیداشت، رس  نشیس

 : تمحرفم دستم رو همون نقطه نگه داشتم و گف شتریب ری اثواسه ت یرو نداشتم ول یانداخت. قصد کار 

  دایکه مشکل نشستن پ ارمیسرت ب ییچنان بال ،یبزن یراجب طالق حرف  گهیبار د هی_و درضمن، اگه 
 گم؟یم  یکه چ یفهم ی! میکن

  یا هیقلو ی بازم اون لب ها خواستیدلم م دیهاش گشاد شد و لبش رو به دندون گرفت. شد چشم
فاصله   کم ی. ازش میاز دست داد یلیاالن زمانم خ  نیوقتش نبود. هم  یقشنگش رو امتحان کنم ول

 رفتم گفتم:   یگرفتم و همون طور که سمت حموم م

و چند دست لباس واسه خودت و من  پوشیلباس گرم  رمیگیم یا قهیدوش دو دق هی_تا من 
 . امیتوش تا ب نیتخت هست. بچ ری چمدون ز هیبردار...
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 و گفت:   دیتمام سمتم چرخ یجی گ با

 م؟یبر میخوایم ییجا  ؟یچ ی_برا

 گفتم:  یبه صورتش انداختم و با لحن اروم ینگاه

 ببرمت ماه عسل!  خوامی_اره، م

 "صدف" 

بغل    کمیبا   میمنف یو حس ها تی تمام عصبان شهی! باورم نمرمی بگ تونمینم یرو لحظه ا رتمی ح یجلو
 و اون جمله قشنگش دود شد.  یو ناز کش 

 . دیآب به گوشم رس یبعد صدا هیچشم هام محو شد و چند ثان  یهنوزم *"که از جلو 

غرق شده بودم از جام   شیپ قهی که تو ُبعد و احساسات چند دق یخوردم، واقعا جا خوردم! درحال جا
 مناسبه سفره برداشتم. کردمیکه فکر م یز یبلند و هرچ 

خودم و خودش رو    لیو وسا  دمیکش رونیتخت رو ب  ری ته بود، چمدون زطور که خودشم گف همون
و   یهمراه با نگران بیعج   یتخت نشستم. حس و حال  یسرجام رو یا قهیداخلش جا دادم. چند دق

!  دونمیکه من نم ی...اتفاق خبرمیشده باشه که من ب یز یچ  دمیترس یدلشوره درون وجودم رخنه کرده. م
 شوم تر از خاطرات و گذشته!  یکه بِد، شوِم حت   یاتفاق

کردم فکرم رو از آغوشش، تن داغش دست هاش و   ی التهاب گرفته زدم و سع یبه گونه ها یدست
 به تمام معنام!   جنبهی ب کی خستش دور کنم. من  یاون چشم ها یحت

از اتاق   ی*". فور اومد.  رونیتموم شد و حوله دور کمر ب شیا قهیبلند شدم که حموم چند دق  ازجام
 رها کردم.  مهیو درو پشت سرم ن رونی اومدم ب

با   نیبعد ارت یق یفکر نکنم. دقا یمنف یزهایکردم خودم رو مشغول کنم و به چ ی اشپزخونه و سع رفتم
 و گفت:  دیسمتم چرخ ذاشتی مبل م یرو رو لیوسا  یسر  کیاومد. همون طور که  نییچمدون پا

 ! _برو لباس بپوش...فقط گرم باشه
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که  یی از وررفتن با غذام برداشتم. جرات و جسارت به خرج دادم اون شوهرمه! مثل همه روزا دست
 اروم باشم.  دی برخورد کنم االنم با میکردم باهاش مال  یسع

 به خودم گرفتم و لب زدم.  یلحن خونسرد و اروم پس

 ساعت! نیاخه؟ اونم تو ا میبر میخوای کجا م  شده؟یچ یبگ شهی_م

وقته رابطمون اروم   یل یهول کردم. خ یبرداشت. اومد روبه روم و من کم   شیاز ور رفتن با گوش دست
به   یتوهمش لحن مهربون  یبرخالف اخم ها ستادیمونده! جلوم ا زهیر هیهنوزم اون ترسه  یشده ول

 خودش گرفت که اگر بگم دهنم باز موند دروغ نگفتم. 

  میچیشده! برو لباس بپوش و نگران ه ریچون د یجله کنع  دیبا کمیاالن  ی...ولدمیم حی _برات توض
 با من! شهینباش بق 

 خوردم.  جا

تکون دادم و رفتم باال و   یشورش رو دراورده! فقط سر  گهی که د ختهیتو لحن ارومش تحکم ر یقدر  به
  دمیکنارش رس   یخودشم اماده بود. وقت نییاومدم پا  ی. وقتدمیگرم پوش یطبق خواسته اش لباس ها

 تو چشم هام زل زد و گفت:  یجد یل یدستم رو گرفت و خ 

  ایناله کن...مثال دستو بذار رو دلت!  کممی...چشم هاتو ببند، رونی بغلت کنم و ببرمت ب خوامی_ م
 صورتتو از درد جمع کن...باشه؟  دونمیچم

 . رمیبگ  خودم رو ینتونستم جلو گهیمتر باز شد، د مین دهنم

 ! ترسمیبابا به خدا دارم م ؟یبکن  یخوا یم کاری توروخدا بگو چ ؟یچ  یعنی نی _آرت

و من   دیعقب رفتن رو نداشتم. انقدر جلو اومد که رسما بدن هامون بهم چسب یی جلو و من توانا اومد
  دادیم یچونم نشست. به چشم هاش که رنگ نگران ری. دستش ز کردمیم  تیحس امن یک ینزد نیاز ا

 زل زدم. 

دادن   ح یواسه توض  یوقت نترس فقط االن وقت خوب چینترس...ه زیچ چیمن زندم از ه ی_تا وقت
و گوش کن. تو  شدم...تو فقط حرفم  یبد زی چ ریبگم من درگ تونمیفقط م  یول ی نگران  دونمی. م ستین

 به خدا! گمیراه م
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سکوتم رو   ینگفتم. وقت یز یچ  ی. نگران بودم ولزدیموچ م زی ترس، همه چ ، یلحنش عجز، نگران تو
 پاهام برد.  ری دستش رو ز اطیبا احت دید

از   خوادیرو داشتم که م  یسخته! خودمم حس و حال کس کمیمکث کرد انگار واسه اونم  هیثان چند
گذاشتم که   نشیس یچسبوند. دست هام رو رو نشیو به سبغلم کرد محکم من یبپره! وقت یبلند
 و نگاهم کرد.   دیچرخ

 ؟ ی_پس چمدون چ 

 گفت:  یفور  رفتیطور که سمت در م همون

 برات... خرمیالزمت شد م  ی بهتره. توراه هرچ  مشیشدم، نبر مونی_پش

! نمی رو بب  ییخونه کذا نیا ستیقرار ن گهیکه د گفتیدرونم م یشدم که درو باز کرد، حس  ساکت
 هرچند که تو اون لحظه به حسم اعتماد نکردم.

رو  من ی رو دراوردم. وقت ماریب  یادما یدلم گذاشتم و ادا یو روخواست دستم نی طور که ارت همون
به  یجلو اومد، نگاه شونیکی فظا بودم. محا زیگذاشت از گوشه چشم متوجه نگاه ت یصندل یرو

 انداخت و گفت: 

 اد؟ یدکتر ب  میشده؟ خانم حالش بده زنگ بزن  یز ی_اقا چ

 گفت:  یرو بست و جد نی در ماش نیارت

بذار تو خونه تا    ریدرمانگاه فقط...من شام سفارش دادم...اگه اورد بگ برمشی_خودم چالقم مگه؟ م
 برگردم. 

 ! هیگریخندم گرفت. چه باز  نیگفت و من از لحن خونسرد ارت یباشه ا  اروی اون

 و گفتم:   دمیهوا سمتش چرخ یاورد ب  رونیرو از خونه ب نیماش  یوقت

 خونه؟ میو برگرد_مگه قراره شام 

 گاز فشار داد و محکم گفت:  یبه عقب نگاه کرد. پاش رو رو نهیا از
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 ...میگردی وقت برنم چیه گهی_د

 کردم و گفتم:  زیر چشم

 شده؟یچ  یدیم حیاالن توض_

 بهم انداخت و دنده رو عوض کرد و اروم گفت:  ینگاه مین

 رو بهم نگفت!   یبهم نارو زد...همه چ لی اشتباه کردم...سه هی_

 بهش نگاه کردم و گفتم:  جیگ

 !فهممی نم یطور  نی _کامل بگو...من که ا

  یو سرش رو رو دیچی نگه داشت. دست هاش رو دور فرمون پ ابونیساکت شد و کنار خ هیثان چند
سخت   یبراش انقدر  دیبا شده،یچ نکهیحسش کنم! گفتن ا تونستمیدستش فشرد. حالش بد بود... م

 کنه!  یباشه که نتونه رانندگ

درحال غروب بود، با مکث و   دی و خورش  شدیاز کنارمون رد م یادی ها باسرعت ز نیکه ماش  یدرحال 
 سرخ شده چشم هاش نفسم گرفت.  یدو گو دنیاز د  دیشونش گذاشتم. چرخ  یرو رو دستم یدودل

 شدم و جلو رفتم. نگران

 من نگرانتم... شده؟یچ  یگی_نم

تر   جیگفت...گفت و من هرلحظه گ یداد. دست دست کرد...ِمن من کرد، هول کرد ول هیتک  یصندل  به
که باباش   ییکاسه بوده...از طالها کیو شوکه تر شدم. از پدرش که با پدر و عموم دستشون تو 

 بزنه! یدست کیو خواسته  دونستهیطالهارو م یکه جا یل یو تو کارخونه جاساز کرده، از سه دهیخر

 پر بود با بغض گفت و منم بغض کردم... دلش

پدر خودش هم به اندازه  نکهی...امیشد چهیجفتمون باز نکهیکردم...ا دییزمونه گله ها کرد ومنم تا از
حرف   ی...وقت میمن تو مرگ مادر و خواهرش دست داشته! اون گفت و باهم آب شد یپدر و عمو

 مردونش رو لمس کردم.  یهاش تموم شد، شونه ها
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 ...نی ا اروم باش...بب ...چقدر واست سخته! لطففهممی ! مستی تون ری _تقص

که با   دمیمنه! خودم رو جلو کش یمنه! نه ساله کل زندگ یادم زورگو همه زندگ  نی مرد، ا نیرفتم...ا جلو
بهش   نانیکردم حس اطم  یشد. دست هاش رو گرفتم و سع رهی مه الودش بهم خ یاون چشم ها

 .شه یدرست م یهمه چ  نکهیاز ا نانیبدم...اطم

 ن طالها کجاست؟ ! االمیکن ی _باهم درستش م

 پنجه هاش گرفت و اروم گفت:  نیرو لب هاش نشست. دستم رو ب یکمرنگ  لبخند

مدرک داشتم  لیازسه یبه اندازه کاف سی هماهنگ کردم. زنگ زده به پل مانیبا پ  یبهتره...ول  ی_ندون
 میبر  رمی بگ ط یتا بعدش بل وفتهیب  ابیتا آبا از اس میکه بدبختش کنم...االنم بهتره تو شهر نباش 

 ...یای توام باهام ب خوامی ...ازت مستیموندن ن یجا  نجای...اکایامر

بگم، اصال انقدر تو شوک حرفاش   یچ دونستمینگاهش کردم، واقعا توقع داره باهاش برم؟ نم فقط
  یکردم تو فرصت مناسب تر   یو سع اوردمی خودم ن ی فکر کنم. به رو یز یبه چ تونستمینمبودم که 

 راجبش حرف بزنم.

چشم  یجفتمون از فطر خستگ م،ی بود النیگ  کینزد ییجا  ازدهیساعت  کینزد  قایبعد دق  چندساعت
 . شدیهامون باز نم

سرد بود و   ی. هوا به طرز وحشتناکمیاونجا بمون یو قرار شد چند روز  میکرد  دایپ ای در کینزد یهتل
  هیاول ی. بعد ار انجام هادمیپوش یگرم  یگوش دادم و لباس ها نیمن واقعا خوشحالم که به حرف آرت

  نیا هیشب نی ارت  یول چیمن که ه م یسوار آسانسور شد یواسه گرفتن اتاق و دادن مدارکمون، با خستگ 
 کلمه گفت:   هیرو تخت و فقط  دیبا لباس پر  یقبل هرکار   میگرفت اتاقمون رو یخوناشاما شده بود، وقت

 نرو! یی _جا

لباس   ض یو بعد از تعو دمیکش  یبودم! نفس اوردهیلباس هامم درن یو من حت دیبعد خواب هیثان دو
شدن تخت   ن ییباال پا یتخت نشستم. چنان تو خواب فرو رفته بود که حت یهام اروم کنارش رو

  قیدق یچشم هاش کم  ریز یبخوره. به چهره غرق خوابش و کبود  یتکون  نی تر کی باعث نشد کوچ
 رو بهم گفت. قتیکه حق شدینم  رمشدم. باو
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  ی. نگرانزدی وج متو صورتش م یامروز نگران  یکنه ول یازم مخف گهید یزایاز چ ی ل یداشتم مثل خ توقع
بود. توش التماس بود، عجز   یجور   کی  کای امر میگفت باهم بر یو ترس به خاطر نبود من! لحنش وقت 

خودمم    یل گرسنم بود و کمی نکهیو با وجود ا   دمی! پتو روش کشگهیحس د  یکی هزار دیو شا یو ناتوان 
 .دمیفاصله خواب کمی تخت با حفظ  یکنارش رو

 *** 

تخته بود   ی چکش رو دنیدر زدن در که تو گوشم مثل کوب یبودم که با صدا یدار یتو خواب و ب  صبح
  یاز اتاق رو نوران یادی لب "هوم" گفتم. هوا کامال روشن شده و افتاب بخش ز ریخوردم و ز یتکون 

  خورد،یم نتکو  ازدهیعدد  یکه هنوز خواب بود و بعد ساعت که رو ین یاول به آرت جیگ هیکرده. چند ثان
 !هیبه چ  یچ دمیتازه فهم  یق یانداختم. بعد گذشت دقا ینگاه سردرگم

از کارکنان    خوردیکه بهش م  یسرم انداختم، در اتاق رو باز کردم که خانم یبلند شدم و شالم رورو اروم
که   یلباس و پارچه دستش بود و چرخ بزرگ یو تعداد لون ینا یادی. مقدار زدیباشه، سمتم چرخ  نجایا

اوردم.   باالدستم رو  کمی و  دمیکش  یا ازهیشده کنارش قرار داشت. خم  دهیروش چ  ندهیشو لیوسا
 موادبانه گفت:  یلیبه روم زد و خ  یلبخند

 کردم! دارتونیب  خوامی معذرت م  ر،ی _سالم صبحتون بخ

 و گفتم:  دمیمال یبا گوشه انگشت چشمم رو کم دم، یبهش پاچ یلبخند

  ش یپ ی. مشکل میدیخواب   یلیخ نیهتل واسه هم میدی رس ری د یلیخ شبی. ما دکنمی _نه خواهش م
 اومده؟

 لب زد.  گرفتیرو سمتم م یتکون داد و همون طور که پاکت نامه ا میتفه  یبه معن یسر 

 به شما بدم.   نویاومدن...گفتن ا ییاقا  هی ر،ی_مشکل که خ 

 دستم رو جلو بردم و پاکت رو ازش گرفتم. د،یمکث و ترد با

 همسرم؟  ای_به من؟ 

 . جواب داد.کردی رنگ رو بلند م  یبزرگ مشک سهیخانم همون طور که چندتا ک اون
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 _شما، گفتن بدم به شما نه همسرتون...

انگشتام   نیاروم در رو بستم. و پاکت رو ب  جیراه رو رفت. متعجب و گ یرو گفت و سمت انتها نیا
که همچنان   ی نیروش نداشت. لبم رو گاز گرفتم و به آرت  ینشان و اسم  چیه دشیدم. کاغذ سف چرخون

  م؟ینجایاما   دونهیم ینامه داده اصال ک یحدس بزنم که ک تونستمیانداختم. نم  یخواب بود نگاه نگران 
 له؟ ینکنه از طرف سه

  سیسمت سرو یان میتصم کی تو  یکنم ول داریرو ب  ن یارت خواستمی لحظه ترس برم داشت، م چند
  کیاز  ری نداشت غ یبه خصوص  زیچ  چیکه توش بود ه یرفتم و اروم درش رو باز کردم. کاغذ   یبهداشت

 " رزنیخاله پ نمتیبب   دیبا ن،ییپا  ایب  چونیاون کثافطو بپ  قهیجمله " چند دق

دست خط رو   نی. من اختی و استرس فرو ر جانیدرونم از ه یز ی هام از فطر تعجب گرد شد، چ چشم
که نفسم و قلبم باهم شتاب گرفته بود دوباره متنش   یو محال ممکنه که اشتباه کنم! درحال  شناسمیم

 رو خوندم.  

 ...نی...انی_ا

سمج از گوشه چشم هام  ی " اشکنجایو با بغض گفتم "ارش اومده ا دمیرو نوشته هاش کش یدست
....هنوزم قلبم  دمشیدیم دیبا رون،یب  رفتمیم دیواسه پاک کردنش نداشتم. با  یفرار کرد و من قصد

  سیاروم از سرو ؟یچ دیفهمیم  نیاگر آرت یبه خاطر اون روز درحال مچاله شدن و له شدن بود. ول
  یحساب قشیخواب عم دادیبلندش نشون م یاومدم، پشتش به من بود و همچنان نفس ها رونیب

 گرفتارش کرده.

جوراب فقط    دنیاروم پالتوم رو برداشتم و بدون پوش یل یزدم. خ  ایو ترسم، دل به در یدو دل وجود با
از خواب  نیکه برگردم آرت یبشه، فقط دعا کردم تا موقع ا  یممکن چ دونستمیکفش برداشتم نم 

بتونم  صدا   روس  یباز گذاشتم تا ب مهی تعلل درو ن یدر رو گرفتم. با کم  رهیدل نکنه! اروم دستگ رش یدلپذ
 برم و برگردم!

در  یتا جلو سندش،یکردن  نو دایکه نامه تو دستم بود، به قصد پ یاز در مطمئن شدم درحال یوقت
داشت رو قورت دادم و  دنیکه ناخواسته در گلوم نشسته و قصد ترک یهتل پرواز کردم و مدام بغض
توجه به سوز هوا نگاه مه  یبه صورتم خورد، ب یرفتم باد سرد  رونی ب یمقاومت به خرج دادم. وقت
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 خواستمیجاده انداختم. م یسو و ان سو نیبه ا شدیاشک م یبه قطره ا نیگاه مز یگرفتم رو که گاه ب 
 !کرد ی نم یار ینفسم  یداد بزنم و صداش کنم ول

و سوز و   دی لرز ینبود، پاهام م  یپالتو واسه گرم کردن من کاف  نیلو برداشتم، اقدم به سمت ج چند
سر کوچه باشه،   دیشا نکهیو با فکر ا دم یکوچه چرخ یرفت. سمت باال شیسرما تا مغر استخونم پ 

 پالتوم رو محکم با دست نگه داشتم. یجلو

 _صدف!

داد بزنم و بگم " جون صدف؟" اما،  کوب کرد. دوست داشتم  خیمانندش من رو سرجام م ادیفر یصدا
قامت خم شدش رو که  دمش،ی . سرچرخوندم و ددیچرخی زبونم نم یدلتنگ دیو شا  جانیاز شوک و ه

و   هیگر ری زدم ز  د،یشد و من بغضم ترک ادهی پ نشیانداخت. از ماش نیرو داخل ماش  شیافتاب نکیع
کردن دست هام رو از هم باز کردم و با اشک صداش زدم.  دایکه مادرشون رو پ  یکوچک یبچه ها لمث

 . دیشد و سمتم دوئ ری رو داشت، بهم خ یو نگران  یقشنگش که آثار دلتنگ یچشم ها د،یکش  ینفس

  گهیبعد تو بغل گرمش فرو رفتم. د هیکردن، چند ثان ار یلحظه سکوت اخت  نی ا یو مکان جلو زمان
ست گرمش بود که بازدارنده افتادنم شد. خودشم بغض دار  نکرد، خم شد و افتادم و د یار یزانوهام 

 بود، غم زده بود، دلشکسته بود، دلتنگ بود!

 !نمی بی ! نگو خوابم...نگو خواب میینجایتو ا ؟یاومد ی_ارش..ارش داداش

 دنبالت... امیب دی_جون ارش...قربونت برم...اره خودمم، خود نامردمم! ببخش انقدر طول کش

و    دمیچسب  نشیبلندم کرد. به س  یپا و کمرم نشست و مثل پرکاه  ریدستش ز  د،یرو د میناتوان  یوقت
بود، گرم..ارامش    ی...اغوشش هنوزم همون شکلدادیرو م یگیهمش  یعطرش بو یکردم، بو هیبلند گر

 من! یگاه محکم زندگ هیبخش..تک

  یصندل  یجام رو  یشد. وقترو باز کرد، من رو داخل نشوند و خودشم سوار  نش یعقب ماش  یصندل
درخت دور شونه و   یها شهیشونش گذاشتم. دست هام مثل ر یبغلش و سرم رو رو  دمینرمال شد پر

  گهینگرفتم. انگار ارشم د ختی ری فرو م یاشک هام رو که از سر دلتنگ یجلو گهید د،یچ ی گردنش پ
تونستم حس   یه منبود، دستش دور کمرم نشست و چنان من رو به خودش فشار داد ک همواسش م

 گفتم:  دهیبر دهیصداش زدم و بر هیکنم چقدر دلتنگه! با گر 
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 ؟یاومد یچه طور  نجای..انجای_ا

مهربونش که نم اشک  یمن رو از خودش فاصله داد، دست هاش رو قاب صورتم کرد. چشم ها اروم
 . دیرو بوس میشونیو اروم و نرم پ  دیکش یشد. نفس  رهی بهم خ دادینشون م  یرو به خوب

 ... شبید کنم؟یمن ولت م  ی_فکر کرد

 گوشه انگشت اشارش اشکش رو پاک کرد و اروم ادامه داد. با

و ...مطمئن بودم من خود کثافطش دونستمیم ، یستیزر زده و شهرستان ن  نیآرت دونستمی_م
بودم  خونتون  کینزد شبی...من اون ناکسو از بر شدم! دمیرو خورد گهی! نون و نمک هم دشناسمیم

 ... نمتیبب خواستمی! دنبالتون اومد...مدمی...تورو درونیاومد ب نیبا ماش  دمیکه د

 موهام نشوند و با غم لب زد.  یرو یبوسه ا گهیبار د کی. دیبه گونه هام کش یدست

 یکار  هی و لعنت کردم که چرا نتونستم ...خودم دمیخبر عقدت و شن یشدم وقت یچه حال یدونی_نم
کنم،   داتی...قسم خوردم پ دمیفهمیزودتر م  دیمن بود...با ری کنم! تقص دایو پ نی کنم! چرا نتونستم آرت

 به مادرت..خواهرت به همه...

لرزونم   یانگشت ها  نیلباسش رو ب قهیبرداشتم،   زیاسم مادر و خواهرم سمتش خ دنیهوا باشن یب
 گفتم:  ی با لحن نگرانگرفتم و 

 _مامانم خوبه؟ سارا...حالشون خوبه؟ 

 انگشت هاش گرفت و اروم گفت:  نیگرفت و ب قشیزد، دست هام رو از دور  یلبخند

 حالشون خوبه! ی ول  ادیز یل ینگرانته، خ  یل ی_حالشون خوبه...نگران نباش! مادرت خ

لب خدارو شکر کردم.   ر یزدم و چند بار ز یلبخند ختن،ی ر  شیآت یرو یحرفش انگار اب  نیا دنیشن از
بعد ترس    هیشدم و چند ثان جیتنش شدم. گ اهیکه تازه متوجه لباس س دمیبه چشم هام کش یدست

 به دلم چنگ زد.

 شده؟ شیطور ی..کسینکنه کس  شده؟یچ ه؟ی_ارش لباست چرا مشک 
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گر گرفتم و با   بهم انداخت که ین ینگاه غمگ یچشم ری انداخت. ز نییساکت شد و سرش رو پا 
 وحشت گفتم: 

 شده؟ نکنه خانوادم...  شیطور ی_کس

 _نه..اونا خوبن. پدرم فوت کرده...

زل زدم. عموم فوت کرده؟ با   دیدزدیکه ازم م ییبرد. ساکت به چهره اخم کردش و چشم ها ماتم
 اومد لب زدم.  یکه از ته چاه در م ییصدا

 شده؟ی_چرا؟ مگه چ

انداخت و   ی نگاه شیداشت بحث رو عوض کنه به گوش  یکرد، همون طور که انگار سع یکالفه ا نگاه
 اروم گفت: 

 .می...وقت ندار میعجله کن د ی! فعال باستی_مهم ن

نجواش من رو وادار کرد، حواسم رو جمعش کنم. بهش نگاه   یافتاد ول ریگ یا گهید یو ذهنم جا  فکر
 انداختم و گفتم:  یقیدق

 شده؟  ری د یچ ی_برا

 لب زد.  شدیم ادهیپ  نیکه از ماش  همزمان

 هیتهران!  میرس یم گهیچند ساعت د میوفتینباش االن راه ب میچ ی...نگران همیری م نجایاالن از ا نی_هم
 !ندازهیزود راه م یل یکردم کارامون رو خ دایخوبم پ  لیوک

که پاهام از   یطور  یدستش رو گرفتم و لب صندل  ه،ی منظورش چ  دونستمینم  یجی که از گ یدرحال 
 باشه نشستم و گفتم:  زونی او نیماش

 ؟ یگ یم  یچ فهممی چرا من نم ؟یواسه چ  لی_وک

 گذاشت و با خشم گفت:  نیسقف ماش  یدستش رو رو کیهاش مشت شد،  دست
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واسه من کار چند روزه!   رم؟یو بگطالقت  تونمیشرف فکر کرده من نم یبطالقت! اون  ی_واسه کارا
 تهران و...  م یریاالن باهم م نیهم

 لب زدم.  ی جمله اش رو کامل کنه با لحن مصم نکهیهام گرد شد قبل ا چشم

 . خوامی _اصال حرفشم نزن! من طالق نم

  ادهیپ  نیفاده کردم و از ماشاز فرصت است زد،یدرون صورتش موج م یهاش گرد شد، آثار ناباور  چشم
 شدم.

 خوام؟ یطالق نم یچ یعن یصدف؟   یگیم ی_چ

  یز یلب چ ری بهم نگاه کرد و ز هی. چند ثانستادمیجدول ا  کیفاصله گرفتم و نزد کمی  نیاز ماش مصمم
بهش دست بده، داد  هیشد تو چند ثان  یکه م یتیهوا با تمام خشم و عصبان  یرو زمزمه وار گفت و ب 

 زد.

  کاری انتر چ نیا ستین تی انگار حال ؟یچ ی عنیحرفت  ن یا ؟یخوایطالق نم  یچ  یعنی_زده به سرت؟ 
   پرسم؟ی! من چرا دارم ازت نظر مشعورم یکرده! تو اصال چه مرگت شده؟ منم ب 

رو حفظ   میکردم خونسرد یکرد که سع تمیجلو هدا یدستم رو گرفت و سمت صندل  یاومد بازو جلو
 گفتم:  یجد  یلی خ شی و دربرابر صورت متعجب و عصب دمیکش رونی کنم. دستم رو از دستش ب

 ارش!   امینم یی_من باهات جا

خدام از دست من و قلبم هنگه! چند  یقلبم هنگ کردم، حت  نیکرد، به خدا که منم از دست ا هنگ
انداختم. جلوتر اومد و دو طرف شونم رو   نیی و پاقدم جلو اومد به صورتم زل زد و من شرمنده سرم ر 

 لب زد. یگرفت. با لحن نگران 

 کرده؟  یز یچ یدیتهد ؟یترسی کرده هان؟ م تی _کار

چندبار   نیآرت  دونهیشروع شد، خدا م دیبا تهد مینه تکون دادم. کل زندگ  یبه معن یگرفت، سر  خندم
عطشش رو گرفت...به خدا که خدا  یجلو  چند بار به خاطر من دونهینشد! خدام یعمل یکرد ول دیتهد

 شاهده!
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 _ارش... 

 وسط حرفم و با حرص گفت:  دیپر

شهر! شرکت پدرتو   نیی! خانوادت و فرستاده پادتتیعقد کرده! دزد یتورو زور   نیا ؟ی_پس چ
 ؟ یر یطالق بگ  یخواینم  یگیورشکست کرده و بعد تو..تو م

دونستم   ینگاه ممکن رو به صورت آشفته اش انداختم. نم  نیبخش تر نانینگاهش کردم، اطم فقط
بهش حق   دونستمیرفتار کنم، فقط م  دیبه راه انداخته چه طور با نی که آرت یدربرابر طوفان

کار   یل یخ  تونستیم  نیمن بهش حق داده! ارت یدادم...خودم؛ عقلم، ذهنم وجودم! همه 
 ... کردی*"میمتروکه بهم دست دراز  جاش بود تو همون خونه و انبار  یا گهیکنه...هرکس د

نکرد...با وجود نفرتش...با وجود کور شدن    یول ابونیتو خ کردی بچه پرتم م کی و با  کردیابروم م  یب
  یفرار کردم، وقت ینکرد. تو اون خونه وقت یتونست بکنه ول  یبود که م میچشم هاش نکرد، من حال

با بغض و از ته دلش  یرو ندارم...وقت اقتتیبهم گفت من ل  ی...وقتدیعقب کش یقسمش دادم...وقت
 ! دمیتو عالم *" داد زد و گفت از رفتنت ترس  یواسه اشکات! وقت  رمی گفت من بم

تا درستش کنم. باالخره   کنمیمردو دوست دارم و همه تالشم و م  نیبرم...من ا تونمینه من نم نه،
چشم هاش رو از گرد و غبار انتقام بشوره   تونهیاگر ازش بخوام م شهی! مطمئنم مثل همشهیدرست م

مطمئنم   نبرام قشنگه و م اشیرو ی ! حتگمیرو م  ی! عاشق گمیرو م میو بازم مثل قبل شروع بشه...زندگ
و   خای که زل ییدارم خدا مانی اروم رو بده! بهش ا یزندگ  نیما انقدر بزرگ هست که بهم ا یخدا

 منم هست. یاهمه سال بهم رسوند، خد نیرو بعد ا وسفی

 گفتم:  یجد یل یقرمز شده ارش نگاه کردم و خ یچشم ها به

 ...ی..ولیکارش درست بود ول گمیحق داشت! نم  نیارش آرت  یکرده، ول کاری چ دونمی_من م

 ادامه دادم. یانداختم ول ن ییذوب شدم. سرم رو پا نشینگاه خشمگ از

 یدیفهم ی و بذار جاش، اگه مبکنه! خودت   نارویجاش بود ممکن بود بدتر از ا گهیهرکس د ی_ول
انتقام   ؟ یکردی م کاریهان؟ چ ؟یاوردی بالرو سر من نم نیخانوادت به خاطر خانواده من مردن، هم

  شیاز زندگ  یادی ز یشد! مجبور شد سال ها میتیبه خاطر کار پدر من و تو  نیارش، ارت کرد؟ی کورت نم
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خانواده   د؟ی خندینم گهیرفته د ادتیرفته افسرده شد؟   ادتیکنه!  یزندگ بیمملکت غر هیرو تنها تو 
 ارش...  یعل  یبه وال یول  دمیبالرو سرش اورد! من..من بهش حق م نیما ا

 گفتم:  یحرفم دستش رو گرفتم و جد  شتریب  ریتاث یبه صورتش زل زدم و برا  نباریا

کارا باهام   یلیخ  تونستیم نینکرده! به خدا گفتم نه، گفته باشه! بب  ی_به خدا تا االن با من رفتار بد
 .. تونستیاون..اون م یدونیبکنه...م

 ی. اصال چه طور دادیمسائل رو نم  نیدخترونم اجازه به زبون اوردن ا یایح شد،یشدم. روم نم ساکت
 یقانع کننده ا یها زی کردم اروم باشم و چ یذهنم سع ی ها یشلوغ  نیبهش بگم! لبم رو گاز گرفتم، ب

  گهید کردمی . حس مدمیکش یقی دفاع کنه! نفس عم  نی از آرت خواستیکنم. قلبم با همه وجود م دایپ
کرده! دست  جادی ا یبزرگ شیآرش درونم آت  ومدنیترس رفتنم و کوتاه ن ست،یتو وجودم ن ییسرما

  یهام رو از استرس درون هم قالب کردم و خواستم بازم بحث رو ادامه بدم که آرش با لحن اروم ول 
 گفت:  یجد

 ؟ ی_دوستش دار 

سکوت و لرزش چشم هام رو   یانداختم. وقت  یضرب سرم رو باال اوردم و به صورتش نگاه نگران کی
 زد و گفت:  یپوزخند دید

دفاع کن!...دوسش  ،یکن  حی توج  ،یار یب  لیدل  یکنیم یش سعها  یکه واس گندکار  ی_دوسش دار 
 خورده...البته...  یچه گو*ه ستی که واست مهم ن یدار 

با لحن   دادیم هیتک نشیو همون طور که به ماش دی به گردنش کش یلحظه ساکت شد، دست چند
 ادامه داد.  یناراحت 

 ... ادیکه ب  ی...نه ساله منتظرشیدوسش دار  ی_ از بچگ

دهن باز کنه و من رو داخل خودش فرو ببره. قلبم ضرب گرفت و   نیزم  خواستیخدا قسم که دلم م به
بدم. فکرش رو    یکه گفت جواب  یمحض قتیگونه هام قرمز شد. ساکت شدم و نتونستم دربرابر حق

 شهیخبر داشت...الحق که هم ی بدونه...از حسم، انتظارم...دلم! از همه چ قیارش انقدر دق  کردمینم
 خبر داره! میزندگ یپشت و پناهم بوده و از همه چ
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سکوت شد و من انگار دهنم رو چهل قفله شده، قدرت تکلمم رو از دست دادم.  نمونی ب هیثان چند
به موهاش زد و   ی... ارش چنگدهِ ی ها فهم یدن ی! و البته، فهمدهیها شن  یدن یها گفته شد و شن یگفتن

 لب زد.  کردیکه به هتل نگاه م یدرحال 

 خوادیدلم م ی...راستش رو بخواارمیاسمش و به زبون ب  ینتونم حت گهید دی...شا بخشمشی _من نم
  هی. سر ادیکه سر قلب من اومد سر قلب توام ب ییبال خوامی! من نمیی...مسئله تویپارش کنم ول  کهیت

 ! شهیم میحسود   نیبه آرت یز یچ

 سمت پنجره خم شدم و اروم گفتم:  شد،یم ن یطور که اروم سوار ماش همون

 ؟ ی_سر چ

داره خودش رو کنترل   یبه سخت دادیرو قورت داد. اشک حلقه زده دور چشم هاش نشون م بغض
 و اروم گفت:  دیکش یقی! نفس عم کنهیم

برگرده تهران    یکن شیشهر هستم. از دور مراقبتم! بهتره تا اخر هفته راض نی...فعال تو اگردمی_من برنم
  ارهی درب یباز  ابویاگه بخواد بازم  یپشتت باشم ول  دمیدرست کنه، اون موقعه قول م وی و همه چ

 نه من...  یکه نه تو دوست دار  کنم ی رو م یاونوقت کار 

و ارامش از دست رفتم   نانیحرفش بهم اطم نیشونش گذاشتم. ا یبه روش زدم. دستم رو رو یلبخند
! لبخندم رو حفظ کردم  شهیمنه، هم یحام شهیبود..ارش هم  شهیپشتمه! هم دونستمیرو بگردوند. م
 و اروم گفتم: 

 ؟ ی_چه طور تشکر کنم داداش

 رو بهم انداخت و با غم گفت:   نشیغمگ نگاه

 _فقط دعا کن، گند نزنه... 

فکر   دنشیزل زدم. د شدیدورتر م هیبه ثان  هیکه ثان ین یبه رفتنش و ماش  هیارش رفت چند ثان یوقت
بشه و قانع شدنش از اون بهتر! به    بمیصبح مسافرت نص  نیدر اول شدیبود که م  یز یچ نی کنم بهتر

و   دمیبه صورتم کش ی! دستشهیرو لب هام نشوندم. مطمئنم درست م  یحسم اعتماد کردم و لبخند
  یرابطه خوب ادیز  دونمیم من رو شوکه کرد، مآثار اشک رو پاک کردم. هرچند که خبر فوت عمو  یباق
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!  با قدم می تا حرف بزن  میداشت یشتر یزمان ب  ای دادیم ح ی توض شتریکاش ارش ب یباهاش نداشتم...ا
 لعادهارش از دور مراقبم باشه بهم حس فوق ا نکهیداشتم...ا یتند سمت هتل رفتم. حس خوب  یها

اهسته وارد  یلیخ  گرفتمیکه از استرس لبم رو گاز م  یوارد اتاقمون شدم اروم درحال ی! وقتدادیم  یخوب
 شدم و در رو پشت سرم بستم.

 ؟ ی_کجا بود

و اخم   شی و به صورت عصب دمیچرخ  دیکوبی که به شدت م ی. با ترس و قلبختیدرونم فرو ر یز یچ
  یاز پاهاش رو یک یکه  یهنوز تنِش؛ طور  شبید یکه لباس ها  یکردم. درحال  یتوهمش نگاه یها

گاه قرار داشت بهم نگاه کرد. آب  ه یرون پاش به صورت تک یو دستش رو زونی او یگر یتخت بود و د
 شده!  داریرو بهم داد که تازه ب  دیام نیورم کردش و قرمزم ا یقورت دادم. چشم ها وگلوم ر

 به لب زدم و اروم گفتم:  یو سماجت تمام لبخند یسخت به

 نه!   ایواسه خوردن هست  یز ی چ نمی...ببی_امم، گرسنم بود رفتم تو الب

نگاهم کرد که مجبور شدم سرم رو    یچونش برداشت و طور  ریرو سمتم چرخوند، دستش رو از ز  سرش
و   ظیغل یو از همه بدتر اون اون اخم ها شیوحش یو اون چشم ها راشی بندازم. نگاه گ نییپا
مالقات   یواشکیباشه  دهیاگر فهم   ؟یباشه چ دهیو ترس رودرونم دواند. اگر فهم   یرهمش حس نگران د

 کنه؟ ی م یبازم قاط شه؟یم یرفتم که من رو ازش منع کرده چ یکس

کنه! از  خی سرد بودم،  یدرمعرض هوا نییکه پا یاز زمان شتریترس باعث شد دست و پاهام ب  حس
جسارت نگاه  یو حت  داشتمیاز قدم برنم یسرجام مونده بودم و قدم خیجاش بلند شد و من مثل م

دست هاش رو داخل  ستادیاز حرکت ا میتو چند قدم یکردن به حالت صورتش رو نداشتم. وقت
 رو صاف کرد. نشیو س بردفرو  بشیج

انواع اقسام جمالت رو  تو   رینفس گ هیتو همون چند ثان ییجورا کیبودم،  ی ز ی هرچ دنیشن  منتظر
 یعقب بردم و با چشم ها یصورتم خم شد. گردنم رو کم یهوا رو یکه ب کردمیذهنم جفت و جور م 

  یو بازدمش رو رو دیکش یکه قصد کندش رو داشتم بهش زل زدم. نفس بلند یگشاد شده و لب 
! نکنه اصال  هیاز رفتنم عصب دیا! شگذرونهیرو م  تی حد انفجار از عصبان کردمی. حس م رستادصورتم ف 

و اشفته بازار ذهنم بودم که لحن خونسرد و ارومش که پارادکس  یر یتو درگ ده؟یمن رفتم فهم
 صورتش بود من رو به خودم اورد. 
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 .میبگرد میناهار...بعدم بر می_برو اماده شو بر

تخت نشستم. صورت جمع شده و   ی از کنارم گذشت و من مات زده رو میرو گفت و اروم مثل نس نیا
  دی. باارمیکردم حواسم رو سرجاش ب   یبه صورتم زدم و سع ی! دستخوردیبه لحنش اصال نم شی عصب

رفتنش   کا ی امر انیکنم که برگرده، اگر جر یکار  کیهمه تالشم رو بکنم، ارش گفت  دیاروم باشم! با
 کمه!  یلیخ باشه پس من وقتم یجد یادیز

به عنوان لوازم   یچ یکه ه ییعوض کردم و از اونجا  دمیپوش شبیکه د ییهام رو با همونا لباس 
نگفت و فقط    یچی اومد. ه رونیب   سیاز سرو نیکه ارت دم یبه موهام کش ینداشتم فقط دست شیارا

 " در اتاق رو باز کرد و رفت. میناهار بخور مینگاه ازم گرفت و با جمله " بر

. میو رستوران هتل رفت  نییازش پشتش راه افتادم و باهم به سمت طبقه پا تی کردم، به تبع سکوت
! در طول مدت غذا خوردن میبفرما  لیکله م کی جلوم بذارن همش رو  ییگرسنم بود که هرغذا یانقدر 

  یدنگ پ ش ی حواسش ش دادینشون م  شیواشکیکوتاه و  یگاه نگاه ها ینزد فقط گاه ب یحرف  نیآرت
ناهار تموم شد به   ی. وقتشدیراحت تر م  المیخ  گذشتیم  شتریب  یواسم جالب بود... هرچ نی! و امنه

 .شکستیبلند و کشدارش م یبا نفس ها  نیو بازم سکوت ماش  میرفت  رونیاتفاق هم ب 

لذت   دی. خر میکرد دایپ یو جو از چندنفر پاساژ واسه گفتن نداشت، منم نداشتم! با پرس   یحرف انگار
  ینی ریچند دست واسه من! تنها ش یدست لباس گرم واسه خودش گرفت ول  هی نینبود، ارت  یبخش

به خرج بدم و من از   قهیخودش ازم خواست سل یراجب لباس ها  ینظرم بود، وقت دنیپرس دیخر نیا
 .میشد ن ی و سوار ماش میاومد رون ی کردنمون، از پاساژ ب دیشل شد. بعد خر شمیوردم و ن پر درا ذوق

چشم  ری ز یاه یپوف کرده و س یچشم ها دنید یول ا،یبهش بگم من رو ببره لب در خواستیم دلم
خواب به چشم  ی هست که درست حساب یچند هفته ا دونستمیدرخواست شد. م نیهاش مانع از ا

زل   رونیدادم و به ب هیتک   ی. به صندلکردیتو همش من رو نگران م یاخم ها می . از طرفومدهیهاش ن
 خطاب بهم گفت:   کردی مغازه نگه داشت. همون طور که کمربندش رو باز م هی یجلوزدم که 

 بخرم؟  یخواینم یز ی ...تو چامی_االن م

و نامنظم به  دهیگاهم به خودم افتاد که موهام ژولمکث کرد. ن ینه تکون دادم که کم یبه معن یسر 
رو با خودش   چیسوئ یشد ول ادهی پ نیاز ماش  نیکه آرت دمیرو سمت خودم کش  نهی. آدیرسی نظر م
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که  م! انقدر شکه شد ذارهیروش تنها م چیو سوئ  نیکه من رو با ماش  هیبار ن ینبود. جا خوردم...اول
 و نگاهم کرد. دیرو هول دادم که چرخ  نی. در ماشرمیخودم رو بگ ینتونستم جلو

 گفتم:  کردمی طور که شالم رو درست م همون

 ؟ یخوایرو نم   نیماش چیسوئ نی_ارت

و من مات چهرش   دیو من حس کردم منظور داره...خند دی. خنددیخند یهاش گرد شد ول  چشم
 زدیکه داد م یارم!" نگاهبهت اعتماد د  یبدون خوامی" م گفتیکه بهم م یشدم...مات نگاهش...نگاه

.  ختیری اعتماد م شیوحش ی" از تو اون چشم هایکن یفرار نم  دونمیم ،یر ی نم دونمی" م گفتیو م
  یتاسف تکون داد و رفت داخل مغازه و من رو با انبوه ی از رو یو فقط سر  دیدهنش کش  ردو یدست

 خوب رها گذاشت...  یاز حس ها

 بهم اعتماد داره! یعن ی...یعنی! ستمین یمن زندان گهید یعنی نیا

خندم رو نگرفتم.   یو جلو دمیهوا بلند خند یکه داره! انقدر خوشحال بودم که ب دمیچشم هاش د تو
 ...یعن ی...میرسیم دونمی! ممیرسیم  یخوب یبه جاها  میباالخره دار

 . میبرس دی_با

 *** 

 " نی"آرت

حوصله چند بسته   ینتونم درکش کنم زدم. ب ادیز دیبه خاطر حس و حالش که شا  یجون  یب  لبخند
  خواستیشکالت برداشتم و از فروشنده خواستم حساب کنه. قلبم از جاش م  کمی و  لیلواشک و پاست

 . ارمیخودم ن یکه به رو زدمیتمام زورم رو م یول  ادیدرب

  یول  کنهیو ول نم بهم ثابت شده من نکهیو نگرانم، با وجود ا ترسمیبفهمه من همچنان م خواستمینم
 مثل امروز صبح...  رفت ی م خواستیاگر م ونستم یم داد،یبازم حس ترس درونم جوالن م

خوشحالم نرفتم...همون   گهیاز طرف د یول  نییخودم رو سرزنش کردم که چرا نرفتم پا ییجورا کی
من   یزندان   ست،یمن ن ری...صدف اسشتریب  نانیبود واسه اطم یبود...کاف  یاز پنجره کاف دنشید
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بد بودن   نی ا خوامی نم یکنارم خوشحال باشه نه ناراحت...درسته بد شروع شد ول  خوادی دلم م ستین
 اخرش باشه!  تا

باعث    نی و هم دمیدیرو تو صورتش م ی خوشحال نی ها برگشتم تو ماش دی حساب کردن خر بعد
  میاز نگران یک یامروز  یول دمیترسیدوتا م نیا داریاز د  یلی. من خ شدیدرونم م ش یخاموش شدن ات

 !هیشکرش باق یجا نی رفت و هم  نی هام ازب

خودش رو جمع و جور    یفور  یشب شد ول  ششین هیرو پاش انداختم که چند ثان  ارویخوردن کیپالست
 گفت:  یکرد و با لحن اروم

 ؟ یخر یم زایچ نی_مگه من بچم که واسم از ا

 جواب داد.   کردمی طور که دنده رو جابه جام همون

 ! یندار  یاز طفل خردساله دست کم قای_حق

داشتم...حس لذت! من   یحس خوب  شیلبخندش، ذوق زدگ  دنیاز د دم،یو منم از خندش خند دیخند
ها  واریدر و د یرو  یخطاهامون خط خط  نیتا بزرگتر م یکاش بازم کودک بود یباالخره داشتمش...ا

 هستن...  مونی که همه کس زندگ ییبود نه رو دل کسا

  ب یقرص مسکن تو ج کیبودم  دوار یو ام کردی م زدم و سمت هتل برگشتم، سرم درد مبه موها یچنگ
دست   کی هامون رو با  دیهتل بردم، تمام خر نگیرو داخل پارک  نیماش میدیرس  یشه! وقت دایکتم پ

سرم   تیوضع  ی ول میتا دور بزن  ا یباال، دوست داشتم ببرمش لب در  میبرداشتم و به همراه صدف رفت
 حالم بد بشه. دمیترس یبود و م میوخ

بودم رو   دهیکه واسش خر یکی تخت نشست و پالست  یصدف مظلومانه رو  میاتاقمون که شد وارد
 چپه کرد و مشغول ور رفتن باهاشون شد.

لباسم  قهیگل کرد، دکمه اول  طنتمی از لواشک هارو باز کرد و با ولع شروع کرد به خوردن ش  یک ی یوقت
هوا دست هام رو دور کمرش حلقه کردم که   یتخت نشستم و ب یپشت سرش، رو رو باز کردم و رفتم

 خوش موهاش استشمام کردم.  یاز بو یق یکوپ کرد. نفس عم هیچند ثان
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دختر من رو تا مرز جنوون   نیا ی...آغوش و عطر تن و بدنش...همه چخواستیآغوشش رو م  دلم
 . دیچسب نمی ه کمرش به قفسه سک یطور  دمیبهش چسب شتری. ب کنهیو سرمستم م  برهی م شیپ

بلند شدن تپش قلبش رو بشنومم. سرم رو تو گردنش فرو کردم و به دلم اجازه دادم   یصدا تونستمیم
بهش دست   لشی برخالف م کنمیم  یو سع  کنمی آغوشش سر م یای . مدت هاست با رورهی اروم بگ یکم

 نزنم. 

 *" خواستی رو کرده بود، دلم ظرافت زنانش،م  روی کار امروزش و باز نرفتنش دلم رو ز یول

جوالن  یجلو گهیصدف من رو دوست داره د دهیکه عقلمم فهم یام، از موقع اجنبه یدل ب نیاز ا امان
 ! کنهیم  یبلکه همکار  زنهینم ادی سرش فر گهی...درهیگی قلبم و احساستم رو نم 

رو حس   شدیتر م ادی ز یتنش که ه یفرستادم،*". گرما  یر ارامش موهاش رو کنا با
که   ی...حسشمیاز خودم و کارام شرمنده م  ییوقتا کیمنم  یمال منه، حق منه ول دونستمی...مکردمیم
 .دهیاز گذشته درونم جوالن م یو شرمندگ  تی مالک نیب

اجبار به خرج بدم. هرچند که   خوامی فکر کنه بازم م خوامیبترسه، نم خواستمی عنوان نم چیبه ه یول
  یدرخواست ها یجلو یهام رفع بشه ول یزور بگم، چنان تو بغلم بچلونمش تا تمام نگران  خوامیم

 . رمیگی چرت و پرت قلبم رو م 

بود، درست مثل   یو صورتم رو بهش چسبوندم. حس خوب  دمیکش هیتو همون ناح یق ی...نفس عم 
 .بخشهی رو طعم م میزندگ  یها یبود مثل شکر که تمام تلخ   نیریه، شتاز  یتوت فرنگ یبو

 ...نی _آرت

و با   دمیکرده باشم، اروم خودم رو عقب کش  یرو ادهیز  دمیلرزونش من رو به خودم اورد. ترس یصدا
نشده چشم   یچ یکه انگار ه یتخت خودم رو انداختم و کامال خونسرد طور  ی رو یاهم ساختگ کی

 هام رو بستم و اروم گفتم:

 . یلواشک بخور  یتونیو عوض کن! بعدا هم م_لباسات 
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به صورت قرمز شدش نگاه کردم  یرچشم یز د،یرس ی بلندش به گوشم نم  یجز نفس ها ییصدا
بودم رو   دهیکه واسش خر یدی جد یهوا سمت حموم رفت. لباس ها یلب گفت و ب ریز ی"باشه"ا

 لب زد. ین و گرفته ابرداشت و با لحن لرزو 

 !  رمیدوش بگ رمی_من..من م

دراوردم   بمی رو از تو ج می. گوشدمی رفت و من از تصور صورت شکل گوجه شدش خند  شدیبفهمم چ تا
بودم   دواری فرستادم. حال صحبت کردن نداشتم و ام  مانیواسه پ یامک ی شدن اوضاع پ ایو واسه جو

  وخستم ر یشکمم گذاشتم و پلک ها یرو رو  یگوش امیپجوابم رو بده. بعد از ارسال  امکی اونم با پ
 یجوابم رو داد. دست  کردمیکه فکرش رو م یز ی از چ عی. سردیدستم لرز ریز میهم فشردم که گوش یرو

 رو باز کردم.  امشیو پ  دمیکش  مینیبه ب

 فعال که بدجور خرتوخر شده." سیو دادم پلمدارک  ست،یخوب ن ادی "سالم، اوضاع ز

  یها اماده کردم ول  دادیرو  نیبه دلم چنگ زد. من خودم رو واسه بدتر یبد ینگران  امشیخوندن پ  با
  یشیباهاشون مواجه م یوقت ی هم که باشه، هرچقدرم که از قبل واسه اتفاقات بد اماده باش  یهرچ

که دوست داشته باشم بدونم.  ست ین  یز یچ نیکردم، ا یاخم ستیهم ن یسادگ نیبه هم  یفهمیم
 یهرچه زودتر واسه سفرمون اقدام کنم. هرچند که چشم ها دیدرست بشه و اگر نشه با دیبا وضاعا

  نیتخت نشستم و براش از بزرگتر  ی. رودهیسفر نم نیواسه ا  تیاز رضا یصدف و سکوتش نشون 
 نوشتم.  مینگران

رون پاهام   یسترس دست مشت شدم رو رواز ا هیارسال شد چند ثان  امیپ  ی" وقتشد؟یچ لی"سه
نا   مانی جوا پ  یرفته باشه ول  ش ی خوب پ یبودم همه چ  دوارمیکردم اروم باشم. ام یو سع  دمیکوب
 بود.  دکنندهیام

 بهتره"  دیخودمون باش  ش یتهران پ دیبرگرد گهی خاله م د؟ییپدر فرار کرده، شما االن کجا ی"ب

شانس، درد   نیبود. لعنت به ا یکردن حال و روزم کاف میکردن من و وخ رورویاولش واسه ز جمله
  دونمی*"...من مهیچه عوض دونمی! من ممونمینم رانینکنه من ا داشیپ سیاون کثافطه اگر پل یاصل

 چقدر نامرده!  دونمی چقدر کثافطه...من م
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و   زدیبه دلم چنگ م ی از نگران یادیتخت انداختم. حجم ز یرو رو  یرو ندادم و گوش  مانیپ جواب
 ی. داغ کردم. سمت پنجره رفتم و مقدار دیرقص  یو م رفتیاعصابم رژه م یبلند رو یبا موها یدخترک

  یکنم. حس کار ی چ دیبا دونستمیدرونم کنترل نشده است و از خشم و ترس نم یازش رو باز کردم، گرما 
 ...وفتهیب  یممکن اتفاقات بد گفتیدرونم م

به  یقرار داره. چنگ تیدف مهمه، فقط اونه که االن برام مهم و تو اولوخودم نبودم فقط ص نگران
که تا  یبه صورتم خورد. سوز بد  ایاز سمت در یفرستادم باد سرد رونی موهام زدم وسرم رو از پنجره ب

  نجا؟یا ادیاگر ب  وفته؟یب  ری گ دیکاسته نشد. چرا نبا یز یتنم چ  یاز گرما ی کرد ول  خبندانیته وجودم رو 
 کنه؟  دامونیاگر پ

فکر   دیدست هام گرفتم. با نیلبه پنجره گذاشتم و سرم رو ب یلحظه مخم ارور کرد! ارنجم رو رو چند
 ! ادی ن شی پ دیباشم که شا یز ی انقدر نگران چ دی اصال نبا دیاول اروم باشم! شا دینه با ایکنم...

تو   یها دیشا ادی...از تعداد زت س ین  یراض ادی ز یبرم خارج و صدف رو با خودم ببرم، ول  دیبا دیشا
 مغزم کالفه شدم. 

 زدم!  خی ! توروخدا پنجره رو ببند نی آرت ی_وا

به خودم برگشتم. هول زده  رم،ی که حاضرم به خاطرش بم یتنها دختر  فی ظر یصدا دنیشن  با
که  ییپنجره رو بستم. تمام لباس ها یاومده بود، فور  رونیکه تازه از حموم ب  دنشیو از د دمیچرخ

بود! آب گلوم رو با   دهیتنش همش بهش چسب یسی و به خاطر خ  دهیبودم رو پوش دهیواسش خر
 بهش زل نزنم.   انهیوحش ادیکردم ز یدادم وسع رتقو  یبدبخت

که واسه خود هتل بود رو برداشت.   یرنگ  دیسف سیتخت نشست و حوله خ  یبود، اروم رو سردش
  یتاب یب یجنبه و حال خراب، نتونستم جلو  یو من ب ختی و بلندش دور شونه هاش ر  سیخ یموها
تار   کی دنیبا د یومن حت  کردی م وونمیعطر موهاش داشت د ی. بورمیدلم رو بگ یها یباز  زیو ه

بو کردن موهاش و عطر تنش   شتری برخورد کنم، واسه ب یکردم عاد ی. سعشمیخود م  یموش از خود ب
اروم و از قصد پتو رو   یل ی. از قصد کنارش نشستم و خدم یچی هوا سمتش رفتم و پتو رو دورش پ یب

 !ضمی! به خدا قسم که مرضمیدورش محکم کردم. مر 

امان از لب  یبهونه بودم تا موهاش رو ببوسم، صورتش رو، چشم هاش رو لب هاش رو...وا دنبال
 هاش!
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 اتاق گرم شه...  کمی تا  چیبپ نویبه تو نبود! ا _ اصال حواسم

  یح یکردم، حالم منقلب و خراب بود. به طرز فج ادیز کمی اتاق رو  یشیگرما ستمیبلند شدم و س اروم
هام   یکردم به بدبخت ی! سعدادمیدسته گل به آب م کی  شستمیدلم افسار پاره کرده اگر همون جا م

 فکر کنم تا حواسم از صدف و لباس کوتاه و جذب تنش پرت بشه.

! با  دهیپوش  ونیچرا ا نیاز همه بدتر ا دم؟یواسش لباس خر یمدل نیلعنت کنه، من اصال چرا ا خدا
 کی خواستمیم  کرد،ی . فکرم کار نمستادمیوسط اتاق ا رونی مکافات نگاه ازش گرفتم و ح یک یهزار 
  دادیم جهیگذشت و تالش من واسه اروم شدنم داشت نت  هی! چند ثانیچ تمدونسینم یکنم ول یغلط

 که صدام زد. 

 ؟ یبخواب کمی یخوای...میمونده توام هنوز خسته ا یلی_تا شام خ 

  یکه ب  کردیمن رو وادار م سشیخ یبهش انداختم. چهره خوشگلش در حصار موها  یسرشونم نگاه  از
  خواستمیتخت نشستم. م ی . جلو رفتم و روقهیشده واسه چند دق یهام بشم. حت ینگران الیخ

تخت دراز   یخودم رو کنترل کردم و رو یبه سخت  یابشار مانندش رو نوازش کنم ول یصورت و موها
 .دمیکش

بده! پشت بهش کردم تا   دنی! البته اگر هوش و حواس از دست رفتم اجازه کپهیبهونه خوب دنیخواب
 . تهوفینگاه مشتاقم بهش ن 

 کن! دارمی...بگهی_باشه...چند..ساعت د 

فکر کنم نه صدف! درحال جدال با   یکردم به بدبخت  یکلم انداختم و سع ینگفت، پتو رو رو یچیه
.  زدی. رسما قلبم تو حلقم مدیخودم و قلب زبون نفهمم بودم که حس کردم خودشم کنارم دراز کش 

بلندش نشون داد   ینفس ها یگذشت صدا یواکنش باشم. کم  یکردم ب ینخوردم و سع یتکون  چیه
فاصله کم  دنیاهسته برگشتم و از د یل یمطمئن شدن از خوابش خ ی! برادهی از من خواب  دتراون زو

نگهش   ی که به سخت میو ظاهر  یو با همون ارامش موقت دمیکش یق ینفس عم یبه سخت  نمونیب
قشنگش که سمت   یو به صورت غرق خوابش زل زدم. به موها دمیداشته بودم کامل سمتش چرخ 

  یلی. خد یرس یبالشت به نظر م  دیسف هیرو یرو  یمخمل یو مثل چادر  ودبالشت پخش شده ب گهید
از موهاش رو به عقب   یگونش رو نوازش کردم و مقدار  یبا انگشت اشاره رو یاراد ر یاروم و کامال غ
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کرده   دایپ  یخال دونیوسوسه دلم رو که االن م یجلو تونستمینم  یشه ول  داریب  دمیترسیهول دادم. م
 .  رمیبگ

 بهم حالل تر بود.  یکه از حالل  خواستیاغوش زنم رو م  دلم

خودم رو جلو   کمی نشده  داریمطمئن شدم ب یگردنش رد عبور دادم. وقت ریدستم رو از ز  یسخت به
نرم به خودم چسبوندمش. از   یل یدستم رو دور کمرش گذاشتم و خ یکیاهسته اون  یلیو خ  دمیکش

به اغوش  نی. به وضوح حس کردم که قلبم اروم شد... از ادمیبه اوج ارامش  رس یهم اغوش نیا
 شدم.   دنشیبوس  الیخی و ب میاغوشش راض نی...فعال به همشتریو خودم ب  رهی دلم قنج م دنشیکش

 یکه قدر تمام روزها کردمیبود تا خود صبح انقدر بوسش متر  قیخوابش عم  کمیاگر  شد،یم اگر
 جبران بشه.  یو دلتنگ یدور 

همه  تونه یدارن که انقدر ارامش دارن؟ چه طور تنشون م یزن ها چ نیحکمتت رو شکر ا ایخدا
رو   شیشون یپ کیاوردم و نزد ن یی پا ی ذهن آشفته مارو دور کنه؟ سرم رو کم  یها یو نگران یناراحت 

 یچشم ها دن ی! خواستم خودم رو به خواب بزنم که از ددمیخورد ترس  یز یکاشتم. تکون ر یبوسه نرم
در مردمکش   دارشدنشیاز تازه ب  ی نشان  یکه مچم رو درست سر بزنگاه گرفته، شوکه شدم. حت بازش

  رهیارامش بود خ  یایوجود نداشت. اب گلوم رو قورت دادم و به صورت خونسرد و چشم هاش که در
 موندم.

  یچیگونش رو نوازش کردم. ه ی ناخواسته دستم رو از دور کمرش فاصله دادم و رو  یچرا ول دونمینم
تا چه حد اجازه جلو   یول  ست،ی ن یبود. انگار بهم اجازه داده! انگار شاک  رهینگفت. معصومانه بهم خ
 رفتن داشتم؟ اروم گفتم:

 کردم؟  دارتی_ب

به   ی کرده. انگار طناب ری نداد. همچنان نگاه قشنگش من رو اس یجواب  یبزنم ول یدست کی خواستم
تر اوردم و به بهانه کنار زدن   نیی...دستم رو پا برهی منم باخودش م رهیگردنم انداخته و هرطرف که م

  رو خودم   ینگفت کم کم طاقتم طاق شد. کم  یز یبازهم چ ی. وقتدمیتار مو لبش رو دست کش کی
و   یرگیجز خ  یواکنش چیبود که صدف ه بی شانسم رو امتحان کنم و عج خواستمی ...مدمیجلو کش

 .دادینشون نم دنیتند نفس کش
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 دست دست کردم و اهسته گفتم: یکم

 اگه..اگه بغلت کنم؟   یشی_ناراحت نم

 ستم؟ی _مگه االن تو بغلت ن

! میم زندگجاخوردم. من آشفتم، ذهنم...فکر   دیرسی مهربون هم به نظر م متیمال  ن یجوابش که در ع از
من و وجودم رو   یفروپاش یبزرگ جلو  وارهید کیو صدف درست مثل  یِ درحال فروپاش میهمه چ

  مکنم! اروم از جام بلند شد  تشیاذ خواستمیدرسته! نم می چقدر تصم دونستمی. مردد بودم، نمگرفتیم
رو هنوز داشتم...امروز صبح تو   یاز اون زهرمار  یبطر  کیرفتم.  فمی شد. به سمت ک  زیخ  مین یکه کم

 ! دمشید نیماش

داشت   ندهیو ا  لیبابت سه میمن رو اروم کنه، نگران دی با یز یچ کیداشتم... از ین  یدیبهش شد االن
  یصندل یرو  یوقت  کردی به شدت درد م  یفشار عصب ادی هام از حجم ز قهیاورد. شق یمن رو از پا درم

  از یشد بطر  یاومد و تا بفهمم چ نییدف از تخت پا . صدمیازش رو سر کش یهوا مقدار  ینشستم ب
 .دیدستم کش

 ؟ یدار یبرنم یکوفت نیدست از خوردن ا نجام یجنبه؟ ا  یب یخور ی م ی_نخور! واسه چ

 دستم رو سمتش دراز کردم و گفتم:  سوخت،یم  یکه گلوم و دهنم از مزه تلخش کم یدرحال 

 !خورمینم  ادیز خوام،یم کمی _بدش من...

تو  یا شهیش  یبرخورد بطر  یرو تو سطل اشغال پرت کرد صدا   یدستم بهش برسه، بطر  نکهیا قبل
 و گفت:  ستادیجلوم ا تی .  با عصبان دیچیکل فضا پ  ینداشت، تو یچی کف سطل که ه

 یخوا یم م،ی! بعدشم ما هتلی. اصال جنبه ندار یش یزود مست م  یلی! تو خیبخور  ی_حق ندار 
 ؟ یفساد اخالق سیزنگ بزنن پل  ای رون؟ی بندازنمون ب

چقدر دختر روبه روم دامنه فکرش پاک و   کرد،ی . چقدر ساده فکر مدمیخند نشیری و لحن ش یسادگ به
درونم که   یدوزار از سونام  دیمثل اون فکر کنم. شا کمی تونستمیکاش منم االن م ی. ارهی م شیساده پ

و   تمهوا مچ دستش رو گرف ی...بگرفت یدرحال خراب کردن وجودم بود، اروم م   نشیسهمگ یموج ها



 صدف در طوفان 

676 
 

  دیکه رس  میاخم هاش رو حفظ کرد. به چند قدم یسمت خودم. چشم هاش گرد شد ول دمشیکش
 گفتم:  ی اروم و با لحن خندون

 ...نمیبب   نجایا ای_ب

 ی! کمچسبهی کال م ستیتنش ن یس ینه! انگار جذب بودن لباس به خاطر خ ستاد،یپاهام ا یجلو
  اقی. با اشتدمیگونه هاش رو د ی جی پاهام نشوندمش که سرخ شدن تدر یاروم رو دمشیکش شتریب

فراتر از   یموهاش حس یتو موهاش فرو بردم، از حس برخورد دست هام به البه ال یدست یو دلتنگ
بود   جی. از حرکاتم گدمیکش یقی رو به کمرش چسبودنم و نفس عم دست داد. صورتم بهم  ینیدلنش

بدنش داشتم سرشار   یکه از بو یبعد درست زمان  هی. چند ثانزدیخوشحال بودم که پسم نم  یلیخ  یول
 لب زد.  یبا لحن اروم و نگران شدمیم

 افتاده مگه نه؟  یاتفاق کنمی حس م   ؟ی_چرا انقدر ناراحت

  یتو کمرش فرو بردم که کم شترینامحسوس سرم رو ب کشت،ی و متنش داشت من ر  یشدم بو ساکت
 شد.  خی سرجاش س

 ...شهیباشه باتو حل م ی ...هرچ ستین یز ی_چ

صورتم به حالت   ک یکه صورتش نزد یجور   دیدو رگه شدم، با حرص سمتم چرخ یصدا دنیشن  با
 انداخت و لب زد. یخمارم نگاه شاک یمماس قرار گرفت. به چشم ها

  زمیمست شد! پاشو ببرمت حموم اب بر نی بب ی! نگاهش توروخدا، دوزار خوردی جنبه ا  یب گمی_من م
 کلت! بلند شو...

بلند بشه که محکم گرفتمش و اجازه ندادم از جاش تکون بخوره. با همون لحن دورگم  خواست
 *"گفتم:

  ادیز یل یخوردم. خ  یل یل و روز بدم خبه خاطر حا یدوره ا  هیصدف... شمی وقت *" نم  چی_من ه
خالم! اون روزا انقدر    یحت دونهیکس نم  چیه نویاز بر بودم. ا کاروی امر یکه امار همه کاباره ها یانقدر 

  میاز طرف دمدت اوضاع قلبم بدتر ش هی...بعد ارمی تا ارامش بدست ب کردمیم زا ی چ نیخودم رو غرق ا
  یبره ول   ادمیتا  کردمی کوفت م ون یبود...من ا ادمی یهمه چ شدمیاگرم م  ای... شدمیمست نم گهید

 !دی رسیفقط دردم بزرگتر و بدتر به نظر م  رفتینم



 صدف در طوفان 

677 
 

  یکه زده بودم رو  بررس ییخودش حرف ها شی رو پ یز ی تو سکوت نگاهم کرد. انگار داشت چ یکم
 کرد و لب زد.  زی چشم هاش رو ر یداد. کم  هیتک یصندل  ی. سرم رو به پشت کردیم

 خونه! همون شب که... یشب مست اومد هی ی_ول

 وسط صحبتش. دمیجملش رو کامل کنه، چشم بستم و اروم پر نکهیا قبل

 !ادمهی  زوی_مست نبودم...همه چ

. اروم پلک هام  نمیلحظه بب نیچهرش رو تو ا خواستیدلم م  یلیخ  سوختیشد. چشم هام م ساکت
نگاه کردم. چشم هاش گرد   شدی م نیی باال و پا یبازش که مثل ماه مهیرو تکون دادم و به دهن ن

 لب زمزمه وار تکرار کرد.  ریبا انگشت بهم اشاره کرد و ز یشده بود و با ناباور 

 ؟ یمست نبود یعن ی..ی ادته؟ی_تو..تو 

 گفتم: یا  انهیبهش زدم و با لحن دلجو  ینیغمگ  لبخند

! ببخش که اون شب من رو با بوست اروم  یمن بگم دوست دارم...تو گفت نکهیو ببخش قبل ا_من
اگه  گفتمی... اگه نمترسمیبهت اعتراف کردم...ببخش که بهت گفتم از رفتنت م   ری...ببخش که دیکرد

...ببخش که تو  یرفتی و م ی...مثل امروز صبح که ارش اومد فرصتش رو داشتیرفت یتو م شدمیالل م
تو قبرستون و  یاون شب تلخ اومد یوقت  شی...منو ببخش که نه سال پیزودتر از من عاشق شد 

اشک و   یحواسم پ  زدی م ادینگاه به چشم هات که دوست داشتنم رو فر یمن به جا یدستامو گرفت
  ریه گک  یدر طوفان! صدف  یصدف  یناله هام بود...من بد کردم صدف! طوفان راه انداختم وتو شد

 کردم...من...  یخطرناک یوجودم شده...من تورو وارد باز   نیهمگس یایدر

عشق پاک و معصومش شدم. شرمنده شدم که با اجبار نگهش   نیباز موند و من شرمنده ا دهنش
نگاه کردن بهش رو نداشتم. با لحن   یپاکش گرفتم. رو یزدم و نگاه از چشم ها یداشتم. لبخند تلخ 
 ادامه دادم.  کردیر بغض رو با خودش حمل ملرزونم که هزار هزا 

راست   مانیپ ره،ی م ی. رفتن ستی ن یاجبار  ایدن نیتو ا ی چی _من شرمندم که با اجبار نگهت داشتم ه
اگه  یو باز کن که در قفسش  شهیبا ارزش م یکه تو قفس باشه ارزش نداره، زمان  ی...پرده اگفتیم

  یبد کردم تو فرصتش رو داشت یل ی..خمی...صدف من واقعا ادم بدزیبه پاش بر  اروینرفت دن
 ! من خودخواهم... یموند یول   یبا ارش بر  یتونستیامروز م نی...همیبر 
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که از چشم   یدرشت یکه کرد به صورت غرق اشکش نگاه کردم که با وجود دونه ها ین یف ن یف یصدا با
 و اروم گفتم:  دمیلو کشگوشه لب هاش داشت. خودم رو ج یلبخند ختیری هاش فرو م

  هی...اگه یدوست دارم! انقدر که اگه نباش  یل یمن خ ی ول  دمیفهم ری د یلیخ دونم ی...مرهید دونمی_م
 ... رمی می م یازم جدا ش هیثان

 قلب ضرب گرفتم گذاشتم و گفتم:  یرو گرفتم و رو  دستش

  یاره، ول ضهی...قلب من مرزنهی نم گهید یشب نباش هی اگه فقط  ؟یکنیضربانش رو حس م نی_ا
درمان قلبم رو   تونهینم یداروخونه ا  چیاون حرفارو نزدم...ه ی! اون شب من از رو مست ییدرمانش تو
واسه  نایهمه ا بی...اغوشت، صورتت صدات ترکشمی ...من..من باتو اروم می تونیتو م یبهم بده ول 

 من مسکنه!

مثل شوکه شده  کنه،یم هیچرا گر کردم ی نم  دهنش گذاشت. درک یهق کرد و دست ازادش رو جلو هق
 هاش اروم گفت:  هیهق هق و گر ونیخسته! با انگشت گوشه چشم هاش رو پاک کردم و که م ای

 بشنوم!  نویمنتظر موندم...ت..تا ا یل ی...م..من خی_چقدر طولش داد

گردنش بردم و   کیو تو بغلم گرفتمش، دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد. سرم رو نزد دمیخند تلخ
و دست  نیری من ش یبرا شیدختر رو دوست دارم. همه چ نیاز ته دل بوش کردم. اخ که چقدر ا

 یتازش هربنده ا یسبزه ها ی...که بو مونهیبزرگ م  ی...بکر و دست نخورست! مثل سبزه زار هیافتنین
 !کنهی رو مست م

رو به دندون گرفت. بهش    نشیری و لب ز دیبه چشم هاش کش یبعد ازش جدا شدم دست هیثان چند
 کنه...  یشرویپ  خواستی و م زدیم  ادیزل زدم. وجودم فر

  یو شرف بستگ  یاز نظر مردونگ  یول  یبود و حالل تر از هرحالل  یدرست تر از هر درست ینظر شرع از
موضوع اروم جلو   نیا دنیباشه! واسه فهم شی لیبرخالف م خواستمیداشت. نم  مشیبه اون و تصم

 ...*" دمی از نخواستنش ترس هی...چند صدم ثان دمیترس  ،یواکنش  چی*"  بدون هدمیرفتم و او رو بوس

پاهاش و کمرش   ریو من سرخم کردم *"دستم رو ز زدی م ادی فر دیتپ یکه م یبلندش و قلب  یها نفس
به   هیتخت چند ثان یوانداختم و کامال تو اغوشم گرفتمش... دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد. جل
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ل  ینخواستن و ما یانداختم، دنبال ذره ا یو کاوشگر  قیدق یصورت خجالت زده و لبخند محوش نگاه
 االن جل و پالسم رو جمع کنم و برم.  نی تا هم گشتمینبودن م

  زیراحت شد. حس کردم همه چ المیدستش رو توموهام فرو برد. خ ی...*"، وقت دمیکش یق یعم  نفس
گونش خم شدم و   ی! روگهیمورد ازار دهنده د چیهست و نه ه ی! نه زور رهی م  شیل پو نرما یعاد

 گفتم:  کردمی همون طور که با انگشتم لبش رو نوازش م

 _نگام کن! 

  دیو شا  دادیم جانیبلندش نشون از ه یچرخوند و بهم زل زد. مردمک لرزونش و نفس ها چشم
 *"و اروم گفتم:  دمیترس!  بوس  یکم

  یفکر کن خوامی! نمهیزور  یفکر کن خوامی...نمیبترس خوامی! نمشمیاالن بلند م نینه...هم ی_اگه بگ
  یچی! هیست ی...چون اسمت تو شناسنامه منه، مجبور نیچون عقد کردم  ،یکن نیتمک یمجبور 

 مکنار، باه کشمیم االن نیتن دادن! تو بگو نه من هم نیخواستن! به ا نیوادارت کنه به ا تونهینم
 !ی الیو فکر و خ  یناراحت   چی...بدون همیخوابیم

 ... نی_ارت

قشنگش شدم. *"  یبه چشم و مژه ها رهینگاه کردم. لبش رو گاز گرفت...دوباره و دوباره! خ   بهش
 گفتم: 

 بگو! نینفس ارت  ن؟ی_جون ارت 

  کردمی به چشم هاش نگاه م  یبه زبون اوردن خواستش سخت بود، هرچ  د یدست کرد، شا دست
اون نه! نگاه استرس دارش من رو تو فکر   یجوابش رو بفهمم! من که صورتم تابلو بود! ول  تونستمینم
 نیواسه ا دیمکث کردم و خواستم تو جوابش کمک کنم. شا هی. چند ثانکردیشوت م   یمنف یها
 شدم و اروم گفتم: روش خم   ی! کمباشهزود   انیجر

 م؟ یشام بخور میبر  ای م یاصال بخواب یخوای_م

 _نه!
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گونم کاشت که حکم اجازه و   یرو   ییبوسه کوچولو یبود و وقت کمی هام گرد شد صوتش نزد چشم
خود شدم و گر گرفتم که  یچنان از خود ب  یاز خوش رفت،ی به خواستم به شمار م دنیمجوز رس

از خجالت و   شمیو من غرق در لذت م کشهیمن خجالت م  ینیری . شرمی لبخندم رو بگ ینتونستم جلو
 ... نشدخترو یایح

 خواستمیکه م یافتاده بود، درحال انی درونم به جر طنتی ازش فاصله گرفتم، ش  یکم سوختمیگرما م از
 گفتم:  یلحن بدجنس لباسش رو گرفتم و با نییسربه سرش بذارم پا یکم

 زوده؟ ای_جرش بدم؟ 

نگفت   یچ ی و اروم از تنش دراوردم. ه دمیو من دل ضعفه گرفتم. دو طرف لباسش رو کش  دیخند  زیر
تنش که االن اجازه دست زدن و لمسش رو   دنیو من از د میفقط رفته رفته جفتمون داغ کرده بود

  ر یز ی" اروم شیکه "ه دیلرز ی شدم. کمرو دراوردم و روش خم  شرتمیداشتم چشم هام برق زد. ت
 گفتم.  شگوش

 _نترس عروسک...نترس عشق من!

 ...ترسمی_نم

انداختم و اروم با   ینقصش نگاه یخجالت زده و نازش وادارم کرد واسه عجله! *"به صورت ب  لحن
 دستم گوشه شلوارش رو گرفتم.

 اروم گفتم:  یبخش نانیگلوش رو با صدا قورت داد، با حس اطم اب

 _اجازه هست؟ 

دختر رو   نیا ی... من همه چمیغرق شد گهیهم د  یاره تکون داد*" تو گرما یبه معن یسر  فقط
که باالخره به ارزوم   کنمی روز سر کردم و خدارو شکر م  نیا یایبا رو یادیز ی دوست داشتم! روزها

 ... دمیرس

 *** 

مغرورباشم و   هی نکهیبار اومدم ا  یجور   نیجاشه/ ا کنم،یکه االن حس م نمونِ ینگفته ب  یحرفا  یلیخ
 نیکه تو ا ستیدست من ن  /یو توقع دار از تو، مثل من باش  رمی توقف جلو م  یعاشق/ ب کم،ی  یحت
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کرد ما  شهینم شیکار /یزنی حرف دلتو نم ،یتو مثل خود من /یجاش  ن،ی بد دلم تو بهتر طیشرا
بِد، رفتارم/ صدامو گوش  یگاه دونمیواسه تو وقت دارم/ م میواسه همه شلوغ  /میمثل هم هردومون

که داره   شمی لحظه، مثل کوه م نیحسم، ا  /یاز بلند ترسمیم ،یبر ی کن من باهات حرف دارم/منو باال م
 ؟ یکم یل یگفته تو خ  یخواهم ک ادهی ز کمی من  /لرزهیم

 "می"پازل بند/مثل هم

 

لب هام نشسته و  یرو یفرو رفت. لبخنِد از ته دل یقی بود تو خواب عم نمیس یکه سرش رو یحال در
 نیو االن بعد ا کردمی رقمه هم قصد کمرنگ شدن نداشت. با دست ازادم سرش رو نوازش م چیه

خم   یباشه. کم ایو لذت دن  حی تفر  نیبهتر تونهیم یکه عاشقش یکس ینوازش موها دمیهمه مدت فهم
 *"دیبوس  وشدم 

به  شتری اروم از کمر ب  گرفتمیگر م شد،یدرونم شعله ور م جانیهرلحظه حس ه  شبید یاداور ی از
  یر ی ناپذ یر یدختر حس س نیبدن هامون باهم سنجاق بشه. من نسبت به ا دمشیسمت خودم کش

  گهیم االن دبا توجه به نخوردن شا  چارمیده بود. معده ب کیدارم! نگاهم به ساعت افتاد که نزد
شونش سر دادم   یمکث دستم رو از رو یکنم. با کم  دارشیب  ومدیدلم نم یدراومده ول صداش یحساب 

از   ینامفهوم یخورد و صدا یکمرش رو لمس کردم. تکون نامحسوس یپوست داغ و سوزان گود
 تر بردم.  نیی دستم رو پا طنتیتر شد، با ش ضی خودش خارج کرد. لبخندم عر

 _نکن! 

  یورم کردش رو بوسه ا ین یبهم انداخت. جلو رفتم و ب یهاش رو باز کرد و نگاه خواب الوده ا چشم
 زدم و گفتم: 

 شما؟  یدار  یدوست دارم دست بزنم. مشکل ی_مال خودمه...زنم

بهم   یلب" کوفت" ریبهش انداختم که ز یبار  طنتی دستم رو گرفت، نگاه ش فشی ظر یانگشت ها با
 شد و اروم گفت:  زی خ میتخت ن  یرو  چدیپ یم  نشیرو دور س  گفت. همون طور که مالفه

 _ساعت چنده؟
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  نمیقفسه س یکه مالفه از رو دمیطاق باز خواب  د،یکشیم  ریت  کمیکمرم  دنمینواخت خواب کیخاطر  به
و   دمیخودم رو کش ی. کم دیکشیبازم ازم خجالت م شبیکنار رفت. نگاهش رو ازم گرفت، با وجود د

 گفتم: 

 گشنمه... یلیکه خ  میبخور یز ی چ هی می! پاشو بریده و خورده ا  کی_نزد

 برم حموم!  دی_من با

 لب زدم.  یث یبه موهام زدم و با لحن خب یتخت نشستم و چنگ یرو

 ! میری_خب باهم م

و همون طور که مالفه رو دور خودش نگه داشته بود سمت حموم رفت که    دیبه بازوم کوب  یمشت
 دوال شد. کمی یز یوسط راه با اخ ر

 گفتم: یهوا مالفه رو شوت کردم و سمتش رفتم. شونه هاش رو گرفتم و با نگران  یو ب   دمیترس

 هان؟ ببرمت دکتر؟  ی_درد دار 

لب هاش رو گاز گرفت، رفتم جلوش و خواستم کمکش کنم که با   شد،یکه هرلحظه قرمزتر م  یدرحال 
 خنده و خجالت لب زد.

 ! امی حموم م  رمیم ! برو لباس بپوش...من خوبم، نی_ارت

زدم و لباس    یبهش انداختم که در حموم رو محکم بست. لبخند یاز کنارم رد شد نگاه خونسرد اروم
به  یتخت نشستم و نگاه ی. رو رمی . الزمه منم دوش بگدمیبرداشتم و پوش نیزم  یهام رو از رو

 خندم گرفت.  مانیپ یها امیاز پ  یول چیپاسخ رو که ه یب یانداختم. تماس ها میگوش

و در ضمن خبر مرگت   وفتهیرمیزود گ  یلی. نگران نباش خ گردهیم لیدنبال سه   سی پل ض،ی "کثافط مر
! حاال انقدر طولش بده اونجا بمون که با بچه  یکمک کن دی با شهیداره درست م ی برگرد حاال که همه چ

 " یبرگرد

فعال من  دم،ی. "بهت خبر مکه نگاهم به حموم بود واسش نوشتم یدرحال دم،یدور دهنم کش یدست
 جام خوبه" 
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بعد صدف از حموم اومد، منم  یق ی مرتب کردم. دقا یگذاشتم و سرو وضعم رو کم زیم  یرو رو یگوش
.  میخورد یصبحونه اساس کیو  نیی پا  میرفت  ییگرفتم و اخرش دوتا یدوش حساب کی عیرفتم و سر

بود.   یطور  نی. بدتر از من صدفم همرمی تند تند خوردنم رو بگ یجلو تونستمیبه قدر گشنم بود که نم 
 .میهست یز یچ  یزده ا یقحط  فهمهیم  نهیمارو بب  یهرک یعنی

االن سر ظهر بود و هوا نسبتا گرم    ایلب در میخوردن صبحونه ازش خواستم لباس گرم بپوشه تا بر بعد
  کی یداشتم. وقت یخوب یل یحس خ ترف یپذ شبیمن رو د نکهیقبول کرد. از ا  یتره، اونم با خوشحال 

  نیها از ب یخود همه نگران  یگاهت به خود ه یزن با همه وجودش پشتش باشه، بشه تک
 واسه بهتر شد، درست شدن از اول ساختن! شهی...فرصت م رهیم

صدف منم خوشحال بدم.    یخوب بشه! از خوشحال یرو از اول بسازم همه چ  زیهمه چ خوادیم دلم
رفت و با    ای طاقت سمت در یب ک یکوچ  ینگه داشم مثل بچه ها  ایدر کینزد  ییرو جا نیماش  یوقت

که دست هام رو داخل   یرو بستم و درحال  نیو اروم زل زد. در ماش میبه امواج مال یذوق و انرژ 
 دادم. هیتک  نیبه ماش  کردمی فرو م مپالتو

که به  یایچند مرغ در  یصدا د،یرس یکه به ساحل م  یو بزرگ کیکوچ یو موج ها ای گوشنواز در یصدا
تو   دیلذت بخش خورش  یساحل جمع شده بودن و تابش گرما کیچند تا بچه نزد ختن یخاطر نون ر

و درشت خودش    زیر یها یبعد از مرگ خانوادم قشنگ ا ی شد هنوزم دن نیا اداوریسرد بهم  یهوا نیا
 داشتم. ییداره. بعد مدت ها تو غم و لجنزار انتقام دست و پازدن، حس رها رو

زدم. حالم خوب بود و   یلبخند دیکشی شن ها دست م یخم شده بود و رو ن یزم  یصدف که رو به
از   ینزن و گذاشت بخش  نمیکه دست رد به س یرو اول از خدا دارم و دوم از صدف   یخوش نیا

 باشم. ندهیتو ا شی زندگ

و   ین یب یداد. به خاطر سوز سرما کم  هیتک نیبعد خودشم اومد کنارم و از پشت به ماش  قهیقد چند
که  ی. دلم گله کرد، از فاصله کوتاهکردیچهرش رو با نمک تر م  نیگونه هاش قرمز شده بود و هم

 .دیبهش دستم رو دور کمر و پهلوش حلقه کردم که خند  دمیبود! اطاعت کردم و چسب  نمونیب

 سوال بپرسم؟ هی...نی _آرت

که اون دورا درحال تور انداختِن رو دنبال    یقرمز رنگ قیکه نگاهم به افق بود با چشم قا یدرحال 
 گفتم:  کردمیم
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 _تو صدتا سوال بپرس...تو فقط باهام حرف بزن!

 شم انداز روبه روم گرفتم و به صورتش زل زدم.مکث کرد نگاهم رو از چ  ی. کم دیخند ینخود

 ازت بخوام...که...که...خب... شهی_م

  ریراجب سفر کردن! غ ایراجب خانوادش بگه  خوادیم ایبودنش دوتا حدس برام به وجود اورد   مردد
 دی! نگاه منتظرم رو که ددونهی رو خوب م  نیهاست و ا ن یچون خط قرمز من هم ست،یدوتا ن نیا

 ادامه داد.  یاروم و با لحن نگران 

 نم؟ یو بب خانوادم یبذار  شهی_م

 ؟ یبپرس  یخواستیم یا گهید زی سوالت نبود...چ نی_ا

از   یو مقدار   خوردی به صورتم م یسرد میکه نس یبدنش قالب کرد، درحال  یهاش رو جلو دست
 گفتم:  یجد ختیریم می شونیپ یموهام رو رو

 ؟ یپرس ی رو نم انی و بزن! چرا اصل جر_حرفت 

بهم   زدی خوشگلش که انعکاس نور داخلش برق م لهیبار با اون دوتا ت  نیچشمام زل زد، واسه اول تو
 التماس و خواهش کرد. 

 م؟یرو از نو بساز مونی..زندگشهیم ؟ی و فراموش کنانتقامت  شهیم..م ؟ یبابامو ببخش شهی_م

ابروهام نشوند. نگاهم رو از   نیرو ب یظ یاول و دوم، اخم غل نهیگز یلسومش رو دوست داشتم و نهیگز
بهش بدم. ببخشش  تونمیم  یچه جواب  دونستمیملتمسش گرفتم و ساکت شدم. نم یچشم ها

 بخشش از بزرگانه؟   گنیم دیدی! شنستیپدرش کار من ن

که پدرش در برابر مادر و خواهرم کرد،    یتا دربرابر گناه ستم یمتاسفم واسه خودم که انقدر بزرگ ن من
دِر رحمت خدا به رومون  میکرد  میکه هرگناه میستی! ما ادما مثل خدا نتونمیبخشش به کار ببرم. نم 

 مختلف... یحس ها یک یبا هزار  م،یباز باشه! ما ادم

خودم  تونمیم یول  خانوادش نره دنیو مجبور کنم دصدف   تونمینم ومدم،یبا خودم کنار ن من
شد   یندارن. من درحق اونام ظلم کردم. انقدر سکوت طوالن یر یو سارا تقص  الی نرم...هرچند که خاله ل
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 سهصدف وا دیتر اومد و ام نییو پا   نیی پا دیبودم که خورش   میو من درحال حل کردن مشکالت درون
 جواب از من تمام شد.  دنیشن

جواب بهش بدم. دستم رو دور شونش   کی تونمیفکر و کلنجار با خودم م یبا کم یاالن نه، ول دیشا
 لب زدم.  یمی انداختم و با لحن مال

 . یش  ضیمر  ترسمیم ی...امروزم حموم بودشهیداره سرد م  یلیهتل، هوا خ  می_بر

  یبشه، ول  ری ازم دلگ خواستمیشد. نم  نیلب گفت و سوار ماش ریز یدلخورش رو ازم گرفت. باشه ا نگاه
  ادهیپ نی از ماش میبه هتل برگشت یسخت بود. وقت ان یجر نیخدا قسم واسم هضم ا یخداوند به

 رهاش کنم.   تونستمینشدم، سفت و محکم دستم دور فرمون چفت شده بود و نم

 ؟ یای_نم

 کردم و اروم گفتم: یتوجه   ی چشم ری ز کرد،یباز نگه داشته بود و نگاهم م مهیصدف که درو ن  به

 . گردمیبرم گهیبخرم! تو برو منم چندساعت د  یز ی..چهیبرم.. دی_با

  دمیکش یق ی اروم داخل هتل شد. نفس عم یرو بست و با قدم ها نی تکون داد، در ماش یسر  ساکت
واسمم مهم نبود   شناختم،یاطراف رو نم  نیا یل یاز نظرم پنهان شد سمت سر کوچه روندم. خ یو وقت

ک  یرو جال بدم! نزد  ختمیافکار بهم ر یفکر کنم...کم یتنها باشم...کم  یکم خواستمیفقط مکجا برم 
 ادهی صدف پ  یبرا یمقو یزایچ  یسر  کیکردن و گرفتن  دیها نگه داشتم و با فکر خر یاز بقال  یکی

  یخوب ی لیبه فکر و تمرکز داشتم و االن وقت خ   ازیقطعا و به طور حتم ن کرد،ی کار نم ادیشم. فکرم ز
 . ستین نیواسه ا

  کمیبا زنم خوش بگذرونم! تا اوضاع تو تهران  خوادیکه دلم م یاون طور  نجای مدت ا کی  دیبا دیشا
  دیبا دونستمیاالن برگردم و تا تنور داغه بچسبونمش! واقعا نم  دیبا  دمیشا ایاروم بشه و بعد برگردم، 

 درست تره! یچ ایکار کنم  یچ

  یبسته شکالت برداشتم که با حس کس کیچشم هام رو چرخوندم،  ای نخورد  نیمغازه شدم و ب  وارد
 کمرم رو چرخوندم و خواستم راه رو واسش باز کنم.   یپشت سرم، کم

 _چه خبر پسر سعادت؟ 
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خورده بود، از حرکت    ونیوسط راه واسه برداشتن اون جعبه شکالت خوشگل که دورش پاپ دستم
م آرامشم رو حفظ کنم. سرچرخوندم و از سر شونم بهش  کرد ی. آب گلوم رو قورت دادم وس ع ستادیا

 انداختم.  ینگاه نگران

 د؟ی_ام

 رو پشت کمرم چسبوند.  یز یقدم جلو اومد و چ  کی کرد،  یبد خنده

 ! وفتی! راه ب نتتیدوست داره بب  یلیهست که خ یک ی...ینگرفت مری_الحمداهلل که الزا

کردم لحنم رو   یانداختم. سع کرد،ی که چندتا کارتون بزرگ رو جابه جا م یبه فروشنده مسن ینگاه
مبدل  تیکه به واقع یفراتر از کابوسه! کابوس یز ی چ نجایبه ا دیحفظ کنم و خودم رو نبازم! اومدن ام

 شده.

 ... سی به پل زنمی...برو وگرنه زنگ مامی نم یگورستون چی_من باتو ه 

د که دردم گرفت، خودش رو از پشت بهم چسبوند و با  پشت کمرم رو محکم فشار دا ءیش اون
 . دیغر تیعصبان 

سرت و مثل سگ   زنیبر گمیو به بچه ها م کشمی رو م یر یالزم باشه اون پ  ست،ی_واسه من که مهم ن
 ... یدونی! حاال خودت منیبندازنت تو ماش

دنبالشه؟  سینگفت پل  مانیکنم. مگه پ کاریچ دونستمیبستم، نم  یهام رو با حرص و عاجز  چشم
  یلب گفتم و مجبور  ری ز یفشاراورد، اخ شتریبه کمرم ب یکرده؟ وقت  دایو پچرا من  نیا یل یخداوک

ترس   نی انداختم، تو ذهنم ، ب یباهاش همراه شدم. به اطراف که خلوت و بدون عابر بود نگاه تند
پهلوم   یاسلحه ست رو دمین فهمکه اال یز ی دنبال راه فرار بودم! دستش رو دور کمرم برد و اون چ هام

 فشار داد. 

نکن   یکار  هیاب از سر من گذشته دلمم ازت تا خرخره پره،  یدون ی! می_به نفعِت مثل ادم رفتار کن 
 کنار جوب سرتو ببرم...  نیهم

خودم پارک   نی جلوتر از ماش کمی مغازه  یجلو یرنگ دی سف دیکرد، پرا تمیهدا  رونی به سمت ب  یعصب
نجات   طیشرا نیخودم رو از ا دی چه طور با دونستمینم  زد،یو استرس به دلم چنگ م  یشده بود.نگران



 صدف در طوفان 

687 
 

راننده    نارک  ینفر از صندل کی میشد  نیماش کینزد یحرکات من رو از بر بود، وقت  دیانگار ام یبدم، ول 
 کردن... نمی با زور سوار ماش ام یشدن و تا به خودم ب ادهیپ  نیعقب ماش یاز صندل یکیو 

 یادی ز یلیبا سرعت خ  نیسوار شد، همزمان که ماش یفور  دیداد راه بندازم که ام یداد و ب خواستمیم
  ریکتفم ت یگرفت که تمام استخون ها یاز ادماش از پشت گردنم رو جور  یکی به حرکت دراومد 

  مکه به کمر یدستش بود، فقط با ضربه محکم  یچ دونمینم شونیک یلب کردم که  ریز ی! ناله ادیکش
دست هام رو از   یفور  شونیکیرفت و نفسم گرفت!  یاهیس هیزد از درد خم شدم، چشم هام چند ثان

 پشت گرفت... 

 ...گردنم شکست حرو*مزاده...دی! ولم کن یوحش یها کهی _چه خبرتونه، مرت

 و نفله!_ببرصدات 

که از  یخواستم تقال کنم که محکم نگهم داشت، مرد دور مچ دست هام، یز یشدن چ دهیچی حس پ با
به   یکم اورده بودم، از طرف  یبودم انقدر گنده و زورمند بود که واقعا از نظر قدرت و انرژ  رشیپشت اس

و از   زدمی. نفس نفس مرمیبگ دهیرو ناد دنشیکش ری درد و ت  تونستمیضربه زده بود که نم ییجاها
بار خودم رو به خدا سپردم   نینداشتم، تو اون لحظه واسه اول یاره ا. چدمیخودم به ستوه رس  یناتوان

باهام   ل،یخواستم نداشتم چون سه نیبه ا ادیشه...خودمم ز ری ختم به خ انیجر   نیو دعا دعا کردم ا
 ...اگر من رو نکشه، سالمم ولم نخواهد کرد!ادی نم دونمی...مادیکنار نم

سه تا مرد و با   نیب  میمجبور بودم اروم باشم، حروم کردن انرژ یلحظه ممکن بود ول نی سخت تر دیشا
 و بردم هتل!. فقط از ته دل خداروشکر کردم که صدف ستین یبسته کار عاقالنه ا یدست ها

که کردم و لو رفتنش از جونم   یبا کار  لی سه دونمیم  دیبع  اد،یم  شیپ یواسه من چ ستین مهم
که  کمی  ارم،یخودم ن یبه رو کردم ی م یسع یبه سخت یبگذره. از درد کمر صورتم جمع شده بود ول

  یها کی. از برخورد الستمیو دربه داغون شد یخاک یاز سکنه و تا حد یخال یگذشت از وارد جاده ها 
 نیو ا وفتهیاتفاق نم  ادیکه عبور و مرور توش ز میهست یبه سنگ ها مشخص بود تو جاده ا   نیماش

 بود!  حی فج زیچ کیواسه من 

و به سه تا  دمی. نگاه دردناکم رو باال کشستادیا نیچوب ماش یبا نما یخونه ا یبعد جلو یقیدقا
 انداختم. یبودن نگاه ستادهیدر ا یجلو  یکه با لباس شخص یو افراد گهید یمدل باال نیماش
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 ! نییپا  ارشی_ب

 دتمیاز دو طرف شونم گرفت و کش هیابون ی غول ب اروی نی شد و پشت سرش، هم ادهیزودتر پ دیام
 ...نیزم یکرد، تعادلم رو از دست دادم و با پهلو افتادم رو  ری گ کیاخر پام به لبه الست هیتو ثان  رون،یب

نالم رو گرفتم.  یجلو  یکه با سخت ی. طور دیچی از برخورد سنگ ها به تن و بدنم، درونم پ یبد درد
اومدن باال سرم و هرکدومشون از بازوم   گهیکه دو نفر د دمیکش نیزم  یرو یراستم رو کم  یپا یزانو

 گرفتن و سرپام کردن.

 و گفتم:  زدم  یچهرش پوزخند دنیاز د ختی ری تو نگاهش خشم م  ستاد،یروبه روم ا دیام

ست، تو که   گهیحاال خوبه خرتون کس د ؟یکن ینگاه م ی طور  نی_تو چته؟ ارث ننه باباتو خوردم که ا
 ؟ یزن یچرا جوش م  یحکم سگو واسش دار 

هوا   یکرد و ب یمونده رو ط  یتحمل، دوقدم باق  رقابلی بود و غ نیسنگ یادیصحبتم براش ز  دنیشن
  ادیخم شدم. نفسم از درد ز دیچ یکه تو عضالت شکم و معدم پ  یحی تو شکمم زد. از درد فج یمشت

 گرفت و حس کردم دوتا از دنده هام شکست!

 گذاشت و داد زد.  میشون یپ  یاسلحش رو رو  دیدوباره کمرم رو صاف کردن که ام یسخت به

 *".. یعوض  دمیجرت م  نجایخودم هم  لیو تکرار کن...قبل سهزرت  گهیبار د هی ی_جرات دار 

 زانوهام سست بود چپ چپ نگاهش کردم گفتم:  ادیکه از درد ز  یهام درهم شد، درحال اخم

 _ببند دهنتو، کثافط لجن...

  دنیچیو با کله رفتم تو صورتش! اون از درد رو زانو خم شد و من از پ  دمیهوا خودم رو جلو کش یب
 رفت!  یاهیسرم چند لحظه چشم هام س هیدرد تو ناح

و در حال   زدمی ...نفس نفس منیبه زانوم زد که افتادم زم  یضربه ا شونیکیکه پشتم بودن،  یدومرد
دستش رو برداشت   یکه وقت یبه حد ومدیم یدیاز دماغش خون شد دی! امدنیتقال واسه نفس کش

د  که تمام دستش از خون پر بود بلن یزمان باستان درحال   یها یتمام صورتش خون شد! مثل وحش
 . ستادیا لیسه ادیفر یپارم کنه که با صدا کهی شد و خواست ت
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 ! بسه...دی_ام

 و داد زد. دیکه طاقتش کم شده بود، چرخ  دیام

 االن بزار تمومش کنم *")بووق(  شی بکش یخوایکرده؟ تو که م کارمی چ نی_بب 

 

 :(  " دیبذار دیدوست دار یشما هر فحش  دهینم یشروی: اسالم اجازه پ سندهینو امی"پ

 

بهم  یبد یل یپرت کرد و نگاه خ  دیسمت ام یجلو اومد. دستمال یدرهم شد، چند قدم لیسه یها اخم
 ...کنهیمن رو از هفت جهت پاره م نی...خدا به دادم نرسه اختیری انداخت. تو نگاهش فقط مرگ م

درست راه   تونستمیبهشون کرد که بلندم کردن و کشون کشون بردنم داخل کلبه...نم یاشاره ا باسر
که به نظر اومد اشغال  یز یچ نی اول  میداخل شد ی. وقتشدیم دهیکش یتا حد نیزم  یبرم، پاهام رو

 . دیبه مشامم رس نیمقدار بنز کیدود و چوب سوخته به همراه  یبود! بو یدون

انداختم که  لی حالم رو به سه یاصال بهش گفت خونه! نگاه ب شدیکه نمخونه اونقدر داغون بود  داخل
که اون دو   یبدنم، با فشار   یگذاشت. به خاطر گرخت واریزوار در رفته کنار د زیم  یاسلحه دستش رو رو

 و وادارم کردن زانو بزنم.  نینفر به شونم اوردن افتادم زم

 درست نفس بکشم. نمیس ریاز درِد ز  تونستمیشد نم  لی متما نییبه پا  سرم

 ...یکرد انتی_بهم خ 

 حال نداشتم به صورتش نگاه کنم.  یشدم. جلو اومد و من حت ساکت

 _مگه کمکت نکردم هان؟ مگه خونه بهت ندادم؟ مگه بهت رحم نکردم!؟ مگه بهت امار ندادم؟

زدم. ارامشش مثل   خونش زل یایدر ی. به چشم هادیگلوم کش ر یزانو زد، اسلحه اش رو ز جلوم
که گرفته شده لب  ییترک خوردم رو تکون دادم. با صدا یلب ها یبود! به سخت  یسکوِت قبل سونام

 زدم.
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که پدرت    ینگفت ی ..ولیول می ...قرارشد باهم باشیبهم بگ  وی...قرار بود همه چی_تو..توبهم کلک زد
جلو   یبود...فقط منو انداخت یا گهید زی ...از اولم هدفت چی...لعنت یبوده...نگفت کایاز شر ی کیخودتم 

 !یکرد وات یو پشت سر من کثافط کار

 سرش رو جلو اورد و گفت:  کمی  کردیخونسرد نگاهم م 

 از تو گور اونه!  هیاتش  یاصال هرچ شدم،یاول از شر اون ارش خالص م  دی_ من با

 . دیدور دهنش کش  یو دست د،یخند  یکم بعد

 ... ی...ولیان! ولکرباس  هیکال همشون سروته  یدونی تو م یبود. درست مثل بابا کی_پدر منم شر

 پشت بهم کرد و ادامه داد.  شدیطور که از جاش بلند م همون

ممکنه  دیاخر که فهم هیپسر سعادت...درست مثل بابات...اونم درست تو ثان  یشکست   وی_تو قانون باز
 نکهیخوشم اومد. درست تو لحظات اخر قبل ا یل یخ شی رنگکنار اما... اما، از ز  دیو کشلو برن خودش 

! فکرشم  تادمکه واسه تو فرس یو داداشش امضا گرفت. همون نامه کوفت یرعلی همه رو دور بزنه از ام
پدرت   ی...و بهتره بدون کنمیم  یف یکث  یباز   نیپسرشو وارد همچ یروز  هیبا همون نامه   کرد،ینم

 باال..   دیباشه رو کش کیکه قرار بود واسه هرچهارتا شر ییطالها

 فرو کرد. بشیو روبه روم دست هاش رو توج   دیپاشنه پاش چرخ رو

هاش از   یچ یپ  میس دیطال که بهش رس یتر بود! بو صی حر کاشی که پدر تو از همه شر نهیا قتی_حق
 اونام زبل بودن...  یلو بندازه وسط و و داداشش یرعل ی خواست ام د یکار افتاد...با زور تهد

  ن یبهش بگم راجب پدرم ا تونستمی . نمکردمی شدن قلبم رو حس م  زیر  زیو من اب شدم...ر  دیخند بلند
 داشت...چون حرف حق بود! تیچون واقع تونستم ینگو...نم یطور 

اون دوتارو مجبور   دیکه بابات داشت با تهد ییخوشم اومد ناموسا، همون روزا  یلیخ  میرعلی_از کار ام 
که فوت    شمیبه اسم شاپور پول داد و بق یبدبخت یبابا هیبه   یرعلی ام رنیگردن بگ ویهمه چ کردیم
 .. وستیو خونتون به جهنم پ شدیچ یاب
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و من حس ندامت و   گذشتیم  یو من از حرص چشم بستم.لحظات به سخت  دیبلند تر خند  باز
بهم گفت خانوادت   یروز وقت  کی اد؟یاز دستم برم ی داشتم. چه کار  یر یاس و یبدبخت ،یشرمسار 

 ... گهیبزنم، االنم که د یکشته شدن نتونستم حرف 

  لیگذشت سه  یگله ها داشتم...کم شناختمشیدرستکار و حالل کار م یعمر فرد  کیکه  یپدرم، پدر  از
 شد.  یجلو اومد و جد

 گذشته ها به درک مهم االنه! م،ی_بگذر

 و ادامه داد.   دیبه چونش کش ینشست، با حرص نگاهش کردم که دست جلوم

 ؟ی_ طالهارو کجا چپوند 

 ...دونمی_نم

قورت دادم. دروِغ اگر   یکرد، دستش رو پشت سرم برد و موهام رو گرفت. اب گلوم رو به سخت اخم
 بگم ترس تو دلم وجود نداشت!  

 .دیگلوم فشار داد و غر یشد، اسلحه اس رو رو دهیکه سرم به عقب کش یطور   دیرو عقب کش موهام

  یفالکت بارت ادامه بد یبه زندگ   ذارمیم ی...طالها کجاست...اگه بگستمین یمن ادم اروم  یدونی_م
 وگرنه... 

 صورتش داد زدم. با همه وجود...باهمه خشمم! یتو

 کجاست! دونم ی_برو به درک...نم 

  دیبه صورتم کوب یجانانه ا یلیهوا س یمکث کرد و ب  هی چند ثان دیحرص دندون هاش رو بهم ساب از
 یکه صدا ی...طور دیچ یفکم و گوشم پ یتو یطرف صورتم جابه جاشد! درد بد کیکه حس کردم 
 . دیچ یپیم می صوت  یسوت تو تارها

 و چشم هام تار شد.   دمیاطراف رو نشن یصداها هیثان چند

 برگشت!  میاریهوش یصدف فور   غیبا ج  یول
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صدف   یفقط دعا کردم توهم باشه...از ضربش توهم زده باشم! اون..اون صدا...صدا هیاون ثان تو
 تنم منجمد شد. یتمام رگ ها زدیمشت م  لیسه یاز ادما  یکی نهیکه به س دنشیبا د  ینباشه ول

 رفت! ادمی میزده تمام درد و ناتوان مات

 رتمیصدف رو از پشت گرفت چنان رگ غ  یجلو رفت و وقت د،یچهره مبهوتم بلند خند دنیاز د لیسه
 باال زد که با تمام وجود داد زدم.

 _بهش دست نزن کثافط!

که جز   یکه به ناموسم دست زده...قلم کنم دست  یبلند شم...بلند شم تا قلم کنم دست کس خواستمیم
 تن عشقم بچرخه...  یمن رو

خنده   ونیصدف م هیگر یشد. صدا  لی تبد چیبهم زد به ه دیکه ام یتقالم واسه بلند شدن، با لگد یول
 . ساختیممکن رو م  یسنفون  نیوحشتناک تر  لیرو مخ سه یها

 ... بشنوه خوادیکه هرکس تو زمان مرگشم نم یترسناک یملود

 ... نی...بلند شو...توروخدا بلند شو...ارتنی...ارتنی_ارت

 . زدیم صدام

! دمیشن یاون رو م  یهمه درد فقط صدا نیبا وجود ا  بیعج یرو التماسش ول  صداش   دم،یشنیم
 کردم بلند شم که دو نفر دست هام رو گرفتن و بلندم کردن. یسست شدم و سع

صورت    یخوشگل تمام رو یکه موها  ی. صدف درحالدمیگردنم به باال کش  یسرم رو رو یسخت به
بود که   لی دست سه دیکشیکه رو اعصابم خط م یز ی. تنها چ کردی بهم نگاه م  یبود با نگران  ونشیگر

 ...دهیبازوش رو سفت محکم گرفته و بهش چسب 

  یول شهی درست م یبهش بگم همه چ خواستیانداختم. دلم م یوحشت زدش نگاه یچشم ها به
 گفت:  یجد ی لیبهمون انداخت و خ ینگاه لی ! سهونستمتیواقعا نم

 طالها کجاست؟  یدون ی_هنوزم نم 
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که فقط چند سانت با گونه هاش فاصله    ییسمت صدف، سرش سمت صورتش برد و جا برگشت
 گفت:  یز ی کرد. با لحن تمسخر ام ستیهاشت ا

 زنه؟ی زر م ای گهی! به نظر راست مدونمینم گهیشوهرت؟ م نیا گهیم ی_چ

. صدف دستش  کردیم  ی... تمام خشمم داشت از درون من رو متالشزنهیقلبم تو دهنم م کردمی م حس
 هق هق هاش باالتماس لب زد. ونی. مرهی کرد ازش فاصله بگ  یو سع دیکوب لیسه  نهیس یرو رو

 _برو کنار! به من دست نزن!

هم جنس رو   کیگاه ن ش،یبهم انداخت که لرز به تنم نشست. نگاه وحش ینگاه میو ن  دیخند  لیسه
 . دمیکرد که نعره کش یهام قاط  میچشم من...*"چنان س یجلو ی وقت شناختم،یخوب م

 بوش عقب کثافط...  شه؟یتو ناموس سرت م وون،ی! بکش عقب حلیسه دمی جرت م  یعل ی_به وال

صدف رو گرفت و خودش رو بهش   یمن دو طرف شونه ها یتوجه به عربده ها یب  دیخند بلند
 نگه ام داشته بودن. یکنترلم رو از دست دادم، اون دو نفر با بدبخت گهیچسبوند. د

 به ستون...  نشی _ببند

وسط خونه...از   هیبه ستوِن چوب دنمیاومد کمک، به عقب هولم داد و محکم کوب دمیام  لیفرمان سه با
  لیو سه دی لرزیرو به صدف انداختم که م دم یاه ترسنگ ی لب گفتم ول ری ز یاخ د یچ یکه تو کمر پ  یدرد
 بود.  دهیاز پشت بهش چسب صانهیحر

  یسر اسلحش رو رو لیکارشون تموم شد سه یوقت دن،یچی اوردن و دور شونه هام و ستون پ ی طناب
 صدف گذاشت.  قهیشق

لو دادمت! من   سیبذار بره...من به پل دونه،ینم یچ یناموس...اون ه ی_ولش کن...ولش کن ب
 !ی کردم...ولش کن لعنت

 درجه ممکن بود. نیترس و وحشت به باالتر کرد،ی خس خس م نمیس

  ری ...حاال بنال...بنال وگرنه تدیکشی نم  نجایکارمون به ا یاوردی درنم یباز  ابوی_زر زر نکن مردک، تو اگه 
 ! ینیکه جون دادنشو به چشم بب زنمشیفقط درد بکشه...انقدر م زنمیجاش م هیو به اول
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سرش   یو محکم از پشت بغلش کرد و همزمان اسلحش رو رو دیچ یصدف پ  نهی دستش رو دور س بعد
 گذاشت. 

 ...نی _آ..آرت

 گفتم: یو قلبم فشار وارد کرد، با لحن ملتمس نمیکه طنابا به س دمیبه جلو کش  یرو کم خودم

 نداشته باش...  شیکار کنم،یم  یبگ یبذار بره! هرکار  گمی...به قران مگمیر بره م_بذار بره...بذا

تو خودش جمع   نیوحشت زده همونجا رو زم یالتماس هام ولش کرد و صدف مثل کودک دیشن  با
 بهم زل زد. ادی که مشخص بود درنم یشد و با هق هق و نفس

فشار داد.  نمیس یرنگش رو رو  یبار اسلحه مشک نیجلو اومد و ا  لینگرانم رو ازش گرفتم، سه نگاه
 مشخص شد. دشی سف یدندون ها فیرد

 !شنوممی_م

چشمم داشت  یجلو میزندگ یوقت  خوردیطال و کوفت و زهرمار به چه دردم م  دم،یکش یق یعم  نفس
 گفتم: یا گرفته  یبا زبون لبم رو تر کردم و با صدا   زد؟یپرپر م

 زاپاس جاسازش کردم...   کیالست ریز نم،ی_همراه خودمه...تو...تو صندوق عقب ماش

صداقت حرف هام رو از مردمک    خواستی بهم انداخت، انگار م یتوهم نگاه موشکافانه ا یاخم ها با
 براندازم کرد.  یوحش وونیمثل ح  هیلرزون چشم هام بخونه! چند ثان

از  ی. مقدار دیدور دهنش کش یاورد. دست نییم که اسلحه اس رو پااب گلوم رو قورت داد یسخت به
 بود.  دهیعرق کردم چسب  میشونیپ  یموهام رو

 ...دیچک کن  ونش یبا چند نفر برو ماش دی_ام

 ساکت شده بود. یکه به طرز ترسناک  یلیکه رفت، رو کردم سمت سه  دیام

  ی..بذار صدف بره، طالها واسه خودت...ا..اصال کارخونم مال تو فقط بذار زنم بره...هرکار لی_سه
 ... کنمی واست م یبخوا
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تکون داد   نیبه طرف  یشد. سر  شتریترِس تو جونم ب دیبهم زد، فقط ضامن اسلحش رو کش   یپوزخند
 و لب زد. 

 یه ها داشتم...فکر ها داشتم! ولکارا کنم، برنام  یلیباهات خ خواستمی...من منی ارت یبد کرد یل ی_خ
 خوب تو... 

و   دیباالسر صدف رس ی. وقتومدیاسلحه و قدم هاش بود که سمت من نم یو من نگاهم رو  دیخند
  یرنگ  دیرو دور دهنم بست. پارچه سف یز ی ادماش چ یک ی که  دمیخودم رو جلو کش یبلندش کرد، کم 

من بود، مِن  یاون رو دهیترس ی...چشم هارهی رو بگ  دنمینفس کش یو حت  ادمیداد و فر یکه جلو
 از دستش بدم.   یمتیق چیبه ه خواستمی که نم یکنم! من کاری چ دونستمیکه نم یعاجز...مِن بدبخت

 ... یخنجر فرو کن  ی...خواستی_تو خرابش کرد

از   نیاسلحه اش صدف رو نشونه گرفت زم  یوقت کردیم  یبهم دهن کج لیزل زد. پوزخند سه  بهم
 .ستادیحرکت ا

 جناب سعادت... یتاوانشم بد دی_با

 .ستادیگلوله پخش شد قلبم از حرکت ا کیشل  یصدا یوقت 

 پهلوش گذاشت...  یکه رو یناله صدف و دست یصدا

 شکل ممکن خدا مجازاتم کرده... نیکه حس کردم به بدتر یو من  نیکف زم  خت ی که ازش ر یخون

و من  دی چی افتاد و از درد به خودش پ نیبود که به زم ییتمام نگاه من در او شدیچ  دمینفهم گهید
  نیاز دور ا ینامفهوم یصدا  یحالت ممکن تجربه کردم. داد زدم ول  نیاونجا بود که مرگ رو به بدتر

 . دیپارچه سنگدل به گوش رس

  ادیفر کرد،یکه تا سکته کامل فاصله نداشتم قلبم درد م د یبار اول چنان بغضم ترک یام گرفت، برا هیگر
 . دیکوبیم واریخودش رو به د زدیم

بار   هی اد،ی باهام راه ب  کمی ستی حاضر ن  یچی انگار ه ی بستم رو به شدت تکون دادم ول  یها دست
 انداختم. رفتیم  رونی به سمت ب الیخ یکه ب  یلینگاه سرتاسر خشمم رو به سه اد،یکوتاه ب گهید
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! شده با دست  کنمی بدبختش م کشمشی م زنم،یم ششی مونده باشه ات میروز از زندگ هیخدا که اگر  به
 !کنمیکارو م نیبکشم ا رونیب  نشیو از سخودم قلبش  یها

صداش کردم،    کرد،ی رو پاره پاره م گرم یکه داشت ج یصدف شده بود خنجر  فی ضع یناله ها یصدا
...تمام وجودم  سوختیردم...اصال تقال کردم و دست و پا زدم، تمام تنم مک هیکردم...بلند گر نیه نیه

 ! ادیشده بود فر

  یب یته دلم روشن شد، صورت از درد جمع شده و چشم ها یدیسرش رو سمتم چرخوند نور ام یوقت
 . کردینگاهم م یرمقش که به سخت 

 "  رمیم ی وگرنه من م  اری طاقت ب ار،یداد بزنم بگم "مرگ من نخواب، جون من طاقت ب  خواستمیم

  ذاشتی م  نیزم یرو رو  نشیکه دست خون  یدرحال  د،یرو د  میتاب یو ب  یقرار  یاز تو نگاهم ب دیشا
 . دیکش نیزم یخودش رو سمتم رو

شل شد،   یور شونم کم طناب د ادمی ز یبه خاطر تقالها د، یترک یتو گلوم م یگر یپس از د  یکی ها  بغض
 زانو بزنم.  نیزم یزور و فشار تونستم رو یبا کم 

! شدیمن کر م یگوش ها کردیکه م یو ناله خودش رو به پاهام رسوند. هرناله ا ی سخت یبا کم   صدف
 و اشاره بهش فهموندم دهنم رو باز کنه... مایبا ا

رو باال اورد و گوشه پارچه    شیو من جون دادم و هزاران هزاربار مردم. دست خون دیبا درد کش  ینفس
 . دمی. تا دهنم باز شد از درد و غصه نالدیکش نییرو پا 

  نیمنه...تو فقط نخواب مرگ ارت  ر ی! توروخدا ببخش تقصنمینب  یطور  نی..تورو ارمی ..من بمرمی _من بم
 نخواب...منو کفن کنن نخواب...

  یرو شی . با دست خوندیخواب  نیزم یپاهام رو کینزد ییو جا د یخودش رو جلو کش ختم،ی ریم اشک
 پام رو نوازش کرد و با بغض گفت: 

 ... نی_ا..ر...ت

سرم رو   یشده بود، به سخت  سی صورتم از اشک خ  د،ی لرزیکه از غم م یهق مردونم و شونه ها هق
 سمتش خم کردم و گفتم:  یکم
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 ...نی ...عمِر ارتنی...نفس ارت نی_جون ارت 

چشم هاش رو بست. با بسته شدن چشم  هیثان کیکرد و تو   یهاش تکون خورد، از درد ناله ا لب
 هاش داد زدم. 

کمکم کنه...صدف...بلند شو...بلند شو تنهام نذار   یکیکمک کنه!   یکی ...توروخدا رشی_خدا نه...خدا نگ
...به خوامتی..گوه خوردم...صدف غلط کردم م ...بلند شو.کردمی م دایپ دیام یمن تازه داشتم به زندگ 

 یبخوا ی...هرکار کنمی ...به خدا درستش مشمیبابات م  الیخ ی..بشمیانتقام م ال یخ ی! ب خوامتیخدا م
 ... کنمیم

 نبود، از ته دل ناله کردم و خدارو صدا زدم. ی چیو اصال حواسم به ه کردمی م هیو گر زدمیم داد

که  هیتنها کس  نیا رشی منه...نگ یزندگ لی..تنها دل نیبه امام زمانت قسم ا  رشی_خدا نگ
 کمک کنه... یکی امام زمان  ایدارم...خدا...خدا کمک...صدف...صدف بلند شو...

 باز شد.   یخونه با شتاب بد در

اشفته فقط تونستم با   یارش با چهره ا دنیاس کنم که با دکه اومده التم یتا به هرکس سرچرخوندم
صدف و خون کنار بدنش به وحشت   دیاشک و التماس صداش کنم. جلو اومد، نگاه اخم کردش با د

 رو بشنومم  سیپل ریو آژ دادیداد و ب یحواسم سرجاش اومد و تونستم صدا  هیشد! چند ثان لیتبد

 که با التماس گفتم:  دیدو سمتمون

 ...ببرش... مارستانی..ن...منو ول کن فقط ببرمش بمارستای خدا ببرمش ب_تورو 

نتونستم ادامه بدم، نتونستم بازم التماسش کنم تا نجاتش بده...نتونستم...با شدت   دیکش ری ت قلبم
 شد...   یچ دمیرفت و نفهم یاهیچشم هام س نمیقفسه س هیفشار و درد تو ناح

 *** 

 "آرش" 
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فکر کنم!  یبه چ  دیبا دونستمیسارا نم  یها یقرار  یزن عمو و مادرم و ب یها  هیگر اهویانبوه ه نیب
گلوله  کی  دونمیساعته تو اتاق عمله و من نم  نیکه چند یشده بود اون دختر  میتمام درد و بدبخت

 . گذشتینم  یزمان لعنت نی خارج کردن ممکنه چقدر طول بکشه و چرا ا

تمام تنم خشک شده بود و   دمیسرکش یاب  وانیو ل دمستایبند نبودم کنار اب سردکن ا یصندل یرو
سر چرخوندم و به چهره   یکس یقدم ها ی. با صدااوردی اب خوردن حالم رو سرجاش نم وانیچند ل

  ینگاه داد، یزحمت سر کردن شال افتاده رو شونش رو به خود نم  یسارا که حت دهیداغون و رنگ پر
 .داختمان

 یا هیازم گرفت با بغض و گر دهیبه دستش دادم که لرز یاب  وانیل سوخت،یم  شی به حال اشفتگ دلم
 مهار شده اروم گفت: 

 شه؟یخوب م  یعنی_

 گاه... هیبه روش زدم، شده بودم تک یلبخند

گاه نداشتن...دستم رو جلو بردم و تو بغل   هینه مادرم، نه زن عمو و دختر عموهام تک  گهید االن
 کنار گوشش زمرمه کردم. زدم و اروم  یگرفتمش، موهاش رو بوسه ا

 !شهی...حالش..حالش خوب مزمی...انقدر نترس عزمشی_دکترش گفت به موقع رسوند

  دیو اجازه دادم واسه اروم شدنش...با ستیگر یبچه ها دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد کم مثل
 بده؟  یکه به من دلگرم هیو ک دادمیم  یبه همه دلگرم  ینوبت

 و گفتم:  دمیاز سارا جدا شدم، گونش رو بوس  گذشت که اروم یا قهیدق چند

 . گردمیاالن برم  ،یبخرم بخور  یز ی چ هی رمی_م

 لب زد.  ین یف نیاول رو خواستم بردارم که دستم رو گرفت. نگاهش کردم که با ف  قدم

 ...مگه نه؟ نیارت  شی پ یر ی_م

شدم، نگاه محتاجم رو به مامانم و زن عمو انداختم که سرسختانه به در اتاق عمل زل زده  ساکت
 . اروم لب زدم. دیخودش رو جلو کش دیسکوتم رو د یبودن. وقت
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 نگو! یز ی چ ی_به کس

 ... ی..ول ی! ولگمی_نم

 سرش انداختم و گفتم:  یخم شدم، شالش رو رو یکم

   ؟یچ  ی_ول

کرد و اروم   یمکث ه،یگر ری ردم بغضم رو قورت بدم و جلوش نزنم زک  یچشم هاش رو پرکرد، سع اشک
 گفت: 

! اگه خوب نشه، عالوه بر مامان منم بخشمشی _ از طرف من بگو...ا..اگه صدف خوب نشه..نم
  نی...همون طور که آه اون بابام رو زمزنتشی م ن ی...زمرهیگیم م...به خدا آهکنمی م نشی نفر

 ! رهیگیرو جهنم کرد...مال منم م مونی زد...زندگ

  یلرزون رو یتکون دادم که با قدم ها  یبازگو کردن نبود. سر  یبه ذهنم برا یز ی چ ینگفتم، حت  یز یچ
 سراغ دکترش رو گرفتم. میمشت شده به سمت طبقه باال رفتم و مستق ینشست. با دست ها  یصندل

با    یراحت شد! تازه ورق باز  یکن المیدکترش گفت اوضاعش بهتر شده و سکته رو رد کرده خ  یوقت
 صدف! م،یمشکل داشت ک یبود و االن فقط  دهی ها به اتمام رس سیپل

که بهش   یدکتر وارد اتاقش شدم که تا نگاهش بهم افتاد با اون همه دم و دستگاه  یهماهنگ با
  تیکردم و با جد یار ممانت کرد و اجازه حرکت نداد. اخموصل بود خواست تکون بخوره که پرست

 . دمیغر

 _بتمرگ سرجات! 

  کیدست اخر با چند تذکر کوچ یگرد نگاهم کرد ول   ییبا چشم ها هیلحن تندم پرستاد چند ثان از
 شد.  دهیچیپنجه هاش دور مچ دستم پ یرفت. خودم رو کنار تختش رسوندم که فور  رونیب

 . چشم بستم که اروم گفت: دادیازارم م دیرسیو مه گرفته به نظر م سی نگرانش که  خ نگاه

 ..شد؟ ی_ص..دف..چ
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  کاریبه خاطر خشمم چ دونستمیگفت، جون کند و گفت! نم دهیبر دهیعجز گفت...التماس گفت...بر با
هش بزنم  امپول هوا ب کیاالن  نی هم خواستمی م ینگران بودم از طرف تشیبابت وظع ی کنم، از طرف
 بکشمش!

 . دمیو غر  دمیکش رونی کردم با حرص دستم رو از دستش ب ادهیپ یا گهیتمام خشمم رو طور د یول

بشه،  شی ...به خدا اگه طوراوردنشین رونیهنوز تو اتاق عمله...هنوز ب اتی_به خاطر تو و کثافط کار
! تو که  یکرد  کاری چ نیشو...کثافط بب  ادهیپ طونی! چقدر بهت گفتم از خر ش کنمی م زتیر  زیر
 ی...صدفم کردیرفت ی...خود اشغالت میبا صدف فرار کرد ی...گوه خوردیبگ سیبه پل  یخواستیم
 مرگ خودت؟  شیپ

 .دمیمخشوش سمت پنجره رفتم و غر  یو غم گرفت. با اعصاب یشد، نگاهش رنگ نگران ساکت

درستش   ایو بهت ندادم؟ مگه نگفتم ببود؟ مگه من فلش و اطالعات  ی_د اخه کثافط مشکلت چ
 س؟ ی پل شی پ رم یصدف نگفت م   یمگه بابا م؟یکن

 ... ی_گفت

 و داد زدم. دمیلحن کالمش به اوج خشم رس از

 ...رهیصدف ممکنه بم  ماتیو مرض! کثافط به خاطر تو و تصم ی_گفت

  نجایهم هشدار بدن که باالبردن صدا در ا کردن ب  یداد من دو پرستار سمت اتاق اومدن و سع  با
 !ستیواسم مهم ن یچ یاالن واسه من مهم نبود...ه یممنوعه...ول

 . دمیرفتن غر  نینگاه بغض الودش رو ازم گرفت، به سمت در حرکت کردم و در ح  نیآرت

 صدف نه سال منتظرت باشه...  ینداشت اقتی_ل

 ... دمی_طالقش م

در حفظ کردنش داشتم بهش نگاه  یکه به مراتب سع یو با اخم   دمیخوردم، دم در ماتم برد. چرخ جا
 " ارومشون کردم. رمی کردم. پرستارا هشدار اخر رو دادن و من فقط با گفتن "االن م
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 کیکه   ینگاه ازم گرفت و با لحن   دیچکیکه از چشم هاش م ییبا اشک ها د،یکه نگاهم رو د نیارت
 غم و درد رو توش بفهمه لب زد. تتونس یمرد م

و گم و گور خودم  شی...از زندگرمیم شمی...ب..بعدش گم مدمی_صدف خوب شه...طالقش م
 ... رمی...به قران مرمی ...مشیکس گند زدم به زندگ ی...اون..اون فقط خوب شه...مِن کثافِط بکنمیم

 .دینالبه هق هق افتاد و  ادی ز هینگاهش رو به اسمون گرفت و از گر بعد

 ... دمی...طال...ق..ش مرشی _خدا ازم نگ

رو به   ژنیسمتش رفتن و دستگاه اکس یسرفه افتاد و دستگاه ها االرم هشدار دادن، دو پرستار فور  به
بغض و ناله هاش...التماس و شکستن کمر و غرورش   ش، ه یدرد و گر هیصورتش زدن...نموندم تا بق

 ...نموندم... نمیرو بب

 نشستم.  نیزم  یفاصله رو یدر اتاقش با کم  یجلو

 ...میشد یو چ میبود ینگاه توروخدا چ د،ی از چشم هام چک  اشک

 م؟ی بش  یطور  نیما چهارتا ا کردی و مفکرش  یک

تو حسرت عشق از دست  مونیک یز انتقام، کور شه ا مور یک یبره تو گور،  مونی کی  کردی و مفکرش  یک
 با مرگ دست و پنجه نرم کنه...  گهید یکیو   رهیرفتش هرشب بم 

  م؟ینبود اوریمگه همراه و  م؟یباهم نبود ی مگه ما تو بچگ ایخدا

 م؟یبزرگ ش میچه مرگمون بود که ارزو کرد اصال

رفتن نداره...با مکافات برگشتم سمت اتاق عمل و   یار ی گهیپاهام د کردمیجام بلند شدم، حس م از
 لب گفتم:  ریاومد فقط ز  رونیدر اتاق باز شد و دکتر ب  یوقت

 منم ببر...  ایمعجزه کن... ایو ندارم...طاقتش  گهید ا،ی_خدا

چهره   دنیکدوم جرات سوال کردن نداشتن، دکتر با د چیو ه ستادنیرفتم، مامان و سارا گوشه ا جلو
 زد و اروم گفت:  یاب ما سه تا لبخنداشفته و خر
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 . دی...نگران نباششهیزود خوب م یل یخ ضتونی_مر

  ایبخندم  دونستمیشد و من نم   شتریهاش ب هیبلند خداروشکر کرد و مادر صدف گر یاز خوش  مامان
 خودم فکر کردم.   شی افتادم و پ یصندل  یخوشحال باشم. رو

صورتم گرفتم و از ته   یمن گرفت؟ دستم رو رو یبارم دعا کی ایصدف خوب شد  نی خاطر حرف ارت به
 یتموم نشد...با زنگ خوردن گوش یحداقل با مرگ کس   یدل خداروشکر کردم. شکر کردم که همه چ

ها و خنده هاش که تو اغوش مادرم درحال   هیگر ونیسمتش چرخوندم. م  یزن عمو، سرم رو کم
که عمو زنگ   ییانداخت. مثل تمام دفعه ها یشبه گو یو حال خوبش بود، نگاه مردد سح  هیتخل

  یدست شی بار سارا پ نیرو خاموش کنه که ا ی و دوست نداشت جوابش رو بده خواست گوش زدیم
 کرد.

ارسال کرد   یامکیصداش واسش پ  دنیجواب دادن و شن یرو ازش گرفت، به جا  یرفت و گوش جلو
رو فرستاده!   نیبه هم هیشب  یز ی چ دیشا ای" شهیکه مطمئنم در حد چند کلمه است " صدف خوب م

جناب   دنیخوب بود! با د یل یخ  وفتادین یکه اتفاق بدتر  نیکه خدا جوابمون رو داد، هم نیهم
 بلند شدم.   یصندل   یاز رو ومدیاستوارش سمتمون م یقدم ها  اسرهنگ که ب

تو حال خودشون نبودن انداخت. جلو رفتنم و   یرو به خانواده ام که از خوشحال   شیو جد رایگ نگاه
 با ابهت گفت:  شیپ یزد و مثل سر  یباهاش دست دادم که لبخند

 نگران بودم.  یلیخوب شده... واقعا خداروشکر، خ  ضتونیحال مر ادی! به نظر مگمیم کی_تبر

 فشردم و از ته دل گفتم:  یرو به گرم  دستش

 یتشکر کنم؟ چه طور  دیبا ی! واقعا چه طور دادمی_اگه کمک شما نبود من خواهرم رو از دست م
 کرد؟  شهیجبران م

 هیاز بق  یکم  خواستی انگار م دیتکون داد و دستم رو سمت خودش کش یبهم زد، سر  یدلچسب لبخند
 به اطراف بود اروم لب زد.   زشی که نگاه ت یدرحال  میکه دور شد ی. چند قدم رمی فاصله بگ

که انگار موفق به فرار شدن، البته بچه ها   میبود  یکی تاج دیبه اسم ام  یشخص ل ی_ما دنبال همکار سه 
 میمقدار هیاعتراف کرد،  زایچ  یلیبه خ  اریکام روزید گهیو خبر د میکنی م داشیپ  یدنبالش به زود

 و ادماش بوده. لیسه  خودش کار یجراحت برداشته که طبق گفته ها
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گرفته؟ نگاه متعجبم رو که   یچرا الل مون نیزدتش! ا نی بار گفت ارت   کیکه  اریهام گرد شد، کام  چشم
 کرد و اروم گفت:  ز ی چشم هاش رو ر دید

 د؟ یحد تعجب کرد  نیکه تا ا بهی عج یلیصحبتم براتون خ  ی_چ

نباشه پسِره همون  یکرده، هرچ  یچه غلط  ستیمارمولک معلوم ن نیارت نیباشم، ا یکردم عاد یسع
 شدم و اروم گفتم:  نهیپدرِه بلده خودش رو از مخمسه نجات بده. دست به س

 نگفت! یز یکردم چ یبزنه، چون اون روز تو بازداشتگاه هرکار  یتوقع نداشتم حرف  ،یچ ی_ه

  یباشم. کم یکردم عاد یدم و سعاعتماد نداره، صورتم رو حفظ کر یل یبود به حرف هام خ مشخص
 مکث کرد و اروم گفت: 

به   شتریکه زده ب  ییبذارم...حرف ها ونیباهاتون درم  دی صحبت ها شده که با یسر  هی_درهرحال...
 ... گردهیشما و عموتون برم یمسائل شخص

 نگاهش کردم و گفتم:  مشتاق

 !شنوممی_م

 *** 

 "صدف" 

 دونستمی. نم دادیبود و ازارم م دهیچ یپ  مینیب یالکل تو یچشم هام رو باز کردم، بو یسخت به
 نداشتم.  تمیاز خودم و موقع یدرک یچه خبره و حت  دونستمیکجام...نم

  بیعج یدستگاه ها یو تعداد دیهم احساس درد داشتم، نگاهم رو به اتاق سف  یسردم بود، کم  یکم
مامانم و سارا که   دنیسرم رو چرخوندم که با د یچرا؟ کم یول  مارستانمیکنارم انداختم. قطعا ب  بیغر

کردم فکر   ی چشم هام رو بستم و سع هیدر باهم بودن، شوکه شدم. چند ثان یدرحال حرف زدن جلو 
 کنم...

 کردم؟ی م کاری چ نجایا من
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اخطرم   نیبود که اخر یز یچ  دیچیتو پهلوم پ  یاومد، درد وحشتناک ادمیتا  دیطول کش یا قهیدق چند
پلک هام رو   ؟یچه طور  یبه خانوادم خبر داده ول نی و ارت مارستانی...قطعا اومدم بادی به حساب م

هر روز   هصورت قشنگ و مهربونش ک دنیدوباره باز کردم که سارا متوجه باز بودن چشم هام شد. از د
زدم. ذوق زده دست مامان رو   ژنیدستگاه اکس ر یز یجون ی خدا دلتنگ چشم هاش بودم، لبخند ب

و خدارو   ختی ریصورتم م  یخوشگلش رو ی..اشک هاکردیم هیسرم گر یزود مامانم باال یل یگرفت و خ
صورت   نیچشم هاش گود افتاده بود و ا ری. زکردی و وسط هاش ناله م کرد ی...شکر م زدیصدا م

 . دمیهست ند یرو انگار چند سال شکسته

دستگاه مسخره   نیا یصحبت کنم ول خواستمیرشون اورده؟ مس ییرفتن و نبود من چه بال غم
 سوخت... یخواستم دستم رو تکون بدم که به خاطر سرم داخلش کم  ی مزاحمم بود، به سخت 

رو چک کردن، دستگاه رو از صورتم   تمیوضع یرفت و با دکتر و پرستارا برگشت، وقت  رونی ب سارا
که خواب و   ی...مادر رمی که به خاطرش حاضر بودم بم یبه مامانم زل زدم...مادر  اقیبرداشتن...با اشت

 خوراکم رو گرفته بود. 

 . دمیخشک شدم رو تکون دادم و نال  یدکتر مارو تنها گذاشت لب ها یوقت

 _م..مامان!

 ...یشد یطور  نیا نمینب رمی من بم  یدلم...اله زی _جون مامان! قربون برم من عز

شده بود  ختهیکه باهم ام یق هاش بوسه به سرو صورتم زد و سارا با لبخند و اشک و هق ه هیگر ونیم
  یگرمش گرفت. صورت ب  یانگشت ها ونیو سردم رو م  فیظر یکنار تختم نشست و فقط دست ها

الغر تر از گذشته  یل یگذشته...خواهر خوشگل من نبود! خ یسارا هیاش شب  ختهی بهم ر یموها ش،یارا
 تش رو فشار دادم که ارش اومد داخل... . دسدیرسی نظر م هب

 تو موهام فرو برد.  یو دست دیرو بوس میشون ی. مردونه پدیاز ته دل زدم که خند یلبخند دنشیاز د 

 ! ختیمن پشت در اتاق عمل ر ینصف موها  م؟یچقدر ترسد یدونیتوله...م ی_هممون رو نگران کرد 

نا نداشتم صحبت کنم، احتماال اثر دارو ها بود. نگاه منتظرم رو به در   ادیزدم، ز یا گهیلبخند د بهش
که دلتنگم بود گفت همه اومدن   ییانداختم، ارش رفت زن و عمو اومد...مامان ناله کرد و سارا از روزا
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ازش رو گرفتم و   ختم،هاش کنار ت هیبا وجود گر  یو حت  نمشیبب  خواستمیکه نم  نمینش  لچریپدر و یحت
 خواستم ببرتش!از ارش  

  نیمامانم که ارت یها نیدو روز چشم هام به در خشک شد و نفر نینبود...تو ا  نی ارت یاومدن ول همه
 یاسمش رو به زبون اوردم سارا ساکت شد و ناله ها ینداشت...وقت  یتموم دادیرو مورد اثابت قرار م

من ساکت و با اخم   نباریو ا دنیکش  شیحرف هاشون بحث طالق رو پ ونیمامانم از سر گرفته شد. م
 بهشون زل زدم. 

تو  گهیروز د کی قرار بود فقط  ره،یم  شیپ عیسر می و بهبود  ستیبد ن  یلی گفته بود حالم خ دکتر
  یشهر بود نه، انگار ارش با فروش باق  نییکه پا یباشم و بعد برم خونه...البته اون خونه ا مارستانیب

که  بود ده یخونه واسه هممون خر  کیقرض از دوستان  کمی و  امرزشیمونده شرکت بابا وپدر خداب
 ! میکنار هم باش

  یکنه، مامان خواست ببخشمش ول  ییحرف بزنه، دلجو  خواستی اخر باالخره بابارو قبول کردم...م روز
که بابا تو اتاق   یاز ارش خواستم تا لحظه ا دونست،یم  نگاهش کنم. خودشم یحت  خواستمیمن نم

...فقط تو سکوت به حرف هاش که دمیدینم  یچی بابام رو ه یگاهم بود ول  هیبود اونم باشه...ارش تک
 نداشت گوش دادم. یواسم ارزش چندان گهید

 دهنم به حرف باز شد که بابا گفت:  یزمان  فقط

 ... کنمیم یبابا جون...واست پدر  کنمی ...درستش مسازمیم  توی_ خودم زندگ

! با  گهینم ی ز یکه چ بهی عج یبود ول  دمیرو بهش انداختم. پوزخند ارش تو کادر د میو نگاه شاک برگشتم
 اخم رو به بابا گفتم: 

  ، یو از روزم بپرس  ی...بغلم کنمیو رو پات بنشون یبغلم کن یبود که از سرکار اومد نیارزوم ا یزمان هی_
که  یتو بغلت جا نشدم...انقدر نکرد  گهیتا بزرگ شدم و د یانقدر نکرد یپارک و گردش ول  میربب 

  ؟یگیم  یچ ی...االن اومدیاز دست داد وت یتا همه چ ی...انقدر نکردیپاهات رو از دست داد
 حرفات واسم مسخرس؟   یدونیم
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  یچرخ دارش رو کم ی. صندلکردمیشد و من همچنان سنگدالنه نگاهش م یاز چشم هاش جار  اشک
. روم رو ازش گرفتم که چندتا برگه سمتم گرفت.  دمیکه عقب کش رهی . خواست دستم رو بگدیجلو کش

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: 

  یر یشرف طالق بگ یاز اون ب دیامضا کن...تو با  نارویا ای بذار جبران کنم! ب یکم گذاشتم...ول دونمی_م
کرده! هم تو هم مامان و   کارتیچ  نیبه روزگارت اورده؟ بب یچ  نیره...ببرو ندا  اقتتیصدف...اون*" ل

 اونه!  ری همش تقص ن،یخواهرت و بب

 . زدمیوگرنه داد م ومدی پرت کردم. صدام درنم نیزم یبرگه هارو از دستش گرفتم و رو  تی عصبان با

م اومده تاوان کار  سر من و خانواد ییهر بال ؟یکرد کارشی رفته چ ادتی!  انگار رمیگ ی_من طالق نم
وقتا بچه و خانواده تاوان گناه  ی لیخ  گنیم یدینشن ذاره؟یجواب م یو بخدا کارت  یتوعه...فکر کرد

 ده؟یطرفو پس م 

 اخم کرد.  بابا

طالق رو واست   ی...اون خودش برگه هاهی اون خودش راض ؟یر ی گ یطالق نم یچ یعنی_
 ... یخودتو بدبخت کن یخوای م یفرستاده...واسه چ

 رو کردم سمت ارش و با بغض گفتم:   کردی م وانهیوسط حرفش، صحبت کردن با پدرم من رو د دمیپر

 درخواست طالق بده...  دیشماها مجبورش کرد دونمیمن که م ؟یکرد کاری _ارش...چ

 انداخت و گفت:  یبرگشت و به ارش نگاه  بابا

 خودش کرده... میخودش درخواست داده..ما نگفتتو بگو...تو بگو  کنهی حرف منو باور نم  نی_ا

مهابا   یبابا ب یحرف ها دنیکرده! اشک هام از شن جای دلم داد زدم خودش غلط کرده...خودش ب تو
من که دوستش دارم...اونم  ؟ی. چرا اخه؟ واسه چزدی. نگاه ارش و سکوتش بهم زخم مختیری فرو م

 یچواسه  شهیداره درست م  یرو گرفتن و انداختنش زندان...حاال که همه چ  ل یکه داره، حاال که سه
  کردیالتماس م لیبه سه یبسته چه طور   یکه با دست ها وفتمیم یزمان ادی یوقت  م؟یجدا ش دیما با

 یزانو زد، وقت نیزم  یرو ی..وقت گرفته بود. شیگر ی . وقتشدیم شینداشته باشه، دلم ر میتا کار
 نشه! میمن طور ی..ول یول رهی جون من و نجات بده...حاضر بود خودش بم  خواستیم
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 بفهمه؟  زارویچ نی منه که ا یاخه جا یک

 خودش درخواست داد...  میما نگفت گه،ی _صدف بابات راست م

باشه...اون    یواقع تونستیصورتم گذاشتم. نه نم یبلند هق هق کردم و دستم رو رو دیبغضم ترک گهید
ازم جدا   ذارمیطالق، خودش گفت نم یکرده...خودش گفت طالق ب یکار  یمنو دوست داره حتما کس

 ...امکان نداره...یبش

نباش خودم   زامی چ هیامضا کن نگران بق نویا ایبه صالحته...حرفمو گوش کن باباجون...ب نی_صدف ا
 واست! کنمی م دیشناسنامتو سف

طاقتم تموم شد و   گه؟یبهش نم   یچی چرا ارش ه گفت؟یم یچ تی وضع نیواقعا تو ا گفت؟یم یچ
گلو درد و گرفته شدن نفسم صدام رو   الی خیدستش رو که پست کمرم نشسته بود پس زدم. ب  هیگر

 باال بردم و داد زدم. 

کجا   دادمیو تاوان گناه تورو پس م دادمین داشتم جون مکه م یاون روز  ته؟ی _صالح؟ تو صالح حال
  ری تو تحق  ی...که به خاطر کارایاون روز  ؟یزدم کجا بود  ادیو فر ختمیکه اشک ر یاون روز  ؟یبود

  اصالبار دوم باشه؟  نیکه ا یدرست گرفت میتصم میواسه زندگ یک ؟یشدم و کتک خوردم تو کجا بود
 ؟ یر یگیم میواسم تصم یدار  یبه چه حق

 یدادم اومدن و تو خواستار اروم شدنم بودن، با دست به بابا که با چشم ها ی پرستار از داد و ب دوتا
 اشاره کردم و داد زدم.  کردیگرد نگاهم م

 ... خورهی...حال..حالم ازش بهم مرون ی ب  دشی...توروخدا ببرنمشی...بب خوامی_نم

داد   یداد و ب ونی. م دیبه بابا توپ  یحال و روز بدم، عصب  دیا دو نگران داخل اتاق شد ب رونی ح مامان
بردنشون، خودم رو تو بغل ارش انداختم و هق هق هام به اوج   رونی اون دوتا و تالش پرستارا واسه ب

 . دیخودش رس

...و ناله ختمی. اشک ردادیم میدلدار دم یشنیدرست نم  ی که حت  یبغلش کردم و اونم با اصوات محکم
جرو بحث اونا سرم رو باال   نیب دادیتخت نشست و محکم من رو به خودش فشار م یکردم. ارش رو

 اوردم. 
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 ارش زل زدم و گفتم:  نیبه صورت غمگ دیدیکه به خاطر اشک تار م  ییچشم ها با

  ؟یر یگیو نمعا..عاشقشم...چ..چرا جلوشون  یدونی...دوستش دارم...ت..تو که میدونی_ت..تو که م
 دوباره تنها شم؟  یکن ی چرا کمک م

شونم   یبابا شد، با اشک سمتمون اومد و دستش رو رو الیخ یرو نوازش کرد که مامان ب موهام
 . دمیگذاشت. با التماس نگاهش کردم و نال

طرش از خونه فرار  که به..خا ی..او..اون شب شی نه سال پ ادتهی..تو که ادتهی_م..مامان توکه 
...بابا..ب..به قرا...ن دیکن یم تمیاذ دی...چرا داردیدونیکردم...ب..بهت گفتم عاشقشم...شما که م

 م..من...د..دوسش ..دارم!

 اره تکون داد و موهام رو نوازش کرد.  یبه معن یبا اشک سر  مامان

 ...نی _اخه..مامان جان، ارت

 وسط حرفش و ناله کردم.  دمیپر

 نامه داشت...بهم حالله...  تیعقدم کرد...رضا ی...به جهنم که زور دی_به جهنم که منو دزد

 جبه گرفت و لب زد.  یحرفم بابا فور  نیا با

 ندادم. دروغ گفته مثل سگ... یکوفت چیمن به اون ه ؟یتی_چه رضا

اش فرو برد   نهیست و سرم رو تو س طاقتش تموم شده بود بلند شد، جاش مامان نش گهیکه د ارش
 یکار  هی بازم پشتمه...بازم  دونستمیانداختم که م یو نگاهم رو به ارش  دیتمام ام یول  ختمیاشک ر

 ... کنهیم

 ... رونیدادن برن ب  حی که کم اورده بودن ترج پرستارا

 و کالفه گفت:  یعصب یل یسمت من و خ  دیهوا چرخ یب ستاد،یبابا ا  چری ول یجلو ارش

 نداده بود! نینامه رو به ارت  تیصدف...بابات رضا  گهی_راست م
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ترس رو تو صورتش   دیو شا ت ی که تونستم خشم و عصبان  یو رو کرد سمت بابام، پدر  دیچرخ  بعد
 .نمی بب

 و داشته...ابرو کردن صدف  ی*" قصد ب  اری...اون کامارینامه رو داده بود کام تی _اون رضا

ازم فاصله گرفت و رو   کمیشده بود  جیکه مامانم گ یدرحال هیمنظورش چ دمی  نفهمشدم...اصال جیگ
 . سوزوندیداست هممون رو م ششی که ات یکرد سمت ارش 

و  صدف  نی داره؟ مگه ارت اریبه کام یچه ربط  انیجر نیا دم، ی_ارش مادر درست حرف بزن...من..نفهم
 نبرده بود؟ 

 !میخبر  یوسط هست که ما ب نیا یز ی چ کیرو تو دلم لرزوند.  یز یارش چ  پوزخند

 !گهید یناحق هیگناه... هیراز... کی

 ! میحرف بزن دی_ارش با

و ازش خواست ساکت بشه! به ارش نگاه کردم که حس و    دیبه بابا توپ دیمامان بود که شد  نباریا
 م و گفتم: ! ملتمسانه رو بهش کرده یگر ری بزنه ز خوادیرو داشت که م  یحال کس

 بدونم.  دی هست...توروخدا..بگو من با یز ی_اگه..چ.چ

 بهم انداخت، لب باز کرد و من ماتم برد.  یمظلوم نگاه

 بود...  ارینبود، بلکه کار کام  نیکار ارت  یکه گم شد  ی_اون روز 

 لب زدم.  ناباور

 باال سرم بود!   نیمن بلند شدم ارت ی..وقت ی_ول

 تکون داد و اروم ادامه داد.  یسر  ارش

و بهت دارو   دیتورو از دم باشگاه دزد ارینصف روز بود، کام  با یتو تقر  یهوش ی_زمان ب 
 ... خواستیزد...م

 _خفه شو ارش... 
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  بیفاصله گرفت. عج شی که از صندل  دتشیباال کش یبابا رو گرفت، جور  قهیبار ارش براق شد و  نیا
 .ستیمهم ن یمرد واسمون ذره ا نیا گهینکرد انگار د یدخالت چیبود که مامان ه

  یگیکنه؟*" چرا نم یالزم شد به دخترت دست دراز  یگفته بود اریبه کام یگی _من خفه شم؟ چرا نم
به موقع   نیاگه آرت ؟یعقد کنه؟ هان؟ چرا الل شد یو زور بهش تا صدف  ینامه رو داد تی رضا

 بشه؟  یممکن بود چ یدون یم کردینم  داشیپ

از اولم  ن یارت  یعن یحرف هاشون رو باور کنم.  تونستمی نم شدیذهنم اکو م یارش تو  ادیبرد.فر تمما
 خودمه؟  یسر بابا ری قصدتش ازار من نبوده و همش ز

 کثافط...  اری االن ممکن بود من از کام دی رسی نم  نیاگر ارت یعنی

  ییباز و بسته شد، مامان که انگار ه تمام چوپ خط هاش پر شده، بلند شد و تا جا یمثل ماه دهنم
 ... نیرو بابا بود نه ارت ناشی تمام نفر نباریسر بابا داد زد و ا دیارش رو کنار کش  کردیم  یار یکه گوشام 

ر  بوده و من...من...اونو مقص یبشه...نقشه چ یقرار بود چ کردمی هزارم درصد فکرشم نم کی یحت
 ...دونستمیم

اروم شد. مامان که فشار افتاد و مجبور شدن ببرنش   کمی فقط  کم،ی تا اوضاع  د یطول کش یچندساعت
 ...نتشی بب خواستی کس نم چیه گهیو بهش سرم بزنن، بابام که د  قاتیتزر

 .رهی کارم رو بگ یکرد جلو یسمتم و سع دیکه ارش دو دمی کش رونیدستم ب یسرم رو از تو تی عصبان با

 ؟ یکن ی م ی_چه غلط

 شده بود گذاشتم و گفتم:  یکه از دستم جار  یخون یدستم رو رو  تی اهم یب

هم  ست،ی پدرمه ها دشمنم ن ست؟ ین  بای خودش کرده...ز یها یکثافط کار  ی منو قربان  نمی _پدر نازن
از   شتریب  نتمیاون ام شیمن پ شش یبرم پ  دی...بانمشیبرم بب دی...بامونمینم نجا یا گهیخونمه! من د

 بودن با شماهاست...

صورتم خم شد. نفس    یرو یخونه غوطه ور شده چشم هاش، شاک یایهامو گرفت...با اون در شونه
 . سوزوندیصورتم رو م یگرمش حت  یها
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حرف نزن که انگار منم  یطور  هینکرده... یغلط چیرفتار نکن انگار اون ه یطور  هیصدف...  ری_اروم بگ
 شدم. تی خاکستر زندگ  ریز  شینگاهم نکن که انگار منم ات یطور  هیمقصرم... نای جر نیتو ا

 .دیتخت نشوند و غر یبغض خواستم هولش بدم که با زور من رو رو ای

 روشن کنم...  زاروی چ یبعض  فیتا تکل یر ی نم یگور  چی_ه

 هوا بزنه به سرش بره... یاگه ب  ؟یارش...توروخدا..اگه بره چ تونمی_نم

 و گفتم:  هیگر ر یز زدم

و خالش    نی ریو ش  مانی پ دیخاموشه...امروز مامان از دهنش پر  شیهمه زنگ زدم گوش نی_بهش ا
 گه یبمونم...توروخدا...جون من...من د نجایا تونمیبابا نذاشته...بابا نم  دنمید انیخواستن ب

 ره...اگه...ب هوک ی...به خدا طاقتم تموم شده اگه تونمینم

 _بسه صدف!

. ستادیبه موهاش زد و جلوم ا  یانداختم که کالفه چنگ نییکه زد رسما الل شدم. سرم رو پا یداد از
  شیدل عاشق حرف حال  فهمهیم یصورتم انداخت. اخه ک   یجا ینگاه خسته و داغونش رو به جا

 ست؟ ین

 ...فقط عاشقه...فهمهیعاشق خوب و بد نم دل

 که ارش اروم و شمرده شمرده لب زد.  دمیتو صورتم کش یدست

 ... دمیو انجام م مرخص شدنت  ی...من..من کاراارهی _به سارا گفتم لباس واست ب

 زد و اروم گفت:  ینگاهش کردم که فقط لبخند تلخ  یدوار یان با

 !کنمی م دایو پنکن...خود کثافطش  هی_گر

 و اروم گفتم:  دمیگونم کش یرو  یبه اشک ها یدست

 _م..من فکر کنم...ب..بدونم کجاست! 

 *** 
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 نیکه به ا یانداختم. روز  یاز واحد هاش چراغش روشن بود نگاه  دونهی که فقط   یاپارتمان به
که لقب  یاز مرد گهید الی فکر و خ  یک یبود، ترس و وحشت و هزار  دیاپارتمان اومدم با زور بود و تهد

  یو برا نمشون ی خانوادم منع کرد و اجازه نداد بب دنیکه من رو از د  یگرگ رو بهش داده بودم. مرد
جز   یز یام کنه که ازم چ  هیتنب یاورد و خواست جور  نجا یحرف هاش من رو ا  یچی مجازات از سرپ

 نمونه!  رانهیو

  ییمنو اورد. همونجااز خونه فرار کردم  یکه وقت یو پاشکسته ادرش رو بلد بودم، همون اپارتمان دست
  یلیس هیبه حرفم گوش سپرد و با   شیکه ازم خواست و من منع کردم. با وجود خشم و ناراحت 

 کنم.  داشیپ  تونمیکه م هییتنها جا  نجایجمعش کرد. اره ا

اونقدر دردم طاقت فرسا نبود که نشه  یول دیکشیم  ری . پهلوم تدمیچی پالتوم رو دورم پ یسخت به
بغلم رو گرفت. قطعا اگر کمک نکنه  ری دش رو بهم رسوند ززود خو  یلیشد و خ  ادهی تحمل کرد. ارش پ

 نباشه... یهمه اومدنمون الک  نیراه برم...فقط خداکنه ا  یبه راحت تونمینم

رو تو باد تکون   ختشیبهم ر یو موها دیوزیم یارش انداختم، باد سرد نیبه چهره پکر و غمگ ینگاه
 گهیاز هرکس د شتری...بنی از ارت شتریاز من...ب شتریب د یخستس، شا یل یخ کردمی . احساس مدادیم

 دوخت.  نیدکمه اش رو زد و نگاهش رو به زم د،یارش خستس...کنار اسانسور رس

 خونه...مامانت نگرانه..  میبر ای...بگهی...چندساعت دمونمیم نجای_من...من هم

. فقط د یرسی مبه گوشم  یبه سخت  شدیم کیو تار یکه تو سالن خال  ییگرفتش با وجود اکو یصدا
مونده و نقش   یبهش زدم، با وجود مرگ پدرش هنوزم سفت و محکم کنار من و خانوادم باق  یلبخند

  وارشیدر اسانسورو باز کرد. اروم داخل شدم و به د ی!  وقتکنهی م فایپدر و برادر و پسر عمو رو باهم ا
جوابگو حالم   ادیلحظه زدم ز نیکه تو اخر یدرد دارم و اون مسکن  یل یبفهمه خ خواستمی دادم. نم هیتک

 . ستین

 دکمه رو زدم و قبل بسته شدن در گفت:  نیاخر

 شه؟ یم میحسود نیبهت گفتم به ارت ادتهی_

لبخندش اشک   ینی زد. از غمگ یاره تکون دادم که لبخند تلخ یبه معن یدر گذاشتم و سر  یرو ال دستم
 درون چشم هام حلقه زد. 
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 ... دایمنم داشتم، االن ا نویذره جربزه ارت هی_اگه فقط 

 ادامه داد. ینیبغض کرد و با اه غمگ هوی

 _کنارم بود... 

برگشت به گذشته و  شدیکاش م یدرستش کرد. ا شدیکاش م یا دم،یگوشه چشمش رو د اشک
. دستم رو اروم  دیرسیبه ذهنم و زبونم نم  یز ی چ یبگم ول یز یدرست کرد. خواستم چ زاروی چ یبعض

 برداشتم که ارش عقب گرد کرد و در اسانسور بسته شد. 

انگشت هام سفت نگه داشتم و  ن یطالق رو ب یکردم اروم باشم برگه ها یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
که بهم   ییکه واسم فرستاده تاوان داره! مثل تمام روزا یی برگه ها نیکردم با خودم مرور کنم...ا یسع

 تاوان کارش رو پس بده!   دیفالن کارت تاوان داره حاال نوبت خودشه با گفت،یم

 نداشت دادخواست طالق بده...  یحق

  دیبا زور و تهد یقدم برداشتم که روز  یکردن سمت خونه ا یتات یتات  یبا کم   ستادیاسانسور ا یوقت
در  ی. جلواوردیاون روزا قلبم رو به لرز درم  یاداور یر کرد باهاش همگام بشم. هنوزم بردتم و مجبو 

 خواستمی پاهام بند بودم، م  یرو  یو من به سخت دیطول کش یچند بار در زدم. کم ستادمیخونش ا
رو   ختشیاشفته و بهم ر یموها ی...وقت دمیقامتش رو د یکه در باز شد و وقت نمیبش نی زم یرو
  تیار فطر عصبان  دیبه مشامم رس  گارشیالکل و س یو از همه بدتر بو دمیس نامرتبش رو د...لبادمید

و مغرور االن   یوحش یسر خودش اورده،  محکم زدم در گوشش! اون چشم ها  ییبال  نیکه چراهمچ
 ...ستیمن ن وونهیکله شق و د نیشکسته شده و متعلق به ارت

گونش گذاشت. خودمم دستم درد گرفت و   یمحکم که خودش ماتش برد و دستش رو رو یقدر  به
  نمش،یداغون بب یطور  نیا خواستیاز قلبم کنده شد، دلم نم یبهش حس کردم بخش دمیکوب  یوقت

شبه عقد کرد، کل تهران و سر   کی که من رو  ین یاون ارت  اره،ی...حق نداره کم بادیاون حق نداره کوتاه ب
 !ختینم بهم رکرد رارف

برگه  گمی پهلوم فشار دادم و با دست د یبود. دستم رو رو میسرخش مات صورت عصب  یچشم ها 
 تو صورتش و داد زدم.   دمیطالق رو کوب یها
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  یتا من نخوام کار  ی...مرد باش، گفتیدیوقت طالقم نم چیه یحرفت نزن...بهم گفت  ری _مرد باش! ز
 ! یکنینم

و برام   دیکوب  یتابم به شدت م   یجلو گذاشتم که همچنان مات صورتم مونده بود، قلب ب یقدم
مرخصم کردن و ممکنه حالم بد   مارستانیاز ب هینامه و هزارتا توص تی نداشت که با امضا رضا یتیاهم

 خودش داستانه! نیبشه و ا

 و داد زدم.  نشیبه س  دمیرفتم و بازم محکم کوب جلو

...نکه واسم یگفتیبهم م  دیجلو! خودت با یومدیم دی...بایخواستیگه..اگه طالق م_مرد باش کثافط! ا 
! کثافط  دنمید یایب  یباشم و تو جرات نکن مارستانیچند روز ب نی! نکه من ایبرگه هاشو بفرست 

 من چقدر چشم به راهت بودم؟  یدونیم

 _صدف...

صدا زدنش من رو ساکت کرد. مچ  نیکنم. هم هیگر  یها یاز لحن مظلومانش ها خواستیم دلم
ضربان نامرتب قلبش...رو دوست   یفشرد. صدا نشیمن رو تو س شدیدستم رو گرفت و تا بفهمم چ

 یرو یادم رو دوست داشتم. به بوسه ا نیا یتنش رو دوست داشتم...من همه چ یداشتم...گرما
 منه... یمرد تنها عشق زندگ  نیاقسم،  میشونیپ

 ؟ ی_تو...تو برگشت

و لرزون    دمیبه گونم کش یاشک هام دونه به دونه شکستن...دست ریسرم رو باال اوردم و حر داربغض
 گفتم: 

 داشتم...من..من.. ادیبرم...فرصت واسه رفتن ز خواستمی_من اگه م

ام درد   یل یخم شدم، درد داشتم به خدا قسم که خ یپاهام کم یگفتم و رو یپهلوم اخ  دنیکش ری ت با
 !  رهیداره از چنگم در م میزندگ کردمیحس م یداشتم ول

خونه و   یها  یختگیبهم ر نیپاهام و کمرم و بلندم کرد. ب ری دست برد ز یهول زده بدون معطل نیارت
سرم   ریز ی تخت خوابوندتم...بالشت  یکه شکسته بود، بردتم تو اتاق و اروم رو  یا نهیگلدون و ا یحت

چه طور  که کردمی کفش هام رو از پام دراورد. حرکاتش رو دنبال م یگذاشت و اروم و با حالت خاص 
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انگار به زبونش قفل زدن! با اشک دستش رو گرفتم  یحرف بزنه ول  خواستیو م  کردیمظلومه نگاهم م
 درد داشتم گفتم: که یو درحال

 ...ینامرد یل ی_خ

 کیبه دستم زد،  یتخت نشست، بوسه ا یزل زدم که رو کیازش گرفتم و به پنجره و اسمون تار رو
  یکه هق هقم اوج گرفت. خم شد و موهام رو کنار زد و با غم خاص  دیبار، دوبار، سه بار...انقدر بوس

 گفت: 

که شمارشش از دستم    یانقدر  اد،یز یل یازارت دادم. خ یلیمن شد...صدف من خ  ری _تقص
و از نشه خودم  تیخارجه...من..من قبل خوب شدنت به ارش گفتم اگه حالت خوب بشه...اگه طور

 ! رونی ب کشمی م تی زندگ

 حرفش خندم گرفت. به

اتفاقا از    نیطور باشه من قبل همه ا نیاگه ا خوام؟یم  یمن چ ستیمهم ن ؟ی _پس خواسته من چ
...برو نذر  شهیتو، عشقمون، خانوادم همش! و االن داره م م،یدرست شه، زندگ یخدا خواستم همه چ

گفتم!  ونیخدا بگو غلط کردم ا شی ...برو پ تونمیچون من بدون تو نم ری رو پس بگ یکه زد یو حرف 
 ...وفتیقشنگ برو به پاش ب

 صدف!  میاقتیل  ی_من ادم ب

 دادم و با حرص گفتم:  پهلوم فشار یرو رو دستم

 ...همشو!یدرست کن اتویو گند کار تی اقتی ل یمن منتظرم ب  ی ...ولیل ی_اره خ

گذاشت، نامحسوس نگاهم به  دادمیدستم که پهلوم رو فشار م  یکرد و دستش رو رو یز یر اخم
نشونه ها  نیشونه هاشم ا یمچ دستش افتاد که اثار طناب ها و تقالهاش بود. مطمئنم رو  یقرمز 
 خوشگلش...  یکنار لب ها  یکمرنگ یت...به همراه کبودهس

 گفت:  یبا لحن عصب   

 دکتر! میریاالن م نیپاشو هم ؟یاومد مارستانی_به خاطر من خر از ب
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 و گفتم:  دمیزورگفت! از لحنش خند  باز

 زورگو خودم!  نی همون ارت ی_حاال شد

 کیبدنم بندازه نزد  یوزنش رو رو نکهیو بدون ا دی هاش پر رنگ تر شد، خودش رو جلو کش اخم
 صورتم لب زد. 

 خاره؟ ی_تنت م 

 رو عقب فرستادم، پرو پرو سرم رو جلو بردم*" و اروم گفتم:  ختشی بهم ر یدستم موها با

طالقتم روش   یبرگه هاو دکترارم گذاشتم سرکار... مارستانی...باهی نخود س یو فرستادم پادم لیا هی_
که  یگلوله از پهلوم اومدم دم خونت! همون خونه ا هی...سه روز بعد خارج کردن دمیکش  ینقاش

 ...یدونیاهم...خودت م

 و ادامه دادم. دمیخند  باز

 تورو دوست دارم!  یول خارهی_تنم که نم

اومد اروم و شمرده شمرده   نییصورتم پا  یرو  یزد و کم ین یابروهاش ازهم باز شد، لبخند دلنش گره
 گفت: 

بود    کیبه خاط من نزد یها به جا گذاشتم، تو حت  رانهی _صدف، من با طوفان اومدم، من و
 خانوادت... م؟یباهم باش میمن وتو بازم بتون یکنی فکر م ؟یایبا من کنار ب  یبتون یکنی...فکر م یر ی بم

 گفتم:  لکسیرزدم، دست هام رو از هم فاصله دادم و   یبخش  نانیاطم  لبخند

  ییمگه خانواده واست مهم بود خدا یعقدم کرد ی_اولن که خانواده رو بحثش رو وسط نکن، تو وقت
  دم یفهم  یچون به تازگ گمینم نویبابام رو ببخش! اصال ا گی خانواده؟ بعدشم من..من نم یگیکه االن م

با   یمنو زور  واستخیبود که م  یبلکه پدر  یبهم صدمه بزنه تو نود خواستهی که تمام مدت م  یکس
 عقد کنه!  اریکام

 گرفتم و دربرابر صورت متعجبش ادامه دادم.  یهاش گرد شد که لحن حق به جانب چشم
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اگه تو منو  نی...ارتی...نه انقدر که منو بدزدیوقت نامرد نبود چیتو..تو ه دونم؟یمن نم  ی_فکر کرد
 بچه... هی هات که با  دیاز همون تهد یک ی شدیم دیبشه...شا یممکن بود چ دونم ینم یکردی نم دایپ

 .دیوسط حرفم و غر دیپر شدیکه دستش از خشم مشت م یهاش رو با حرص بست، درحال چشم

 ...کهی _نگو صدف...نگو، باهفت جدوابادش گو*ه خورده! مرت

 شدنش ضعف رفت.   یرتی و دلم واسه غ دمیخند

مشکالتم   هیهمه مشکالت بهمون کمک کرد و دستمون رو گرفت...خودش بق نی که بعد ا یی_اون خدا
 ... بعدشم... کنهی حل م

 بهش زدم و گفتم:   یچشمک

عاشق بودنتم  یرو  یکی و کنار اومدم، منتظرم اون  دمیسگتو د یدر طوفانم! من اون رو ی_من صدف
 ؟یدی ...بهم نشونش م نمی بب

 زد...  ینیدلنش  لبخند

 دارم!  ییبرنامه ها هی_

 *** 

 بعد"  کسالی"

 !  ادی...داره مادی_داره م

 سمت سارا و گفتم:  دمیحرص چرخ با

 بود؟   ی_قرارمون چ

 کرد خونسرد باشه.   یرو با دست گرفت و سع  شیرو گاز گرفت، روسر  لبش

 تا شب تحمل کنم!  تونمیخوشحالم! نم یل ی_اخه خ
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 یمن و برگه ها دنیشدن با د یی رایراه هم وارد پذکه مامان و زن عمو هم دمیکوب میشونیبه پ  یکی
متر باز کنه که زدم تو پهلوش تا خفه   کیمشتاق سمتم اومدن که سارا خواست دهنش رو  شیازما
 شه.

   ؟یداشت یمامان جان؟ مشکل شدی_چ

  دایاز خر یادی با مقدار ز نیبگم که در خونه باز شد و ارش و آرت  یز یزدم و خواستم چ  یمصنوع لبخند
 .دیترک یو داشت م رفتیم ن ییوارد خونه شدن. سارا مثل فشفشه باال پا

 عمرا الل بشه... نیا

خانوادم از  یهست جلو یسال  کیکه  یافتاده و متانت یهاش رو کنار گذاشت و با سر  دیخر  نیآرت
 . دیرو بوس  میشون یسمتم اومد و اروم پ  دهیخودش نشون م

 گفت؟  یدکترت چ ؟یخانوم  شدی_چ

نگران مامان دستم رو دور گردنش حلقه کردم و   یچشم ها یعشق نگاهش کردم و از قصد جلو با
 گفتم: 

 .ست ین  ییبود...گفتم که مشکل جد ییغذا تی نفسم! مسمو یچ ی_ه

 تکون داد که ارش سمت اشپزخونه رفت و با متلک لب زد. یراحت شده باشه سر   الشی که خ انگار

 !رهی از من بگ  نارویا ادی ب یک ی د،یکارا *" ادامه بد نیبه ا  نیخوای_اگه نم

بود و مدام   شیاز ارتبن جدا شدم و سمت اشپزخونه رفتم. سارا که مثل اسفند رو ات یفور  من
 اسکول!  ی! روان دیخندیم

 بهش انداخت و گفت:  ینگاه مامان

 چته؟  یخند یم  ی_سارا چرا ه

 سارا جواب دادم. یوسط حرفش و جا دیپر یفور  زنهیداره پر پر م دمید

 مامان جان بچت از اول اسکول بود، اسکول ترم شد.  ستین یز ی_چ
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 بهش زد. یو نشسته گاز   دیکش رونیب  لونیاز داخل نا یبی انداخت، س ی موشکافانه نگاه ارش

 !میکن  شیبستر میبر د یاومده با شیواسش پ  یاختالل عصب هی ایمشکل   هی_از نظر من 

  کای شد، با چشم غره نگاهش کردم که مثل بچه کوچ زونی اومد از بازوم او شناختیکه سراز پا نم  سارا
 گفت: 

 االن بذار بگم! میبخور کشوی...بذار بگم! شب ک رمیمی _توروخدا...من دارم م

 ؟ یبگ وی_چ

  یباتر  گهیتو موهام فرو بردم که سارا د  ی. دستکردیکه متعجب نگاهمون م ینی سمت ارت  دیچرخ سارا
 داد زد و با ذوق گفت:  یچهار متر  شیصبرش تموم شد و با ن 

 _صدف حاملست! 

 یتو گلو دیپر بیس هیتو چند ثان یبود. ول یسکوت مرگ بار تو خونه کاف ه یحرفش واسه  نیهم
و من با چشم خط و نشون واسه   دنمیبغلم و شروع کرد به بوس دیپر یارش...مامانم از خوشحال

رو ترکوند! زن عمو رفت تا به داد ارش    زمیکه نقشه جشن شبم و سورپرا دمیکش دمیخواهر ور پر
 برسه!

 دهیمن خواب د شم؟یدارم نوه دار م  یعنی یواقعا؟ بچه چرا مثل ادم همون اول نگفت ی_وا
جشن  دیزنگ بزنم به همه بگم! با  دیمطمئن بودم...با دونستمیبودما...گفتم خوابم درسته! م

 .میدیخبر خوش شن  هی همه استرس  نید اشکرت بع  ای...خدامیریبگ

لگد به باسن   هیدنبال تلفن رفت منم از فرصت استفاده کردم و  یکردم که مامان با خوشحال سکوت
 سارا زدم که اونم فلنگ و بست و رفت... 

و با ذوق    ستادیجلوم ا  دیدرخش  یو م  زدیچلچراغ م  ادیز  یکه چشم هاش از خوشحال یدرحال نیآرت
 گفت: 

 _واقعا؟ 

 و با حرص گفتم: دمیخند
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 سارا! جشنم خراب شد...  ی_الل بش

بغلم کرد و بلند خدارو شکر   ادیز  یو از خوشحال دیحرکت من رو جلو کش کیاز گلش شکفت، تو  گل
 خوشحال بودم...  شیکرد. از خوشحال

  یسهم مونیامشب پدرمم تو خوشحال  خواستیطور که خانوادم بودن...همون طور که دلم م همون
بابا سکته کرد و   نی من و ارت ی شد...چند ماه بعد از اعالم عقد قانون ریکه د ف یح  یداشته باشه، ول

 ...یبگم از مرگش ناراحت نشدم، شدم...پدرم بود ول  تونمیرفت...نم 

به    یول دتشینبخش  هنوز نیارت دونمیبا مارو نداره، هرچند که م یزندگ یرو گفتیاواخر بارها م  اون
 خاطر من ساکته...

  ی... کمبود هاستیبدم ن یول  ستیرابطشون مثل گذشت خوب ن ،یکرده البته تا حد یارش اشت با
 ... کردنی رو اونا برطرف م مونی زندگ

که اون شب  ی خونمون شد همون اپارتمان م،یرو بساز  مونیهمه تالششو کرد زندگ نی البته ارت و
 ...ارهیرو کرد از دل مادرم درب همه تالشش  م،یباهم قرار گذاشت  نیریش

و گفت "خداببخشه، دخترمو خوشبخت کن، من   دشیمظلومم فقط چون من عاشق بودم بخش مادر
 " خوامی نم یز یچ

 من خوشبختم!  و

دوباره همه  ییجورا هیزد و  گهی د یشرکت داروساز  هیفروخت و با کمک ارش   نیکه ارت یا کارخونه
  تیوجود نداره که پول و کار واسشون اولو  ییپدر و عمو گهیتفاوت که د نی مثل قبل شد با ا یچ

 باشه... 

... اره نی من و ارت یسارا و ارش و عشق باز  یها یمادرم و زن عمو...شوخ ی شده خنده ها  یزندگ
 خوبه... یاالن همه چ یبد شروع شد ول   یلیخ

 دختر باشه... خوامی_م

 و با لبخند گفتم:  چشم هاش نگاه کردم به
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 _از نظر منم دختر باشه خوبه! 

 و اروم دم گوشم گفت:  دیرو کش دماغم

 ... شهیبهتر م یلی تو بشه...خ هی_اگه شب

 *** 

 اخ دلبر  ؟یِ چه حس  نیپر پر، ا شهیدل م نمتیبیم

 اخ دلبر  ؟یِ چه حس  نیمنو اخر، ا کشهیعشق م نیا

 ارومه دلم، اروم دلم باتو

 قانون دلم، به تو محکوم دلم  ییتو

 هوش و حواس از سر  یبر ی م دلبر،

 اخر  میبه س میبزن   ایب  دلبر،

 باور؟   ینکنه قلبو ندار  دلبر،

 که گذشته اب از سر  ایب  دلبر،

 ... دلبر

 شتر یتو دل من ب شهیقلبت ات تو

 اخ دلبر؟ ؟یِ چه حس نیا

 اخ دلبر  ؟یچه حس نیعقل و قلب نابرابر، ا جنگ

 

 

 ان یپا
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خودتون   یبه بزرگ دیدید یو کاست یاگر کم  دیرمان لذت برده باش  نیاز ا دوارمیگلم ام یدوستا خوب
 یکه رمان واقع کنمیعرض م  دی خالصه تر نوشته شد و االن که کامل خوند ی. اخر رمان کم دیببخش

  نیا انیو اب و تاب بهش دادم. جر اتیجزئ  یهست فقط من کم زمیبود و تمامش از نقل دوست عز
  دوارمیدوستتون دارم و ام یلیترش کردم. خ  یامروز  ی هست که من کم  شی ان واسه ده سال پرم

 . دیدر پناه حق باش شهیهم

 فرح زاد اسمنی سندهینو

 : ریز ید یا قیاز طر سندهیبا نو  ارتباط

@rosella_empress 

 .دیو ظهر امام زمان پنج صلوات بفرست یسالمت یبرا
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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