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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 مقدمه: 

 دیو شا میکرد ییخطا کیتا جوان که هرکدام 5ما زهر کرده ...  یبرا یمتفاوت که زندگ یبا دردها میانسان 5ما 

 کیشان با  یکینخ وصل باشه که  کیتا به 5 نیا یزندگ دی. شامی... تقاص پس بده ایاسرا و توماژ  یبخاطر گذشته 

 ... یجاهل

 

*** 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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که همه  یو تاب داد. به راست چیرا باال داد و با ناز و کرشمه چشمانش همراه کمرش پ دشیو سف دهیکش یها دست

 بود. اریطناز تمام ع کی یمسخ شده بودند و او به راست

پنهان  شیامواج موها ریز فشیباهم اُنس داشتند که همراه هم به لرزه در آمدند. دستان ظر شیدست و پاها بیعج

 مچ بندش. "نگیجل" یداد. هرقدم شده بود زنگ زدن صدا کشیبه کمر بار یقوس یکرد و با کرشمه مانند ماه

 !... چرخ !... چرخ !... چرخ

 نیا بی. عجدینفس باال کش کیکرد و چشم بست و دلبرانه  کیاش نزد ینیمخصوص مشروب به ب وانیشد و ل خم

 ود. ب امدهیطعم تلخ و گس به مزاقش خوش ن

 .یکرده بود رهیخودت خ یخوشگله بدجور چشم رو-

 چشم ها شده بود. نیذوب ا ایخمارش را خمارتر کرد ...گو یخاکستر

 نشه ؟ رهیمن خ یشه چشم رو یمگه م-

 را با سرانگشت به عقب راند. یمشک یو کمرش را به بار کوباند و زلف ها ستادیدخترک ا یقدم بلند جلو کی با

 بر منرکش لعنت!-

 ؟ ید یبه پانتر دارم، افتخار م ازین

 لب زد: بندهیکرد، دهانش را به گوش پسرک ه.و.س باز چسباند و فر یگوشش خال ریفوت ز کیرا با  نفسش

 دم. یافتخار نم گرینچ ج-

 ی نهیقصد ترک کردن در س یگوش پسرک بود، چشم باال داد و نفسش به آن یقرمز از رژش رو یکه لب ها همانجور

 دخترک را کرد.

 روبه رو بود. نیخشمگ تینها یب یفشرده شدن کمرش توسط پسرک را حس نکرد. فقط نگاهش به چشم ها درد

 اهلل! ای
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داغ اون پسرک  یکرد. لب ها یم میمنت تقد چیشک بدون ه یکن او ب میتقد لیگفتند جانت را به عزرائ یم اگر

 شده بود نخد آش. گریداد او د یداشت عذابش م

 امتیق یکوباند.آ یقلب دختر م یرو شیداشت ذره ذره با آن قدم ها یشد انگار یکه بر داشته م یهرقدم محکم با

پسرک رها  یجهش کمرش را از دست ها کی. با ستیگرگ گرسنه ن نیدختر در امان ا نیزودتر فرا برس وگرنه ا

 کرد و بزاق دهان با ترس قورت داد.

 پسر روبه کلیبه ه شیتا چشم ها ؟یچه آمدن یآمد ول رونیو از اتاقک ب دیدارش کش نیلباس چ نییبه پا یدست

 شیتوران که با چشم ها ی... همانجا سنگ کوب کرد. چشم گرداند رو دیرفت، د یرواش که با خشم به طرف توران م

عوض کرده بود، پناه را  شیکه لباس ها یهمان اتاق به عیداد و سر حیاشاره کرد، فرار کند و او فرار را به ماندن ترج

 شدند. یم نییرا از دست داده بودند و باال و پا تمشانیاش از ترس ر نهیس یداد و قفسه  هیبرد. به پشت در تک

 .دیبه صورت غرق در عرقش که همه و همه از ترس آن پسرک بود، کش یتوران را خواند و دست ی فاتحه

 گرفت. یبهانه م یقرار شده بود و ه یو قلبش هم ب دندیلرز یاز ترس م شیو پاها دست

 یشد. از ترس ن نیدست محکم پسر خشمگ ریاس فشیو افتضاح فرار کند که مچ دست ظر یآمد با آن لباس عرب تا

 .دیچرخ یصورت قرمز از خشم پسرک م یرو یچشمانش ه ین

 :دیفرو برد در گردن دخترک و غر سر

 کنم. یده به گورت مدعاکن پات به خونه نرسه وگرنه به مرگ اسرا زن-

 .باال برد چارهیدخترک ب دهیصورت ترس یجلو دیپرتش کرد و انگشت تهد یرا گرفت و با خشم درون اتاق دستش

 بشه. شتریب قهیدق5به حالت از  یبه حالت توران وا ی. وایکن یآشغاالرو عوض م نیاالن ا نیهم-

گور دخترک  "شد مطمئنا یم شتریب قهیدق 5رفت؟ اگر از  یدر م رشیزد از ز یم یبود و حرفش. مگر او حرف او

 کنده بود.

را با مانتو و  شی. لباس هادیلرز یدادند، حاال م یآن وسط سالن جولون م شیپ قهیکه تا دو دق ییدست ها با

 ی. بخداکه از خشمش مدیسرد بذارد و در را بگشا رهیدستگ یشلوارش عوض کرد. قدرت نداشت آن دست هارا رو
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شده بود؟ باالخره آن طلسم ترس را  دایپ شدفعه سر و کله ا کیچه  یجاها نبود پس برا نجوری. او که اهل ادیترس

 شد. رهیگرفته بود، خ تمیر نیزم یوار رو وانهیبه طور د شیشکست و در را باز کرد و به صدرا که پا

 

اش و نگاه داد به  یورن یاز کفش ها ها بلند شد، نگاه گرفت کیسرام یکفش پاشنه بلندش رو "تق" یصدا تا

 رونیدستش را گرفت و او را از عمارت ب عیبردارد، سر یگریفرصت نداد تا قدم د یدخترک. حت دیصورت سف

باشد  دهیاورا ند گریبود. خداکند د هکه از ترس گوشه اتاقک کز کرد دیچرخ یم ییثنا یکشاند. تمام فکر و ذکرش پ

او  شیاش. به قول مامان اسرا یمنطقش. صدرا بود و قلدر یب رتیبودند. صدرا بود و غ چارهیوگرنه همه خانواده ب

 دست توماژ. یزده بود رو گرید

ل در ک ییاصابت کرد و درد طاقت فرسا نیماش یبه باال یپرتش کرد که سرش کم نیماش یجلو یصندل یرو یجور

سرد و عرق کرده اش، دور  یه بود و دست هاکز کرد نیبزند. فقط گوشه ماش کیوجودش مچ شد. جرئت نداشت ج

ه خان یکرد.آنچنان جلو یم شتریترس دخترک را ب نیدر محاطره شده بودند. سرعتش سرسام آور بود و ا رهیدستگ

 ینم تیزخم بردارد. از اعصبان یاش کم یشانیباعث شد تا پ نیبه جلو پرت شد و ا چارهیترمز زد که دخترک ب

که توران آن وسط با بدن  یخفه اش کند. تا صحنه ا نیخواست همانجا درون ماش یش مدانست چکار کند؟ فقط دل

زد. به طرف در کمک راننده رفت  یپمپاژ شد و رنگ صورتش به قرمز شیها گداد ، خون در ر ینقصش جولون م یب

 تلو بخورد. یتوران را گرفت و به جلو پرتش کرد و باعث شد کم فینح یو شانه 

 !االی-

 خورد. نیچ یاش نشاند که کم یشانیپ یرو یدست به جلو اشاره کرد و اخم پر جذبه ا با

 نه؟ یر ینم-

رد د یتوانست برا ینم یرا با زبان تر کرد و شانه اش را محکم فشار داد و دنبال سر خودش کشاند. از ترس حت لبش

 شانه اش اعتراض کند.

سرد سر  نیزم یدخترک را درون خانه هل داد که باالخره رو یدور انگشتش باز کرد و جور دیواحد را با کل در

 آمدند. رونیپف کرده از اتاق مشترکشان ب یخورد.آنچنان عربده زد که اسرا و توماژ با چشم ها

 .دیدخترتون رو جمع کن دییایعاشق؟ ب یکبوترا دییکجا-
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 یچ»گفت:  یخش دار یو با صدا دیکرد، کش یم یدرش دلبر دیسف یاش که تارها یجوگندم یموها یال یدست

بود. دور  یزد. صدرا، اما عصبان یهق م زینشسته بود و ر یبعد نگاهش را به دخترش دوخت که گوشه ا« شده پسر؟

 یزد که رگ ها ادیزد ... فر ادی. فردکن دایپ دهیه.و.س باز و چشم در یپسرا نیبود که خواهرش را ب رتشیاز غ

 زد. یدگردنش باد کرد و صورتش به کبو

بچه  نیمامان با ا زادیکنم. دست مر دایپ وردیکه ناز م ییمردا نیخانم رو ب دیکه با دیبه الالش گذاشت یل یل نیهم-

 کردنت. تیترب

 حرف را از نیا دندیزحمت کش شیکه آنقدر برا یدختر دیگنج ی. در باورشان نمستندیمات به دخترشان نگر هردو

 تک پسرشان بشنوند. 

 لب زد: یلرزان یو با صدا دیبه صورتش که هنوز جوان و پر طراوت بود، کش یدست اسرا

 شده؟ یچ نمیدرست بگو بب-

 عمر شدم مادر. نصف

 فرو شیدوست نداشت خار درون پا یحت دیپرست یرا م شیوار مامان اسرا وانهیدانست. د یمادرش را م یقلب مشکل

 زمزمه کرد: یرامبا لحن آ یبرود. سخت بود تا خودش را کنترل کند ول

 دم. یم حیتو برو بخواب فردا برات توض ییاسرا-

 آره خانم تو برو.-

به  ینگاه کوتاه کیبا  نیاندازد بخاطر هم یب نیداشت، اما دوست نداشت حرف همسرش و پسرش را زم دیترد

 دخترش وارد اتاق شد.

 یخواه ینم»کرد و روبه صدرا گفت: گونه اش را پاک  یرو یها دیدخترش نشست و با انگشت، مروار یجلو آرام

 کنار گوش چشمش کرد و حاال گذشت زمان را حس کرد.  یبه چروک ها ینگاه« شده صدرا؟ یچ یبگ

 :دیغر یعصب

 گفت ... یعباس راست م-
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 یب یدر و اون در زدم تا اون خونه  نیو خواهرتم اونجاست، اما باور نکردم باالخره انقدر به ا هیصدرا برو پارت گفت

 خونه. یکردم و رفتم تو دایصاحاب شده رو پ

 کرد. یا خنده

 دم؟ید یچ یکن یفکر م-

 داد. یاومد، قر م یبود داشت اون وسط ناز م دایکه همجاش پ یلباس هیخانم با  توران

زار زد و سرش را درون  یبلند یو با صدا اوردیانداخت. باالخره طاقت ن یاول به صدرا بعد به توران نگاه متعجب

بر خ نیا دنیبا شن دیترس یکرد، اما م یم تشیحما شهیآغوش گرم بود که هم نیپدرش پنهان کرد. عاشق ا ی نهیس

 نباشد.  یخبر تیاز اون حما گرید

 برود.  اطیدخترش را پدرانه بوسه زد و روبه صدرا با چشم اشاره کرد تا به ح سر

 .میکن یدر مورش صحبت م "برو تو اتاقت بخواب بعدا-

 .یقهر طوالن کی ایدر راه است  یبد هیتنب یعنی "میکن یصحبت م"در موردش  نیا

شد. کار خودش بود. مگر  رهیپسرش خ دهیورز کلیشد. از پشت به ه اطیگرم کن فرو برد و وارد ح بیدرون ج دست

مشامش  رینم بهار ز یتاب نشست و اجازه داد هوا یشد خودش ورزشکار باشد و پسرش تنبل؟ آرام کنارش رو یم

 آن را بنوشد. یبزند و او با سخاوتمند

و به زور خودش را  دیکش ششیبه ته ر یوار دست چارهیب «؟یتو مطمئن»شانه اش انداخت و آرام گفت:  یرو دست

 باال نرود. شیکنترل کرد تا صدا

 آره ... آره.-

 کشم. یتوران رو م نیمن ا غمبریبه پ ریبه پ بابا

 فشرد. شتریاش را ب شانه

 آروم باش مرد.-
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 یت مچرا ندونسته قضاو د،یگفتم قضاوت نکن نقدریمن ا یول نهیب یاش رو م هیکرده و تنب یکار اشتباه یلیخ توران

 ؟یکن

 

گذرد. کم نبود، راز دار هم بودن.  یدر دل خواهرش م یدانست چ یهمرنگ خودش. او م یدوخت به چشم ها چشم

اجازه نداشت  یشوند. ول ینم نیآن دو فرشته بزرگ شوند مهربان تر از ادست  ریز یهم ... کس یدادند برا یجان م

 .اوردیدر ب نجاهایسر در ا

 .دیایسر عقل ب دیشد. با یآدم م دیدر کار نبود، او با یبخشش گریزد ... اندفعه د ادیداد ... فر اخطار

 .یخواد به مامان بگ یحاال نم-

 گفت: نیاش را با برگ سبز رنگ مخلوط کرد و غمگ یاهیس

 ناس؟یتر از ا زیاسرا ت یدون یدونم چکار کنم تو دعوا راه ننداز چون م یآره. خودم م-

 زد. یتکان داد و لبخند تلخ یسر

 برو بخواب پسر.-

اعصابش  انداخت. شیسرمه ا_یتخت مشک یپدرش را بوسه زد و وارد اتاق متوسطش شد و خودش را رو یا شانه

باهم نرفته  نجایبود ا دیهمراه هم بودند، بع شهیتوران و ثنا هم د؟یدگرگون بود. پس چرا در آن عمارت ثنا را ند

 اش، گذاشت و لب زد: دهیدردکش یشانیپ یو ساعد رو دیباشند. به پشت خواب

 دم در اوردند. یادیهمشون دارمـ ز یفردا برا-

 ببرد.  شیرش را پبست تا بتواند فردا با آرامش کا چشم

 

*** 
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اعصاب  یشده بود رو یممتد، خط یاپلش را برداشت و شماره اش را گرفت ... بوق ها یلرزانش گوش یدست ها با

 نداشته اش.

 هوم؟-

 را محکم گرفت. شیرا به مبل کوباند و با درد خم شد و دست، پا شیپا تیعصبان با

 هوم و مرگ!-

ابامم به ب شعوریحاال ب میباهم شهیدونه من و تو هم یصدرا م ؟یفهم یم ،میثنا بدبخت شد ؟یدیخواب یگرفت خبرت

 گفته.

 ثنا باال گرفت و با ترس زمزمه کرد: زیر "نیه"

 بگو مرگ ثنا به عمو گفته؟ -

 تز دادنت. نیتوران با ا یریبابات که از صدرا هم بدتره. بم یوا

 :دیتخت نرمش وا رفت و نال یرو

 کنه. یام م چارهیرزم ... صدرا بل یم دیثنا دارم مث ب-

 خونتونـ مییایشانس خوشگلمون بابا گفته امروز ب-

تعجب  «م؟یو باربد بگه چکار کن ای... اگه به برد میفاتحمونم بخون دیبا»گفت:  دهیاش زد و ترس یشانیبه پ محکم

 درشت تراز حد معمول شده. یمشک یثنا به گوشش خورد. حتم داشت االن آن گو یصدا

 ان؟یاوناهم م یعنی-

 کرد. یکج دهن

 کنم تا شک نکنن. یبهم وصلن. فعال من قطع م شهیهم نایآخه خنگ ا-

 باشه، خداحافظ!-
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بود هرچه  امدهین رونیرا کنارش پرت کرد. تمرکد نداشت. از صبح از اتاقش ب یگفن و گوش یکوتاه "یخداحافظ"

 اب زد.زد، او خودش را به خو شیصبحانه صدا یبرا شیمامان اسرا

 یو با سر انگشت، خط ها طیرا به آغوش کش شی. پدرش بود و تعصباتش. پاهاستین ایدانست پدرش کوتاه ب یم

اش آزادنه دورش  یمشک یاش را به زانواش چسباند و موها یشانی. پدیمانند برفش کش دیسف یپاها یرو یمعلوم

 افتادند. 

 تلف شدم. یمامان بدو ناهار بده بهم از گشنگ-

دانست  یبرادرش بود. م یزد و  تلخ شد. صدا یدیداد. از ترس سقف دهانش به سف نییدهانش را با ترس پا بزاق

 یبرا شیمامان اسرا زیر ینبود. صدا یمحبت چیزند، اما اندفعه ترس داشت، ه یم یبعداز ناهار مانند هرروز بهش سر

 بود. ینیگوشش مانند ساز آرام و دلنش

 . وروجک خودش رو زده به خواب فکر کرده من خرم.نییپا ادیدونم چرا نم یپسرکم برو خواهرت رو صدا بزن نم-

 رم. یچشم م ی... چشم به رو یاِ دوراز جون اسرا گل-

 به اتاق باز نشود.  شیبخورد تا پا نیکند و با سر به زم ریگ ییبه جا شیکرد پا دعا

حرف ها  نی. چشم بست و تند تند صلوات فرستاد. او ادیخز واریه سمت دب شتریو ب دیرا شن شیقدم ها یصدا

 .یگناه نابخشودن یعنی نیخط قرمزها رد کرده بود و ا یرا از رو شینبود، توران پا شیحال

 کرد. الحق که هنوز بچه بود. یبه در نگاه دهیرنگ و وارنگ چسب یدر گذاشت و برچسب ها رهیدستگ یرو دست

 شتریکرد و ب کیاش را به دهانش نزد یصورت یآورد. تا در را اتاق را گشود ، توران پتو یدر م شیسر از کارها دیبا

 در خود جمع شد.

 یموش که از گربه دنبال سوراخ م کیشد مانند  یصدرا و بابا توماژش م یبرا یهمه زبان دراز و قلدر بود، ول یبرا

 گشت تا در آن پنهان شود.

و ناموسش  رتیغ یحال بدخلق. شوخ طبع بود، اما خدانکند پا نیو جذبه اش. مهربان بود همه در ع رگیبود د صدرا

 نداشت. تیاهم شیبرا شیاسرا یحت گریوسط باشد د

 دخترک کرد. دهیترس یخاکستر خیاش را م یتخت خواهرش نشست و نگاه جد یرو
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 !حیتوض-

 اریتوماژ اسفد یو محکم. دست پرورده  حیکالم و صر کیبود  نی. همنهیحسابش با کرام الکاتب دیدروغ بگو یعنی

 بود.

 حالت من من که از ترس بود، گفت: با

 صدرا ... من نیخب ... خب بب-

کرد،  یم یگردن دخترک سرسره باز یبه گردنش که عرق همانجور داشت سرخوشانه رو یو دست دهیکش یپوف

 «غلط کردم داداش.»و با ناله گفت:  دیکش

خواست،  یرفت. او غلط کردن نم یتوران کنار نم ی دهیترس ی افهیق یمان سرد و محکم صدرا از روچش یول

 خواست. یبخشش نم

 پشت سرش چسباند. واریو حاال توران کامل کمرش را به د دیهمان تخت، خودش را جلوتر کش یرو از

 

*** 

 

را مشت  فمیظر ی. دست هاستمیخونسرد صدرا نگر ی افهیزد، به ق یکه از نم اشک برق م ییبغض و چشم ها با

 هقم بلند شد. یزیر یکردم و کنار گوشم گذاشتم و با صدا

 .رهیگ یم شیآت گرمیج نمیب یمامان رو م یشم. وقت یتونم ... داداش دارم ذره ذره آب م یصدرا نم-

 دادم. یزار زدم و خودم را در آغوش گرم برادرم جا یبلندتر یصدا با

 شم. یم وونهیافته د یم ادمیاون اتفاقات  یوقت یول ام،یخوام به خودم ب یم ییصدرا-

که  یام بوسه زد و با لحن گرم یشانی. پدیکش میموها ینشست و با سر انگشت، از باال تا انتها میموها یرو دستش

 تمام وجودم ذوب شد، لب زد:
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 من تورو چکارکنم توران؟-

 .یخواهر یمثل اسمت محکم باش دیبا توهم

 زمزمه کرد: نیمردانه اش گذاشت و غمگ یشانه  یرا رو سرم

 نیا گهیدم دفعه د یبار آخر بهت اخطار م یچاه؟ توران برا یخودشون رو بندازن تو یچ یهمه مشکل دارن اما برا-

 که حال االنت بشه حسرت. ارمیبه سرت م ییبال نمیازت بب ییخطا یحت ای نمتیبب ایآشغال دون

 فرو برد. بیتخت بلند شد و دست درون ج یدادم و از رو نیی. آب دهان پادیبخش ینم گریدوم د . او باردمیترس

 .یکن یتو چکار م نمیتا بب ایگم کوتاه ب یبه بابا م "فعال-

خور، ناهارت رو ب نییپا ایب»زد و قبل از آنکه در اتاق را ببندد، با تحکم گفت:  رونیدر هوا تکان داد و از اتاق ب انگشت

 «اسرا رو نلرزون. نیتن ا نقدرمیا

 نییو اتاق را ترک کردم. سر پا دمیمردانه ام کش راهنیبه پ یزدم و در را بست. شانس آوردم. دست یحس یب لبخند

پخت دست یقرمه سبز الیخ یسرم را بلند کردم و به بابا توماژ که ب یانداختم و خجالت زده کنار صدرا نشستم. کم

کرد و آن غده همانجور بزرگ و  یمادر رشد م رحمدر  ینیشدم. بغض داشت مانند جن رهیخورد، خ یخانمش را م

ه ب یام کند. لبخند هیاش تنب یتوجه یخواست با ب یخواست و او م یشد. من دلم نگاه بابا توماژ را م یبزرگ تر م

 اشتها مشغول خوردن غذا شدم. یمامان اسرا زدم و ب

 دستت دردنکنه خانم.-

 نوش جونت.-

دل  یو از صندل اوردمیرا دوست نداشتم. طاقت ن هیتنب نیراهش بود. من ا یبزند، نگاهم بدرقه  رونیاز آشپزخانه ب ات

باز  یژیقل یدرختها بود. در را با صدا نیاتاق مخصوصش ما ب یدانستم تو یپرواز کردم. م اطیکندم و به سمت ح

شدم. آرام به سمتش قدم برداشتم و از پشت  رهیخ ت،خیر یم ینفت یبخار یتو زمیکردم و به پدرم که داشت ه

 کرد، بودم.  یکه مخلوط م یکمرش گذاشتم. عاشق عطر تنش و با عطر تلخ یدست دور گردنش انداختم و سرم را رو

 :دمیبغض نال با

 بابا ازم رو برنگردن.-
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 !... سکوت

 ییشدم و با التماس و اشک ها رهیدرش مشخص بود، خ یمسن یکه حاال اثر یا افهینشستم و به ق نیزم یرو کنارش

 کرد گفتم: یکه گونه ام را تر م

 کن اما نگام کن. میبابا بزنتم، فحشم بده، زندون-

 . زوم شد میرو د،یپرست یکه مادرم م ییچشم ها یاهیبودم. فقط س شیپا نیینگاه کشاند به طرفم که پا باالخره

 یوند یاز خانواده نه! م ی. منعتون کردم ولدیبش تینذاشتم اذ یکردم ول یریکردم؟ سخت گ تتیترب ینجوریمن ا-

به درگاه خدا کردم که  یله شد توران. من موندم چه گناه رتمیحرفهارا به من زد، کمرم شکست؟ غ نیصدرا ا یوقت

 از ناموسم بشنوم.  یخبر دیهردفعه با

 :دمیجا دادم و با هق نال میفرتوتش را درون دست ها دست

. اشتباه از من بود. بقرآن به دیکرد ایخواستم بدون چون و چرا برام مح ی. هرچدینکرد یبخدا شما در حقم کوتاه-

 رسه. یجاها نم نجوریپام به ا گهیجون مامان اسرا د

 گذاشتم و با ضجه و التماس گفتم: شیپاها یرا رو سرم

 یم نایدارم. دخترت بدون ا اجیاحت تاتیبه حمافقط بابا منو ببخش! ازم رو برنگردون من به چشمات به خودت -

 .رهیم

 نایبلندشو ثنا ا»زنگ خانه که بلند شد، پدرم آرام گفت:  یو دلم گرم شد. صدا دمیآرامش را شن ی "خدانکنه"

 و ... دستم را گرفت یاست ول یچه بابا انقدر به ثنا عالقه دارد؟ درسته دختر مهربان و پاک یدانستم برا ینم« اومدن.

 .دمیبهزاد را بوس ییرفتم و دا جلو. با لبخند میزد رونیهم از اتاقک ب یشانه به شانه 

 جون؟ ییاحوال دا-

 کرد. یمصنوع اخم

 ؟یبه ما بزن یسر هی دیحرف نزن نفله. کره بز تو نبا-

 گفتم: میمر ییبه ثنا نکردم و روبه زندا یزدم و مرا محکم به خودش فشرد. توجه یا قهقهه
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 بهنام کجاست؟ ییپس دا-

 زد و گونه را بوسه زد. یلبخند

 .ادیم گهیساعت د کیداشت تا  یکار-

 گوش ثنا زمزمه کردم: ریحس شد و ز یب میافتاد، از ترس دست و پاها ایبه باربد و برد میچشم ها تا

 اومدن. یدوتا نم نیا یکاشک-

 و اوهم زمزمه کرد: میسر آنها حرکت کرد پشت

 اوناهم پالسن. یتو پالس یر ندارن همش خونه عمه پالسن؟ اونم راحت گفت وقتکا نایبه بابا گفتم ا-

 ساعت همش خواب بود.  نی. خداکند صدرا خواب باشد چون در امیکردم و وارد سالن شد یخنده ا تک

 شامپو صدر کجاست؟ ،یتور-

 اش باالتر داد. یطب نکیکرد و ع یبلند یخنده  مامانم

 به بچه هام. صدرا هم باال خوابه. نجوریعمه قربونت بره نگو ا-

 با خنده گفت: ایبرد

 دختر خنگت؟ یرو یقشنگ تر نبود گذاشت نیخب عمه اسم از ا-

 

 زد که آخ من در آمد. شیپا یمحکم رو یکه کنارش نشسته بود جور بابام

 افته. یم رخوارهیش یبچه ها ادیآدم  ه؟یاسم دخترمن ابهت داره، اسم تو چ-

 بلند شد. شیکرد و از جا یمن و ثنا بود که قهقهه امان در خانه اکو شود. باربد اخم نوبت

 کنم. داریخرس رو ب نیبا اجازه عمه من برم ا-

 خدا! ای
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دست ثنا را حس کردم و بزاق  یباال بود، رفتند. سرد یهم پشت سرش بلند شد و به طرف اتاق صدرا که طبقه  ایبرد

اما ... باربد  مییایشد کنار ب یم ایشد. برد یگشادتر نم نیاز ا گریثنا از ترس د یمشک یدهان قورت دادم. چشم ها

فکر و  نیخودم را از ا نکهیا یرفت، بود. برا یفرو نم نمغزشا یتو میزد یو چکش م خیم یمنطقش مانند صدرا هرچ

 کرد، گفتم: یبهزاد صحبت م ییروبه پدرم که داشت با دا ارمیدر ب الیخ

 اد؟یاز مشهد م یبابا عمه ک-

 شد. رهیاز صحبت کردن برداشت و به من خ دست

 .انیفردا م-

در  نیری... مهربان و ش اشیریپذ سکیثنا بود و ر« گن. یم یچ مینیباال بب میبر ایب»گفتم و ثنا آرام گفت:  "یآهان"

. به نگاه مشکوک مادرم توجه میبلند شد مانی. به حرف ثنا گوش دادم و از جایحال زبان تند و دست پاچلفت نیع

اسراجان قصر در رفت. من جلو  یسیبه قول صدرا، پل یها گاهشد از ن ینم چوقتی. همیو از پله ها باال رفت مینکرد

 و گوشم را به در چسباندم. ستادمیشدم و ثناهم پشت سرم آمد. کنار اتاق صدرا ا

 

*** 

 

 دپیلرز ینم متوران چنگ زدم و از ترس دستا راهنیپ به

 حالت پچ پچ گفتم: با

 گن ؟ یم یتوران چ-

 و گفت: دیدستم کوب یپشت دستش را محکم رو از

 گن خو. یم یچ نمیبخف بب-

 تا بتوانم خودم دست بکار بشوم. دمینگفتم. خودم را جلوتر کش یزیچ گریو د دمیورچ لب

 چخبر صدرا؟ یراست-
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 عمارت ... یرفتم تو شبیبذارم. د ونیباهاتون در م یمسئله ا هی دیبا-

داخل  دیدر را باز کرد و پر یکه توران کرد، دهان من باز ماند. جور یحرفش را بزند با کار یخواست ادامه  یم هنوز

ما برگشت. خدا لعنتت کند توران! آرام داخل اتاق شدم و از  ی. نگاه متعجب هرسه رودمیبه عقب پر یاتاق که کم

 گفت: عیانداختم. توران هم که هل کرد سر نییترس سرم را پا

 شده؟  یچ دیدون یم-

 ... خب. خب

 دادم. نییمن نشست و آب دهان پا یصدرا رو نگاه

 خب؟-

 گفت: یجواب توران نشد و رو به من جد منتظر

 د؟یشما کجا بود شبید-

 دادم. یسوت شهیشد. باز مانند هم یم شیر شیشالم داشت درون مشتم ر ی شهیر

 .ییدستشو-

توران نکردم و با حالت  یبه چشم غره  یمن بود. توجه یو باربد پق خنده زدند، اما نگاه صدرا همراه با اخم رو ایبرد

 گفتم: یزار

 برابر. امیب دمیترس دمتید یکردم وقت یاتاق داشتم لباس عوض م یتو-

رق و دست ع دمیتوران را شن یلب ریبه من و توران کردند. ز یو باربد با اخم مشکوک نگاه ایرا باال داد و برد ابروانش

 .دمیکرده ام را به مانتوام مال

 شده صدرا؟ یچ-

 شد. نهیداد و دست به س هیپشت سرش تک واریزد و به د یپوزخند

 دادند. یبودن و توران خانم هم داشتند قر م یپارت یتنها تو شبیدوتا خانم د نیا-
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نگاه باربد رنگ خشم گرفت و خواست به  یبه آن ؟یگرفت یزبان به دهان م یمرد یم و من هم راحت! یالل شو یآ

 .دیکش ادیشدم و صدرا مچ دستش را گرفت و باربد فر میبردارد که از ترس پشت سر توران قا زیطرفمان خ

 د؟یکرد یشما چه غلط-

 ... دیاونجا پاتون گذاشت دیکرد جایب یلیخ

 از پهلواش گرفتم. یشگونیدهان باز کرد و و یعصب توران

 بتوچه هان؟-

 .میعوض کن ییهوا میفقط خواست م؟یچکار کرد مگه

 گفت: یبا حالت مسخره ا ایبرد

 د؟یبا قر هوا عوض کن دیخواست یم نایمامانم ا یوا-

 شدم. ینم ریجوگ شهیشدم و مانند هم یکاش الل م یتوران رد کردم و با اخم گفتم که ا یشونه  یرا از باال سرم

 م؟یهوا عوض کن یخواست یم زینه با چ-

تلو خورد.  یبرداشت که کم زیبه طرفم خ دیتخت پر یاز رو یشوند جور نیفرصت نداد آنها خشمگ یحت صدرا

رفتم. به سرعت کنار  نییاز پله ها پا یچجور دمیو با تمام سرعت از اتاق خارج شدم. نفهم دمیاز ترس کش یغیج

سوخت. الل شو ثنا! همه متعجب مرا رصد کردند.  یم میآمد و گلو یمبل نشستم و از ترس نفسم باال نم یمادرم رو

سر مادرم به پله  یکردم. از باال یم رشیختمه به خ "زیچ" یبا کلمه  میبگو یادب یخواستم حرف ب یمن هروقت م

 ازش نبود. یخبر یها نگاه کردم، ول

 عمه؟ یزن یچرا نفس نفس م-

 راه تنفسم باز شود. روبه عمه با لبخند گفتم: یکردم تا کم یا سرفه

 م؟یکرد یم یبا توران باز میداشت یچیه-



                                                                                 همراز یپناه یب

 
18 

 

تکان داد و مشغول حرف  یباال رفته به من نگاه کرد بعد نگاهش را سوق پله ها داد. با خنده سر یتوماژ با ابروها عمو

زدم و به طرفش پا تند کردم و خودم را در  یغیبهنام ج عمو دنیکه باز شد، با د یزدن با بابا بهزادم شد. در ورود

 آغوشش پنهان کردم.

 چقد دلم برات تنگ شده بود عمو. یوا-

 شد و سرم را بوسه زد و با خنده به همه سالم کرد و گفت: خم

 پس دمت کو؟-

 کردم. یبازواش زدم و اخم به

 اون دمم اسم داره، اسمشم تورانه.-

 .ادیاسم من داره م نمیب یم-

 گوشم زمزمه کرد: ریو ز میمبل دونفره کنار عمه نشست یدستم را گرفت و رو توران

 صدرا به خونت تشنس. "تا مخصوصا 3 نیبسته بمونه. ا شهیهم یدهنت برا نیتا ا یریبم-

سرم  عیشدم. سر رهیآمدند، خ یم نییپا بیو باربد دست به ج ایدهان قورت دادم و به صدرا که از پله ها با برد آب

ما نشستند و صدرا هم وسط نشست و  یکردم. هرسه درست روبه رو یدستم باز یانداختم و با انگشت ها نییرا پا

 زد: که لب ستمیاش نگر افهیچشمانم باال دادم و به ق ،بود نییام شد. همانجور که سرم پا رهیخ نهیاخم و دست به س

 کشتمت!-

تز دادنت  نیتوران خدا لعنتت کند با ا یما؟ ا لیتا شده بودند عزرائ3 نیانداختم. چرا ا نییچشم پا عیدوباره سر و

 نیبا ا یدانست یبود؟ توران توکه م یرفتنت چ یرفتن. آخه دختر نونت کم بود، آبت کم بود؟ پارت یپارت یبرا

 .میندار یچکاریحق ه گاردیباد3

 .میکه عمو توماژ زد من و توران از ترس به سکسکه افتاد یحرف با

 

 جوونا تو خونه بمونن. نیا ییجا یپارک هی میبر مییایب رهایگم ما پ یم
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 گفتم: غیبا ج "بایتقر

 نه!-

 کرد و روبه صدرا گفت: یبا معن یعمو توماژ خنده  یهمه متعجب نگاهم کردند ول باز

 بابا جان مواظب دخترها باش!-

 حساب مارا برس ...  یعنی نیا

 ژ زد.عمو توما یپا یبهنام با خند رو عمو

 دمت گرم مرد.-

 از بس تو خونه موندم. دیدلم پوس خودم

 دلسوز و نگران گفت: شهیباز مانند هم عمه

 بعد ، گناه دارن بچه هام. میآقا ناهار بهشون بد سایوا-

 .دمیعمه را محکم بوس دینرم و سف یمبل خم شدم و گونه  یدسته  از

 قربون عمه با معرفتم.-

 بلندشدند تا سفره را پهن کنند. شانیکرد و زن عموها از جا یزیر ی خنده

 . میخرجشان کن ینگاه مین هی میکرد یجرئت نم یحت یبود جور ی، صدرا جد ایباربد ، برد ی افهیق

 زد ، گفت: یکه ترس درونش موج م ییسرش را درون گردنم پنهان کرد و با صدا توران

 .رمیخوام بم یمن م-

ما  یاگه گرگ همخانه  ایخوردمش ... خدا عیصدرا سر یکردم که با نگاه جد یخندم ، خنده ابه لحنش ن نتوانستم

 بود. 3 نیبود بهتر از ا

 آمدم.  ینم نییاز موضع خودم پا یکردم ول یاز ترس غش م داشتم
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 ناهار حاضره. دییایب-

که خواست از  ی. عمو توماژ پشت سر ما آمد و زمانمیبلند شدند و ماهم پشت سرشان حرکت کرد شانیاز جا همه

 کنارمان رد بشود ، زمزمه کرد:

 تا ؟ 3 نیبهتر از ا یپس چ دیآدم بش دیشما دوتا با-

 خدا!  ای

 چرا قصد آدم کردن ما داشتند ؟  نهایدادم ... ا نییقفل شد و آب دهان پا میپاها درجا

کردند ، فکر  یتا هضم م 3 نیا ییبایغذا که به ز نی. همش به بعداز ادمیکه عمه پخته بود ، نفهم یاز ماکاران یچیه

 . دمیعقب کش یریس یعمه ناراحت نشود فقط چند قاشق خوردم بعد به بهانه  نکهیا یکردم. برا یم

ا مارا هم ببرند ام میشدند و مارا تنها گذاشتند ... هرچه اصرار کرد نیساعت مانند باد گذشت و همه سوار ماش 2 نیا

 مخالف بزنند. یکرد آنها رأ یم یکار عی، عمو سر

 . میبود ستادهیمانند مجسمه ا اطی، همانجور داخل ح میترس نه من نه توران وارد خانه نشد از

 ثنا ؟ میبر-

 ، گفتم: دیلرز یکه از سرما و ترس م یبهم چسباندم و با صدا شتریقرمزم را ب بافت

 .میبر-

لرز از  نیداخل خانه باعث نشد لرز بدنم را کم کند و ا یگرما ی... حت میشد ییرایلرزان وارد پذ یهم با پاها همراه

 سرما نبود ؛ بلکه از ترس بود.

 ...  مینکرد افتیکدوم از پسرهارا در چیه میچشم چرخاند هرچه

 زده بود ؟ بشانیچه غ یدفعه برا کی

 اش درشت شده بود ... یخاکستر یهم چشم ها توران

 شده بودند ؟ الیخ یب نهنک
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 .میو به عقب برگشت میدیکش یغیاز ترس ج میدیکه شن ییصدا با

 

که  یزیبا اخم ر نهیجالد دست به س 3. مانند میو به عقب بر گشت میدیکش یغیاز ترس ج میکه شند ییصدا با

را  یزیچ هی شیکردند. نگاهم به صدرا افتاد که داشت چشم ها یکرده بودند ، مرا رصد م یابروانشان را باهم آشت

 شوم. یبود ، م تادهاف میبختک به جان گلو نیآن بغض که ع الیخ یزد ... ب یم ادیفر

 !... الیخ یب

 یآن بذر درون وجودم نم الیخ یب یشوم، ول یو باربد م ایآن برد الیخ یشوم ... ب یات م ینگاه تند و زخم الیخ یب

آمد ،  یهرسه که داشت به سمت ما دونفر م یو به قدم ها یالیخ یب یگذارم پا یچرا ؟ چون ... فعال م یدان یشوم. م

 است. یچون امانت دار خوب یالیخ یب دستسپرد  دیبا یزمان کی نهارایشدم ... و همه ا رهیخ

 !حیخب ، توض-

خوش  کمیاسارت  نی؟ مگر سهم ما از ا میبده یحی. چه توضدیسؤال را پرس نیکه ا ایبرد یچرخاندم رو نگاه

 گنجد. یشما نم لیمخ یتو یکه حت ستیگرید زیما چ حینبود ؟ توض یگذرون

 میپارکت کردم و از جا خکوبیرا محکم م میمن پاها یقدم عقب گرد کرد ... ول کیقدم جلو آمد و توران  کی صدرا

 ود.شده ب ادیفاکتورها ز نیداد که چقدر ا یبسپرم و ا یالیخ یعطر گسش را به همان دست ب یتکان نخوردم. بذار بو

 کردم ... یداداش منکه معذرت خواه-

 یکار سرگرم نیخواست با ا یم یصورت من نشست. انگار یکردن داشت و رو یصدرا قصد باز یچشم ها یمشک

 من قهقهه بزند.  یچارگیخودش رقم بزند و به ب یبرا یخوب

 ؟ یدار یحیثنا خانم شما چه توض-

ردش کردم و  یبه سخت یشد و آن برادرها کنارش قد علم کردند ... بزاق زننده را از آن غده تومار نهیبه س دست

 گفتم:

 رم. یخب هرجا توران بره منم م-
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 سپر کرد. نهیس ایچشمک زد و برد توران

 چاه ؟  یتو یپر یتوران خانم گفت بپر توچاه توهم م-

 چشم هرسه. یبرا یشد زهر پوزخندم

 .میکن یپشت هم رو خال میتون یرن ؟ خب من و توران هم نم یاون دوتا هم نم دیبر ییتا جا 3از شما  یکیمگه -

 و چشم مرا بسوزاند با لحن تلخ و گزنده اش. دینوبت آن جالد وسط بود که باز دهان بگشا حاال

 !دیکرد یادیغلط ز یلیشما دوتا خ-

 .مانیهردو یرو باال برد و چشم چرخاند انگشت

 ونمیکنم از زنده بودنتون پش یم یبه جون همون مامان اسرا کار نمتونیجورها بب نیا گهیخدا دفعه د یبه خداوند-

 .دیش

 .دمیرا مشت کردم و روبه هر سه توپ فمیجلو گذاشتم و دست ظر یحرص قدم با

 ؟ دیکن یم فیو تکل نیما تع یبرا نقدریچرا ا-

 ... نی، بشنکن ، نرو ، نخند  همش

 اضافه کردم. غیج با

 بتمرگ!-

مث  ونتییسه تا یجور میخنده کج کن یلبامون رو برا کمی می؟ تا خواست میریبگ میخودمون تصم یبرا باریما  شد

 شه. یکه کال لب بدبختموم خشک م دیش یسرمون ظاهر م یجن بوداده باال

 هم کارسازش نبود. نیچ میس یره خورد که حتدر هم گ میصدرا مانند س یاخم ها یجور

 . میداشت لیدل نی، نر نی، نکن نینخند می... گفت میکوه پشت هم بود نیو ع میتا باهم بزرگ شد5ما -

 لختم را پشت گوش انداختم. میزدم و موها یپوزخند
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 ؟  ستیپوچ و مسخرتون ن رتیاز غ لیدل-

 .میر یبه بعدم م نیاز ا میرفت می؟ خوب کرد ونیآقا هیچ یدون یم "اصال

ام زد که به در پشت سرم برخورد کردم و  نهیبرداشت و به تخت س زیصدرا به طرفم خ یجور امیآمدم به خودم ب تا

 ی افهیصدرا قرار گرفت و او ق یتکان داد. توران به سرعت جلو یدست خداحافظ یبرا یاز درد کمر نفسم به آن

 زد: ادیباد کرده فر یو رگ ها یبرزخ

 شه. یدهنت پر خون نم نیزر رو بزن بب نیتو دوباره ا-

 .یبذار رونیما پاتو از خونه ب یبدون اجازه  یبه بعد تو جرئت دار نیاز ا حاال

 صدرا گذاشت. یشانه  یکرد و دست رو یاخم ایشد ... برد یم شتریزد و ترس من ب ینفس م نفس

 .ستنیدوتا آدم بشو ن نیا-

 و جبهه گرفت.توران باال رفت  دست

 هووو مواظب حرف زدنت باشا!-

 تو آدم. قربون

 .دیرفت و با اخم رو به توران توپ نییصدرا پا سر

 شه ؟  یسرت م یوقت احترام بزرگ و کوچکتر هی-

 کردم. یکج دهن

 بابا بااحترام.-

 متشخص! بابا

 ... بابا

 کنده شود و به سمتم حمله ور شود ، خورده شد. ایبرد یداشت از دست ها یمانده حرفم با داد صدرا که سع یباق
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 چشمام گمش کنه تا نزدم ناکارش کنم. یاز جلو نویا یکی-

 از خنده گفت: هیبا خنده به سمتم آمد و آرام با ته ما باربد

 آش و الشت نکرده. نجایاتاق تا ا یبرو تو-

شد ، وارد اتاق شدم.  ینگاه صدرا داشت خورد م نیبار سنگ ریز میدهان قورت دادم و همانجور که شانه ها آب

 دهم.  یزبانم کار دست خودم م نیآخرش با ا

نشستم و آسوده  وتریچرخ دار کامپ یصندل یرو الیخ یو ب دمیکش رونیمانتوام ب بیرنگم را از ج یصورت یگوش

، شدم. اگر از  یبا لبخند مرموز بودم ختهیکه تازه ر یینستایگذاشتم و داخل ا زیم یرا رو میخاطر چرخ خوردم. پاها

 "ینچ"باال انداختم و  ییآن گرگ گرسنه. ابرو "خصوصابود ، م یمرگم حتم ختمیر نستایبفهمد من ا یکیسه تا  نیا

 و از اتاق خارج شدم. دمیبه مانتوام کش یگفتم و دست

به دست گرفتم. تا چشم  یکرد و با ناز کنار توران نشستم و گوش یمن نشست ، دندان قروچه ا ینگاه صدرا که رو تا

 :دیبا ترس غر رلبیافتاد ، ز یتوران به صفحه گوش یها

 

 امشب گورمون کنده بشه ؟ یدوست دار-

 کنن. یم چارمونیب میختیبرنامه ها ر نیکنار اون المصبو اگه بفهمن از ا بذار

 کردم. یباال دادم و سرفه ا ییابرو

زدم و  ی. پوزخنددیچرخ یانگشت شصت و اشاره گرفتم و چرخ دادم و نگاه هرسه همراه گوش نیرا ماب یگوش تاج

 کردم ، گفتم: یخاموش نگاه م ونیزیکه به تلو یدرحال

 چطور شده ؟ یدون یتوران م-

 چطور شده ؟-

 زدم ... یمرموز لبخند

 کرد. فیو انقدر از عکسم تعر جمیپ یاومد تو شبیداره ... خب ؟ د یآب یهمونکه چشما نیدی، آ مونیپسر همسا-
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زد ،  یم رونیب هیو بق ایدود از کله برد میگفتم و صاف نشستم. اگر بگو یتوران که در پهلوام فرو رفت ، آخ مشت

عه دف کیبود که  ایبرد نیخشمگ یکرم از خود درخته مختص خودم بود. نگاهم به چشم ها هیقض نیدروغ نگفتم ... ا

 کرد. یم یام را بازرس یششد و نگاه دادم به صدرا که داشت گو دهیاز دستم کش یگوش

اما او دستش را بلند کرد و همانجور که  رم،یرا بگ یو دستم را دراز کردم تا گوش ستادمیمبل ا یو رو دمیکش یغیج

 یبد یکرد که صدا پرت زیم یرا رو یرا پاک کرد و گوش نستایگرداند ، ا یم میرا به سمت چشم ها یصفحه گوش

 کرد. جادیا

 :دیغر یجد

 رسم. یحساب تو و کارات م یکیمن -

 کرد و گفت: ایفرو برد و روبه برد بیداخل ج دست

 .انیزنگ بزن بگو ب-

 خو هنوز تازه رفتن. نایا-

 گفت: یمرتعش یو با صدا دیبه صورتش کش یدست یعصب

 دختره زنده بمونه. نیا دمیقول نم انین گهیساعت د میتا ن نایاگه ا-

 کالم باز نکردم.  یحت یهمه را حس کردم ول نیمبل ساکت نشستم ... نگاه سنگ یرو

 ؟ یداد یگم ثنا جواب استادت رو چ یم-

 و آرام گفتم: دمیکش میبه لب ها یدست

 ؟ ادیازش خوشم م یلیخ-

 و راست گفتم ... رک

 من بود ، بلند ادامه دادم: خهیتا م 3 نینگاه ا نیا دمید یوقت

 بله.-
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 :دیمبل کوباند و نال یرو یشانیوار پ چارهیب توران

 .یریثنا بم یوا-

 کرد. زیچشم ر باربد

 ؟ یآدم بش یخواه ینم "انایاح یتو-

 رم سراغ آدم شدن. یمنم پشت بندش م یهروقت تو آدم شد-

 .یخواه یکتک مفصل م هیتو  یجد یجد-

 م گفتم:شدم و محک رهیصدرا خ به

 ؟ تو ؟ یک-

 باش انگشت پات تو چشمت نره. مواظب

 ینم ادمیعنوان  چیاون شخص را به ه یبر کنترل خودش داشت ... حرفها یبود سع نیپست لبش نشان از ا کندن

 فرو ببرم. نهیرود تا زخم بزنم و خنجر در س ینم ادمیرود ... 

 سرم رفته. یبماند چه کاله ادمیرود تا  ینم ادمی

 امانت بدهم ؟ یالیخ یرا به دست ب نمیا دیبا ای

زنگ خانه بلند شد ، لبخند به کنج لبانم شکوفه زد تا  ی... تا صدا یول یالیخ یسپرم به دست ب یرا هم م نیا باشد

عالم  یکه تمام غصه ها یشد. حالم گرفته شد ... جور یمن سخت م دیشد ، نفس کش دهیکش ییکه نفس ها ییجا

 .انشستن آنه یبرا یرده بودند و من شده بودم پشتمن حساب ک یرو

 بلند شدم و لب باز کردم. میاز جا عیبابا بهزاد وارد خانه شد ، سر تا

 خونه ؟ میبر-

 خوشگل عمه ؟ یزود نیکجا به ا-
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توران  یها ییکرد ... حوصله پرس و جو دییشدم و تکان دادن سرش حرفم را تأ رهیزدم و به بابا بهزاد خ یتلخند

 یرا به دست ب یخواستم همچ ینشستم. بازهم م یتشک گرم و نرم کمر یکردم و رو یخداحافظ ینداشتم و سرسر

 شد. یاو امانت دار بهتر دیرو به دست گذر سپردم ... شا یاندفعه همچ یبسپارم ول یالیخ

 

*** 

 

 یتخت رها کرد ؛ مانند پرنده ا یحوصله وارد اتاقش شد و به پشت خودش را رو یو اوهم ب دیبه صورتش کش یدست

گذشته بود و  یا قهیدق 5کوباند.  یقفس م یها لهیبه م ییرها یبزند و خود را برا رونیخواست از قفسش ب یکه م

 وارد اتاق شدند. 3شمرد که در باد شد و آن یسقف اتاقش را م یفقط داشت ترک ها

 شد ؟ ثنا چش نیا-

 سر گذاشت. ریپهلو شد و دست ز به

 .دمیخودمم نفهم-

 زد. یداد و چشمک لیبه خواهرش تحو یلبخند مهربان صدرا

 باشه ؟ نیمگه برادراش مردن که غمگ-

، مگه نه  میتا خواهر برادر5. ما مینفر کیدرعوض  یول مینفر 5...  میکوه پشت هم باش هی نیع میقول داد یاز بچگ ما

 ؟

 کردم. ایکردم و روبه برد یا خنده

 خونتون ؟ دیبر دیخواه یشماها نم-

 دندان برد. ریدستش زد و لب ز یکیدخترا کف دست راستش را محکم پشت آن  نیع

 بکنن. شعورتیخاک تو سر ب-
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 ؟ دیبا مهمون مهربون باش دینداده با ادیبهت  عمه

 زد. ایبرد خم شد و با خنده به پشت سر ینشسته بود کم یصندل یکه رو صدرا

 .نیپالس نجایکه همش ا ییمهمون نه شما-

 .میزدم و مشتم را باال بردم و مشتمان را بهم کوباند یا قهقهه

 داداش ؟ یخورد-

 روبه باربد گفت: یو با اخم مصنوع دیببرد که صدرا مرا محکم در آغوش کش زیخواست به طرفم خ باربد

 !اینزد یدست به خواهرم زد-

 .دیکش دشیسف راهنیبه پ یکرد و دست بمینص یچپ ینگاه

 خودت. یارزون-

 بهنام عزم رفتن کرد.  یی، دا قهیو بعد از چند دق میرفت نییخنده همه همراه پا با

قرمز زد ... شماره مورد نظرش  بیگاز کنده به س کیو  دیکش رونیب خچالیاز داخل  یبیبه دست گرفت و س یگوش

 .را به گوشش سوق داد یرا گرفت و گوش

 هوم ؟-

 زد و با دهان پر گفت: یگرید گاز

 هوم و درد!-

 خونه ؟ یدفعه جو گرفتت بر کی یچ یاحمق برا دختره

 توران ولم کن حوصله ندارم.-

 

 شد ، زمزمه کرد: یانکعاس م شیکه در صوت صدا ینشست و با نگران یناهار خور زیم دهیعقب کش یصندل یرو
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 شده ثنا ؟ یچ-

 .هی، فکر نکن پشت گوشام مخمل ستاین شهیو روزت مثل هم حال

 .دیکش یو نفس راحت دیرا شن یآنور گوش یخنده  تک

 .یتوران ستین یزیچ-

 کن. یجمعه صدرا رو راض یبرا

 داد. نییرا با آب دهان همزمان پا بیپشت دست ، دهانش را پاک کرد و س با

 کنه ؟ یراض یاون دوتارو ک-

 دختر بودند. نیا یتوران را ... همه عاشق خنده ها یها شکافت لب یثنا ، لبخند نیریش ی قهقهه

 شن تو غصه اون دوتارو نخور. یهرجا صدرا باشه اون دوتا مثل جن بو داده ظاهر م-

 کرد. دهیلحنش را کش یشوخ با

 چشم ... خب خداحافظ.-

را  بیو ته مانده س دیکش یاز کالفگ یمتفاوت ثنا فکر کرد ... پوف یرا به چانه اش چسباند و به اخالق ها یگوش تاج

 پاک کرد که باز داد اسرا به هوا رفت. راهنشیبا پ بیکف دستش از س یسیدرون سطل آشغال انداخت و خ

 مبل گذاشت. یدرون دستش را رو یکرد و بافتن یاخم

 دستمال هست ، آب هست -

 بهت گفتم با لباست دستات رو پاک نکن. صدبارم

 فل کرد و محکم و پر محبت گونه اش را بوسه زد.دست دور گردنش مادرش ق عاشقانه

 دفعه آخره. نیغرغروم برم من. چشم ا یقربون اسرا-

 گفت: یدخترش را از دور گردنش آزاد کرد و با تک خنده ا یها دست
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 .ایجون عمت تان-

 شیصدرا یاکه داشت بر یزد و به ادامه شال گردن ی... لبخند ستیدخترش که سرخوشانه وارد اتاقش شد ، نگر به

توران را کنار مسجد درون سبد  یباز کرده بود ... وقت شیبرا یگریحساب د کیبافت ، مشغول شد. صدرا را  یم

را رها کند ؟ آن  یچشم خاکستر فیظرآمد آن موجود  یدلش م یشد. کدام مادر شیبود، دلش ر دهید یکوچک

آورده  ایبه دن شیمامان اسرا یشد و بهش به دروغ گفتن خواهر کوچول یسرش نم ادیسالش بود و ز 5موقع صدرا 

 است.

در وجودش داشت و هنوز هم آن ترس از وجودش رخت نبسته بود. شده بود  شیسال پ 25از  یبیترس عج کی

 سرش چمبره زده بود.  یهمخونه اش که باال

که پشتش  ییکرد اوهم مانند تمام سالها یم نایهمسرش ب یترسش را برا ی. وقتدیترس یبچه ها م نیا ی ندهیآ از

 سال ها مانند خوره به جانش افتاده بود ، اجرا شود.  نیکه همه ا یزیاز چ دیترس یداد. م یاش م یبود ، دلدار

توماژش. هردو از اول خانه  یشد ، دلش نرم شد از سالمت دهیسنگ فرش ها کش یکه رو نیماش یچرخ ها یصدا

وضعشان از قبل بهتر  ینداشتند، ول یو درست کردند. بازهم وضع آنچنان ختنیکردند و آجر به آجر عرق ر رانیو

و به  رفت یو کنار در ورد دیچیدور خود پ شتریاش را ب یزرشک یمبل گذاشت و بافتن یرا رو یبافتن لهیشده بود. م

پوشد را ب یبافتن نیکرده بود ا دیاسرا تأک به شهیشد. هم رهیدر دستش بود ، خ وهیم کیهمسرش که چندتا پالست

 داشت. یبیتضاد عج دشیچون با پوست سف

 کند. تیکه احساس امن ینترسد. هست توماژ یزیهست تا از چ یهنوز توماژ دیاش گرم شد ... فهم یشانیپ تا

 بچه ها کجان ؟-

 کشاند و گفت: رونیقرمزش که از سرما بود ، ب یناخن ها یاز ال کیپالست کی

 صدرا هنوز از شرکت بر نگشته ... توران هم تو اتاقشه.-

 اپن گذاشت. یها را رو کیگفت و پالست "یآهان"

 .رمیگ یرم دوش م یمن م-
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تر با  عیدر مورد اون موضوع سر "حتما دیگذاشت و وارد هال شد. با خچالیها را داخل  کیگفت و پالست یا باشه

 بگذارد.  انیهمسرش در م

 .اریاسرا حوله ب-

 به در زد و گفت: یکشاند و تقه ا رونیاتاق شد و حوله مخصوصش را از کمد ب داخل

 .ریبگ ایب-

 برداشت و مشغول خواندن شد.  یتخت نشست و قرآن از رو یرا باز کرد و حوله را از دستش گرفت ... رو در

حلقه  فشیظر یدور شانه  حوله ، گوشش را پاک کرد و کنار اسرا نشست و دست یحمام خارج شد و با کناره  از

 کرد.

 ؟ یگذره خانم یدلت م یتو یخب چ-

 یم شیداشت از چشم ها یناراحت ایاز توماژ پهنان کند. اگر غصه  یزیتوانست چ ینم چوقتیبود ... ه نیهم شهیهم

 خواند.

 از ثنا بهتر ؟ یگم چ یازدواج کنه ... م دیبا  28شه  یم گهیسالشه چندماه د 27االن صدرا  نیتوماژ بب-

گفت او خودش  یبود به فکر کردن مشغول شد. راست م رهی، خ دیپرست یچشمان اسرا که م یکه به عسل همانجور

 ... یهم ثنا را در نظر داشت ول

 ؟ یاگه صدرا نخواد چ-

 خواهر و برادر دوست دارند. نیبزرگتر شدن هم رو ع یاز بچگ نایا

 دستِ نم همسرش گذاشت. یرو گذاشت و دست گرمش را شیرا سرجا قرآن

 خب گفتن ضرر داره ؟-

 مجبورش کنم چون خودم دچار شدم. "باشه عمرا گهید یکیعاشق  اگه

 را ب.و.س.ه زد. شیاسرا یشانیپ قیلبخند خم شد و عم با
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 کنم. یچشم باهاش صحبت م-

 حواله مَردش کرد. ینشست و چشمک شیآرا زیم یصندل یبلند شد و رو شیجا از

 داد. شیبه امواج موها یاش برد و باد ییبلند و خرما یموها ریز دست

 موهام طلب دستات رو کرده.-

 برداشت و زمزمه کرد: شیآرا زیم یاسرا خم شد و شانه را از رو یرفت و از پشت رو جلو

 طلب خواستن ؟ نیبهتر از ا یچ-

 فرو برد. شیازلف ه یرا البه ال شیکرد و انگشت ها یم شیموها یشانه را قاط یها دانه

 ، زمزمه کرد: دیپرس یکه معشوقه اش م یو شعر دیکش شانه

 

 یکه مال من شده ا نمیچقدر خواب بب-

 

 یالل من شده ا یغزل ها تیشاه ب و

 

 که بعد آن همه بغض نمیخواب بب چقدر 

 

 یچند سال من شده ا نیحسرت ا جواب
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را با  شیو عطر موها اسیعطر  یکرد و بو تیلختش نشست و آنها را به جلو هدا یموها یانگشتش رو سر

با آرامش بسته شد و شوهرش  شیو او زن بود که چشم ها شیکرد. سر فرو بود در موها شیها هیوارد ر یسخاوتمند

 شعر زمزمه کرد: شیبود که باز برا

 ورق بخورد؟ نینش لدایچقدر حافظ - 

 

 یفال من شده ا تیب نیناسروده تر تو

 

 را مجاب کنم هیلکنت شب گر چقدر

 

 یمن شده ا الیخ ینکرده مگر ب خدا

 

 نستیمن ا ینذر شب جمعه ها هنوز

 

 یحالل من شده ا فتدیاتفاق ب که

 

 کنارتان هستم فتدیاتفاق ب که

 

 یوسعت پرواز بال من شده ا یبرا
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 وحشت و عشق انیبغض و تبسم م انیم

 

 یاحتمال من شده ا نیشاعرانه تر تو

 

 ستین یازین میداریبه دوزخ ب مرا

 

 .یست مال من شده ا یخواب قشنگ بیعج

 

*** 

 

 ی. عصبدمیکش یم میموها یال یدست یکوباندم و عصب یکارم م یا شهیش زیم یرو رو وانهیخودکار به طور د پشت

را  یگرفتم و درجه بخار یجا نمیگرم ماش یصندل یزدم. رو رونیام زدم و از شرکت ب یمشک یبه کاپشن باد یچنگ

 دم و انگشت فشردم دور فرمان.کر شتریب

بزنم ، محکم به  ایبه محل کار برد یسر دیافتاد با ادمیرا به حرکت در آوردم. تا  نیدنده را عوض کردم و ماش یعصب

زد.  یاعصاب نداشته داشت باالنس م یرو "کشیت" "کیت" یکه صدا یام زدم و چراغ راهنما زدم جور یشانیپ

 حرکت کردم.  ایرا دور زدم و به سمت محل کار برد نیماش

زند ؟  ینم یچه زنگ ی. برایخاموش گوش یصفحه  یکشاندم رو یرفتم ، چشم م یسالن را که باال م یپله  هر

 .دیخداکند دستم بهش نرس
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*** 

 

لش و با د رنگ صفحه نیب ییبایشد. چه تناقص ز رهیخ یو به صفحه خاموش گوش دیبه صورتش کش یدست کالفه

و  دیکش شیسرمه ا نیبه شلوار ج ی، تکان داد. دست شیپا کیستریچشمانش را همراه تکان دادن ه یبود. عدس

 ، گفت: دینیب یم یکمد لمیدارد ف یکه انگار ایروبه برد

 ؟ یچکارم داشت-

 را بهم قالب کرد و مرموز گفت: شیو انگشت ها زیم یشد رو خم

 تو چته ؟-

 اش را ماساژ داد. یشانیکرد و با انگشت شصت ، پ یمسخره ا ی خنده

 ؟ امیسر شهر هلک و هلک ب نیگفتم از اون سر شهر تا ا یفقط بخاطر احوال پرس ایبرد-

 رها کرد. یرا آزادانه به پشت صندل خودش

 نه داداش.-

 کوه. میزنگم زد گفت فردا باهم بر ثنا

 کنده شد و با داد گفت: یاز صندلدفعه  کیکرد.  اریشد و سکوت اخت شیبه چشم ها رهیخ

 ؟ یپشت تلفن بگ نویا یتونست یخبر مرگت نم-

 بلند شد. یصندل یچرخش از رو کیزد و با  یا قهقهه

 شام مهمون من. هیرستوران دبش  میبر ایحاال حرص نخور. ب-

 دیجلو را اتراق کرد. شا یکت به دست از اتاق خارج شدند. در پژو را گشود و صندل ایانداخت و برد بیدر ج یگوش

 اعصاب متشنجش را آرام کند.  یتوانست کم یشام دوستانه م نیا
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*** 

 

غده سرطان  کیبه  لیشدم. بترکد آن بغض که داشت تبد رهیهدف خ یتخت دراز کردم و به سقف ب یرا رو میپاها

 یشدم. کالفه رو رهیقاب شده بود ، خ وارید یکه رو میسر گذاشتم و به عکس ها ریشد. به پهلو شدم و دست ز یم

ام فکر  ندهیسرد اتاق قدم زدم و به آ یهاپارکت  یحس رو یرا به پشت کمرم انداختم. ب میتخت نشستم و موها

ز اتاق ام ا یتوجه به لباس خواب باب اسفنج یبسپارم. در اتاق باز کردم و ب یالیخ یتوانستم به ب ینم گریکردم. د

 اشپزخانه نه چندان بزرگمان قدم تند کردم. خارج شدم و به طرف 

 مامان ؟-

 از ظرف شستن و نگاه داد به من. دیکش دست

 جانم ؟-

 ام را پشت گوش انداختم. یشانیپ یجلو ینشستم و موها شیو رو دمیعقب کش یصندل

 حوصلم از تو خونه موندن سر رفته.-

 نشست. یصندل یخشک کرد و روبه روام رو راهنشینمش را با پ یظرف شو گذاشت و دست ها یها را باال ظرف

 تونم بکنم ثنا ؟ یمن چکار م-

عالقه  ازیچ نیبه ا یگ یم ریبگ ادی یگم برو از عمه بافتن یشنا بسمه. م نیهم یگ یمختلف م یگم برو کالس ها یم

 من چکار کنم ؟ یگ یندارم. پس م

  آمد.همراهم باال شیبلند شدم که چشم ها میاز جا هیحرص و گر با

 .یچیه-

و  چیپ شیموها یرا ال میاز موها یزدم که همزمان با بابا بهزاد روبه رو شدم. با انگشت ، طره ا رونیآشپزخانه ب از

 تاب داد.
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 ملوسکم چشه ؟-

 یاوهم مانند من م دیشا ای. دیناگفته را فهم یاز نگاهم تمام حرف ها دی. شاستمشیتَر فقط نگر یبغض و چشم ها با

 .یالیخ یسپارد به دست ب

ام را پر کند. دست دراز کردم و  ییتوانست تنها یاو م دیام پناه بردم. شا ییکنارش گذشتم و باز به اتاق تنها از

د. کر کیرا به گوشم نزد ی. شماره اش گرفتم و گوشدمیام خز نهیپتو نرم ریبرداشتم و ز یعسل یرا از رو میگوش

 .ردنوازش ک یرا با سخاوتمند مردانه اش ، گوشم نیریش یصدا

 احوال ثنا خانم گل ما.-

 زمزمه کردم: یلرزان یبغض و صدا با

 تنهام.-

 دنبالت. امی... آماده شو م کهیکوچ یخدانکنه آبج-

رنگ که قدش تا  یا روزهیرا رفتم و مانتو ف میقطع کردم. به طرف کمد لباس ها شیرا به رو یزدم و گوش یتلخند

، انداختم و که باهم انس گرفته بودند  یو مشک ییخرما یموها یرو ی، تنم کردم و شال مشک دیرس یم میزانوها

 زدم و سوار شدم. یاش لبخند ییآلبالو 206 پژو دنیبا د قهیدق 10زدم. بعد از  رونیبه دست از خانه ب یگوش

 زد یو چشمک دیبه سمتم خم شد و با دو انگشت ، گونه ام را کش یکم

 اخماش توهمه ؟ شده خانم یچ-

 را به حرکت در آورد. نیزدم و ماش یاز لحنش ، لبخند پهن ناخودآگاه

 بهتره. یهمون نخند-

 گفتم: یکردم و با کنجکاو یخنده ا تک

 داداش صدرا ؟ یچ یبرا-

 .ختیرا بهم ر میدست راست ، موها با
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 .یاریچون چال در م-

 یشدم. هرکس رهیمختلف در حال حرکت بودند ، خ یکه مردم با حس ها یابانیدادم و به خ هیتک یپشت صندل به

 نگاه دادم به پارک بغل دستم نی. با پارک شدن ماشیخنث گرید یکیو  نیغمگ یکیشاد بود  یکیداشت.  یدرد کی

 شدم.  ادهیپ نیو با لبخند از ماش

قدم زدن. حرف نزد، کالم باز نکرد ... فقط به  میو فقط شروع کرد میطرفم آمد و شانه به شانه هم وارد پارک شد به

 به دوش بکشد. یبه باد بسپارم و او هم با سخاوتمند میکرد تا غصه ها یم میداشت همراه

 

 و او گفت: مینشست یسبز رنگ یفلز مکتین یرو آرام

 درد ؟-

 رحم که همش مهمان ناخوانده ام بود.  یب یکرد از آن غده  یدرد م میشانه اش گذاشتم. گلو یرا رو سرم

 خسته.-

 ؟ یاز چ-

 .ختیفرو ر یقطره از آن بستگ کیبستم و  چشم

 ؟ یزندگ-

 شد. ریدور دست مردانه اش اس بدنم

 خسته باشه. یذاره خواهرش از زندگ یداداش نم-

 رم شدن تمام تنم نگاه دادم بهصورتم شالق بزند ... گذاشتم سرما به بدنم نفوذ کند ... با گ یو رو ادیباد ب گذاشتم

 تنم انداخت. یاش را رو یصدرا که کاپشن باد

 دختر خوب. یخور یسرما م-
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 ام هیوارد ر شتریعطر تن و عطر گس مردانه اش ب ینجوریشانه اش گذاشتم ... ا یکردم و باز سرم را رو یخنده ا تک

 . میدردها یبرا یصدرا هم شد مرحم یشانه اونجا نشسته بودم و  یساعت میبود. ن میارتباط مستق کیشد.  یم

 ؟ میبر-

 .میبر-

کردن را تمام  ی. درست است حالم بدتر شده بود، اما آن دل بازمیشد نیو سوار ماش میهم از پارک خارج شد همراه

 ...  یخارج شده بود ول یکرد. خوشا به حالش که او از دور باز

 

 

*** 

 

 شد. زانیزد و از گردنش آو یغیبردارش ، ج دنیبا د توران

 ؟ یجون توران بگو قبول کرد-

 بود ، آزاد کرد و گفت: دهیچسب دور گردنش چسب نیخواهرش را که ع یکنه  یخنده دست ها با

 .نینسوزون شیآت نکهیبه شرط ا-

 بردارش را محکم بوسه زد. یزد و گونه  یاز خوشحال یغیج باز

 لب زمزمه کرد: ریشد و ز رهینم دارش به فرزندانش خ یچشم ها با

 آخرتون نباشه. یخنده ها نیخداکنه ا-

خودش  شهیکه از ر ییبچه ها یبرا یزیاش نم گوشه چشمش را پاک کرد و وارد آشپزخانه شد تا چ یروسر با

کرد.  یکالم صحبت با توران نم کیتوماژ  یبزرگشان کرده بود ، بدهد. همه سر سفره نشسته بودند ول ینبودند، ول

 .هیتنب نیکالفه شده بود از ا
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بخاطر برخورد فلز با  نمیکرد هم جادیا یبد یگردوند که صدا یاش فرو برد و جور یرا محکم درون ماه چنگالش

 شد.  ریبهش انداخت که ساکت سر به ز یبود. آنچنان پدرش نگاه جد ینیظرف چ

 نخور. یخال نجوریرو برنجت هم زیبر یصدرا مادر ماه-

 گفت: یجمع شده ا ی افهیدست ، ظرف را عقب داد و با قکف  با

 .ادیبدم م یمن از ماه یدون یمامان توکه م-

 .شیا-

 ننر ؟ نقدریا پسرم

 :دیلب غر ریخواهرش کوباند و ز یپا یپا رو با

 تو فعال حرف نزن.-

 ی "دستت دردنکنه" کیتأسف تکان داد و با  یبه نشانه  یمشغول شد. سر شیکرد و به خوردن غذا یکج دهان

 را بلند کرد. شیرفت ، صدا یاز آشپزخانه خارج شد. همانجور که به طرف اتاقش م یسرسر

 تو اتاقم. ایتوران بعداز غذات ب-

 دیبار یکه ترس ازش م ییکرد. با چشم ها یرا حس نم یخوب یبو چیو به سرفه افتاد. ه دیترس آب در دهانش پر از

 کرد. ینگاهش مشد که نگران  رهیبه مادرش خ

 مادر ؟ یخوب-

سستش را حرکت  یزهر شد. به طرف اتاق پدرش قدم ها شیبلند شد. غذا برا شیسرش تکان داد و از جا یسخت به

لرزان در اتاق گشود و  یکرد. باالخره عزمش را جزم کرد و با دست ها یباز کردن در نم یبرا یاری شیداد. دست ها

 .ستادیها وسط اتاق ا یمانند نظام

کارش  زیاش باال داد و بدون آنکه نگاه بدهد به دخترش با دست به تخت که کنار م ینیرا با نوک انگشت از ب نکشیع

 بود ، اشاره کرد.

 .نیبش-
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 زیم یرو نکیبهم قالب شدند. ع شیتخت نشست و زانوانش را بهم چسباند و انگشت ها یرو دهیاوهم ترس و

 لب یگذاشت. انگشت اشاره رو یصندل یدسته  یبه طرف دخترش برگشت و آرنج رو یگذاشت و همانجور با صندل

 سوق داد و محکم و رسا گفت:

 اتاق تا باهات اتمام حجت کنم. یتو ییایمادر و داداشت خوردت کنم. گفتم ب یخواستم جلو ینم-

 گردنش سر خورد. یاگردنش تا مهره ه ی غهیاز ت یآمد و عرق سرد یبدنش باال م یداشت از سلول ها ترس

 شده ؟ یچ-

 کمرش را به عقب خم کرد. یکه توران از ترس کم یزانو گذاشت و به جلو خم شد جور یرو آرنج

 صورت توران پرت کرد. یرا تو اتشیبرداشت و محتو زیم یاز رو یدراز کرد و پاکت دست

 شده ؟  یچ-

 :که اطرافش افتاده بود ، اشاره کرد و خونسرد گفت ییعکس ها به

 نگاه کن.-

 پسراست.  نیافتضاح دخترمه که ب یعکسا نیا

 از کجا در آمده بود ؟ او فقط. گریعکس ها د نیبود ... ا دهیترس نفسش بر از

 ترس زمزمه کرد: با

 بابا ...-

 گذاشت. ینیب یرو انگشت

به خدا قسم اندفعه  ؟یر ینم رونیدستش ب ریاونوقت سالم از ز نهیعکسا رو صدرا بب نیا یدون ی! توران تو مسیه-

 .ینیب یپدرت رو م یسر بزنه اونوقت اون رو ییازت خطا

 توران همراهش باال آمد. یبلند شد که چشم ها یصندل یرو از

 .یبد حیمفصل برام توض دیعکسارو با نیا ی هیقض-
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 در اشاره کرد. به

 .یبر یتون یم-

 :دیدست پدرش را محکم گرفت و نال هیبلند شد و با گر شیجا از

 بابا!-

 بذار احترام ها سرجاش بمونه. رونیتوران برو ب-

 را پاک کرد. شیپشت دست، اشک ها با

 دروغه. نایبابا بقرآن ا-

 توران از درد بهم جمع شد. ی افهیفشار داد که ق یدخترش را گرفت و جور ی شانه

 گفتم بذار احترام ها سرجاش بمونه دختر.-

 چشمام دور شو. یفعال از جلو یخوام ول یازت م "بعدا حیتوض

 

 

 دهان گذاشت و با سرعت به سمت اتاقش پرواز کرد. یدست جلو هیقرمز از گر یچشم ها با

چه دوست داشت هر روز  یداشت ؟ برا یرا درون بالشت فرو برد و از ته دل هق زد ... چرا دست از سرش بر نم سرش

 دردسر درست کند ؟  شیبرا

وجودش. به طرف برادرش رفت و  شیآت یرو ختنیر زمیه یبرادرش انگا دنیکرد و با د باز شدن در ، سر بلند با

 بلند زار زد.  یکرد و با صدا ریدستان قدرتمندش اس یخودش را البه ال

 خسته شدم. یداداش-

 زد. یرا با سر انگشت به عقب سوق داد و با لبخند مهربان یمشک یرا بوسه زد و زلف ها سرش
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 ه ؟مگه داداشت مرد-

 اش گذاشت و چشم بست. نهیس یرا رو سرش

 خدانکنه.-

 .یفردا خواب نمون یبخواب تا برا ریبگ-

 .دیپتو خز ریبه سمت تختش برگشت و ز آرام

 

*** 

 

را درست کرد  شیها نیهمرنگ پوت یکاپشن باد قهیاش پا کرد و  یمشک نیشلوار ج یرا رو شیسرمه ا یها نیپوت

 و داد زد:

 باش. یتوران زود-

 داد و با لبخند مادرشان از خانه خارج شدند.  یگرمش جا یبه خواهرش زد و دستش را درون دست ها یلبخند

که از  ییبه صدرا کرد و با دندان ها یبهم وصل کرد. نگاه شتریخزش را ب دیسف یو پالتو دیکرمش را جلوتر کش شال

 کردند ، گفت: یم جادیخوردند و صدا ا یسرما بهم م

 ؟ میر ینا مما دنبال ث-

 کرد. شتریرا ب نیماش یرا تکان داد و خم شد و درجه بخار سرش

کرد و  یآمد. توران تک خنده ا رونیبودند که باالخره ثنا با ناز از خانه ب ستادهیا ییدا یخانه  یجلو یا قهیدق 5

 انداخت.  نییسرش را پا

 .اوردی، در ب دنشیلباس پوش نیپسرها را با ا نیکنم قصد داشت حرص ا فکر

 شد ، داد صدرا که همراه با حرص بود در آمد. نیسوار ماش تا
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 ؟ ینداشت نیپالتو کوتاه در از ا-

 و ابرو باال انداخت. ختیرا کج ر شیبایلخت و ز یصورتش گذاشت و موها یاش را جلو یصورت نهیآ

 نچ، همشون بلند بودن.-

 د. ش یم قیدر درون ثنا تزر شتریب یشاد نیزده بود و ا رونیداد که رگ دستش ب یآنچنان فرمان را فشار م دستش

بود گردن هر دوتا را  شی. اگه جادندیخند یم یخورد و آن دو دختر با خوشحال یبه مقصد برسند ، صدرا حرص م تا

مامان  یبود برا ریهمه ش یرا داشت ؟ هرچقدر برا نکاریجرئت ا شیمگر با وجود مامان اسرا یشکست ول یم

 شد. یمانند موش م شیاسرا

 

*** 

 

 جواب گذاشتم. یشدم و دست توران را گرفتم و نگاه پسرها را ب ادهیپ نیماش از

و آن  میتنگ. ما جلوتر از کوه باال تر رفت دیکوتاه و شلوار سف یمشک یآن پالتو "بود ... مخصوصا دیدر د یادیز پمیت

 پشت سرمان حرکت کردند. گاریمانند باد 3

 آقا باال سرمان هم بودند. یول میکرد یم هی... گر میدیخند ی... م میرفت یم ی... مهمان میکرد یم حیباهم تفر شهیهم

 زدم و به عقب برگشتم. یغیبودند ، ج زانیقرمز که باال دکه آو یلواشک ها دنید با

 خوام. یمن لواشک م-

 گفت: یصدرا درهم رفت و جد یها اخم

 نزن ثنا. غیج-
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به فروشنده داد. با دوبسته لواشک به  یعقب شلوارش در آورد و پول بیپولش را از ج فیطرف دکه رفت و ک به

 یترش را م یبا ملچ و ملوچ آن لواشک ها می. فقط من و توران داشتمیسمتمان آمد و باز به راهمان ادامه داد

 .میخورد

 . دمیتر کش نییرا پا دمیکاله سف یام قرمز شده بود و مجبور ینیسرما ب از

 .میخسته شد مینیبش دییایب-

گنده بهش زدم که  سیل کی. لواشک را باال آوردم و ستادندیا مامیو باز آن سه نفر جلو میسرد نشست مکتین یرو

 ام را پاک کرد. ینیصدرا به هوا رفت و جلو آمد و با دست ب یام بهش اصابت کرد. قهقهه  ینیسر ب

 .یمون یبچه ها م نیع-

زدم و مشتم را باال بردم  یغی. جمیکرد ینبود که از سرش من و توران جنگ م شتریلواشک ب کیکردم و  یکج دهان

 سر توران فرود آوردم. یو رو

 مال منه.-

 توران را محکم گرفت. یبا خنده مرا گرفت و صدراهم دست ها ایکه برد اوردیب زیخواست به سمتم خ توران

 .دیبسه آبرومون رو برد-

 خنده ادامه داد: با

 .میدوتا بچه رو همراه خودمون کرد-

 پالتواش گذاشت. بیدانه لواشک را برداشت و داخل ج کیدفعه باربد آن  کیبه صدرا رفت که  یچشم غره ا توران

 خره. ادیجلو ب یهرک-

 خر عمته!-

 تم.اش گرفاز بازو یشگونیاز خنده دلشان را گرفتند. و ایدفعه صدرا و برد کیکه  میهمه متعجب به توران نگاه کرد 

 عمش خو مادر خودته.-
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 .میتا قله برو میگرفت می. تصممیو باز از کوه باال رفت میبلند شد مانیو از جا دیخند اوهم

 پسرا ؟-

 بود ، گفت: یکه سرش در گوش یدرحال باربد

 هوم ؟-

 را بهم کوباندم و عقب عقب رفتم. میذوق دست ها با

 ؟ یشهرباز میبر دییایگم بعدش م یم-

 گوشم با خنده گفت: ریباشه تکان داد و توران ز یسرش را به نشانه  صدرا

 ترسن بگن نه. یم غاتیاز ج-

 بستم و گفتم: ششیبه ر یچپ نگاه

 ... یگن الل ینم یتو حرف نزن-

 کرد و آرام گفت: لیبه عقب متما یسرش را کم توران

 ود.که کنارم بودند ، دروغ ب ییبود وگرنه پسرا یواقع پمیبهم نشون داد که فقط ت ییعکسا هیاومد  شبیثنا بابا د-

 .دمیبه چانه ام کش یدست

 ؟ یاومده تو باز یعنی-

 را به روبه رو دوخت. نگاهش

 کنه. یآره. اگه صدرا بفهمه خون بپا م-

 را آرام فشار دادم. دستش

 رو بسپار به دست خودم. یهمچ-

 کرد. یا خنده
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 باش.-

 

که پسرها قصد برگشتن کردند. اندفعه سوار پژو پارس باربد شدم و خودم را  میآنجا ماند یگرید یساعت کی حدود

 رساندم. یدو صندل نیب

 

 گفتم: ایدست دراز کرد و ضبط را روشن کرد. سرم را کج کردم و روبه برد باربد

 چخبر از ننه باباتون ؟-

 بتوچه ؟-

 نیصدرا پارک کرد و از ماش نیا کنار ماشر نیرا بشکند. ماش نیباربد سکوت ماش یکردم و گذاشتم قهقهه  یاخم

. دست توران را گرفتم و همراه دندیدرخش یدر آسمان م یشده بود و ستاره ها با دلبر کی. هوا کامال تارمیشد ادهیپ

 کردم.  "ها"و با دهان  دمیرا بهم مال میدست ها ماو از سر میستادیا ی. کنار دکه امیشد یپسرا وارد شهرباز

 چکار ؟ نجایا میاالن اومد-

 را در کاسه چرخاندم. میچشم ها یباربد نازک کردم و با حالت مسخره ا یبرا یچشم پشت

 .میخودمون تور کن یتا ما چندتا برا نجایا میاومد یچیه-

 :دیلب غر ریو ز دیصورتش کش یصورتش نشست و محکم رو یصدرا رو دست

 استغفراهلل.-

 گفتم: یآنکه جو عوض شود با خوشحال یبرا

 مسابقه ؟ دییایم-

 با تعجب گفت: باربد

 ؟ یچه مسابقه ا-



                                                                                 همراز یپناه یب

 
48 

 

 د،یکه وسط نطقم پر ییصدا دنیخرجشان کردم. تا خواستم دهان باز کنم با شن یو چشمک دمیبه چانه ام کش یدست

 شد. دهیهمه نگاه ها به سمتش کش

 دارت!-

 و با خنده گفتم: میبهم انداخت یباال دادم و من و توران نگاه ابرو

 بفرما تو دم در بده.-

 .دیتر کش نییو کاله نقاب دارش را پا دیخند یلوند با

 باخت شام مهمون اون، قبول ؟ یهرک-

 گفت: ایبرد

 ما با شما ... نکهیمنظورت ا-

 افتضاح داشتند، اشاره کرد. یها پیکه ت یدختر 3انگشت به  با

 ؟ میتا مسابقه بد 3-

 قرمزش نشاند. یلب ها یرو یمثبت بست و لبخند یرا به نشانه  شیها چشم

 .نیوفتیبا ما در ب دیدونم بتون یم دیو بع-

 لب زمزمه کردم: ریز

 االن اگر پشه داشت سلطان جنگل بود. یکه تو دار یاعتماد به نفس-

 تکان داد. یو صدرا سر دمیتوران را شن زیر ی خنده

 .میندار یما حرف-

. همان دختر که میدورش جمع شده بودند، حرت کرد یهمه به طرف دارت که عده ا پالتو فرو بردم و بیدر ج دست

انگشتانش انداخت. من و توران سمت  یزرد رنگ دارت را ال یخودش را وسط انداخته بود، جلو رفت و سوزن ها

 گرفته بودند. نگردختره هم پشت سر دختره س یو پسرها سمت چپش. دوستا میستادیراستش ا
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 زدم و گفتم: یپوزخند

 .یش یمواظب باش سوزنه برنگرده تو چشمت اونوقت اوخ م-

دارت رد  یاز باال یروح پرفتوحم کرد و سوزن را پرتاب کرد. وقت بینص یکه سوزن را باال آورد، چشم غره  همانجور

 پسر و دختر دورمان جمع شدند.  یو عده ا دمیشد با تسمخر خند

 زدند. یروزیاز پ یم وسطش برخورد کرد و دوستاش پوزخنددوم هم خطا رفت ... سوزن سو سوزن

 کمکش کرد. ی، روح یزد به هدف اونم فکر کنم جن شیکیخوبه فقط -

 .میو بهم کوباند میرا باال برد مانیکردم و کف دست ها ی خنده

 جون. یدمت گرم تور-

 .میگفت یهمزمان با خوشحال . من و تورانستادیدارت ا یقرمز به دست گرفت و جلو یبا خنده سوزن ها صدرا

 صدرا بزن سوراخشون کن.-

و من و توران هم را محکم  میدیکش یغی. جنطوریبه هدف خور. دوم و سوم هم هم قیاول را که پرت کرد دق سوزن

 پسرها همه را درست به هدف زدند. یاشتباه ول ایزدن  یخطا م ای. دخترها همه سوزن ها را میدیدر آغوش کش

 با خنده گفت: باربد

 خطر داره. دیوفتیدر ن دیشناس یکه نم یبا پسر چوقتیه یول میخواه یما ازتون شام نم-

 کردم. یا خنده

 .یباربد یدار کیال-

 کردند و ازمان دور شدند. توران گفت: یاخم دخترها

 خوام. یمن پشمک م-

 برگشت و به دستمان داد. یرفت و با دوتا پشمک صورت صدرا
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 .دینکن هیگل دیگلم فقط قول بد یفرزندها دییایب-

 زدم. یجهش همه را درون دهانش انداختم و چشمک کیاز پشمک کندم و با  یا تکه

 .ییحلف نزن بابا یادیز-

 زد. ایاز پشمک توران را بکند که توران محکم به پشت دست برد یا هیجلو رفت و خواست تک ایبرد

 دست نزن.-

 بدبخت. یگدا-

 فرو برد و گونه اش را بوسه زد. ایبه دهان برد یآمد، تکه ا یدلش به رحم م عیکه سر توران

 .ینکن مامان هیگل-

 کرد. یتک خنده ا باربد

 .ارنیدوتا کم نم نیا ادیخوشم م-

 روبه باربد گفتم: یظاهر یرا جمع کردم و با ناراحت صورتم

 به تو پشمک نداد ؟ یکس یآخ-

ا و پشمک ر میت . نگاه من و توران همزمان بهم افتاد که به طرفش پا تند کردباال انداخ "نه" یبه به نشانه  سرش

 .میصورتش کوباند یکامل رو

 .یییییا-

 چسبناک را از صورتش جدا کرد. یو آن پشمک ها دیبه صورتش کش یو با چندش دست میکرد یا خنده

 

 

 .را به عرض شانه باز کرد شیشلوار فرو برد و پاها بیدست درون ج صدرا،
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 خونه ؟ میبر-

 .ستادمیباال انداختم و کنارش ا ابرو

 نچ.-

 دور گردنم انداخت و سرش را به طرفم کج کرد. دست

 ؟ کهیکوچ یآبج یچ یبرا-

 

 

*** 

 

دل و چشمش بود  نیب یسازگار نبود. عجب اتصال شیبرا یآب و پماد چیقلب و دلش همزمان سوخت که ه آنچنان

 "یآبج"در جهان وجود نداشت؟ چقدر  یخواهر و برادر "شد اصال ینم دار شد. چه م شیچشم ها یکه به آن

 دهانش گس شد. عمبود که ط ادیاش آنچنان ز یاز زبان صدرا تلخ و گزنده بود؛ درصد تلخ دنیشن

 زد. یا مهینصف و ن لبخند

 شن. یبابا و مامانامونم نگران م گهیخونه د میبر یگ یراست م-

 لب زمزمه کرد: ریشد و ز رهیشده به ثنا خ زیر یثنا مات شدند. باربد با چشم ها یدفعه ا کی رییاز تغ همه

 .میبر-

 کیباهاش صحبت نکند.  یجلوتر از همه حرکت کرد تا کس عیتوران خواست جلو برود و با ثنا حرف بزند، او سر تا

جا  شیبرا "یآبج" یبودن نکرده بود ... هنوز کلمه  "یآبج"را نداشت. هنوز عادت به  چکسیحال ه ییجورا

آن ظلمات، محو و کدر شد.  نیبخار دهانش ب دیکه کش یآه کیبود. سرش را به سمت آسمان گرفت و با  فتادهین

گرمش صورتش را  یروح بود. با دست ها یگرم بود، اما تنش و صورتش از درون و ظاهر، سرد و ب شیدست ها

. انداخت نیگرم و نرم عقب ماش یحرف خودش را صندل یپا تند کرد. در را گشود و ب ایبرد نیاشپوشاند و به طرف م
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 یمسئله دور نماند. بدتراز آن بو نیآمد و اندفعه هم از ا یتهوع به سراغش م لتشد، حا یم نیهروقت سوار ماش

 نییرا پا شهیدراز کرد و ش داد و دست هیتک یبود که حالش را بدتر کرد. سرش را به پشت صندل نیریادکلن ش

 .دیکش

باز شدن و بعد بسته  یآن حالت تهوع مزخرف را از تن و وجودش دور کند. صدا یآزاد کم یتوانست با هوا یم دیشا

 بسته اش، باز نکرد. یچشم ها یا هیثان یبرا یحت یول دیشدن در را شن

 

 

*** 

 

کرد.  یرا درک نم شیجلو به عقب انداخت. حال دختر عمو ی نهیاز آ ینگاه میفرمان ضرب گرفت و ن یرو یعصبان

مشکوک و بو دار بود.  شیبرا نجایا یزیچ کیکرد ؟  یم رییتغ "شد، حالش کامال یآخراش که م شهیچه هم یبرا

 گفت: یآرام یکرد و با صدا ایغرق در خواب برد ی افهیبه ق ینگاه

 تو چته ثنا ؟-

دخترک نشسته بود،  یچشم ها یتا آن سد اشک که چمبره زده پشت عدس صدا بود کی دمیشا ایتلنگر  کی منتظر

روبه رواش کدر شده  ابانیخ ریکه بخاطر آن اشک تصو یدرحال یلرزان یو با بغض و صدا زدیبر نییگونه اش پا یرو

 بود، ناله کند:

 .یچیه-

 .دیکش یرا عوض کرد و پوف عصبان دنده

 جانیا یاومد یچ یبرا یموقع برگشتن با صدرا و توران بود میرفت یم ییجا شهینشد جواب. تو هم یچیثنا خانم ه-

 ؟

 شد. زیخ میرا پاک کرد و ن شیحرص اشک ها با
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 شم. یم ادهینگه دار پ نجایهم یاگه ناراحت-

 :دینکشاند، غر رونیب یباال نرود و برادرش را از خواب پادشاه شیکرد صدا یم یکه سع یدرحال

... مگه ما  میبهم بگ میداشت یهر درد میپرسم چرا؟ چه مرگته؟ مگه ما بهم قول نداد یدختر کم عقل من دارم م-

 ؟ میستیشما ن یداداشا

 فرو رفته بود، کوباند و با داد گفت: قیبه خواب عم شیرو ایجلو که برد یمشتش را به صندل هیحرص و گر با

 برادر بودناتونه. نیمشکل من هم-

 ؟ نمیبب ویک دیمن برادر نخوام با اگه

 نگاهش کرد و بعد کالفه نگاهش را روبه رو دوخت. رهیجلو خ ی نهیاز آ فقط

 

 کند. اوهم یبار دوش خال ریبگذارد و او از ز یالیخ یتوانِ ب یب یتوانست به دست ها ینم گریکرد. د یدرد م قلبش

کرد، به طرف اتاقش رفت و خودش  یم چشیبه مادرش که سؤال پ تیاهم یبشود. ب کیسهم شر نیخواست از ا یم

 ی. وقتشیچشم ها یبرا شیذهنش و نما تریشد ت اصدر یفکر کرد و لبخند ها ریتخت انداخت. به اتفاقات اخ یرا رو

صدرا را دوست نداشت. او  یگفتن ها "یآبج"بهشت بود.  او  شی... انگار آنجا برا دیخند یرفت ... م یکنارش راه م

 یدانست دخترک که خدا ناشکر یچه م یخودش باشد، ول یکه تمام و کمال برا یمرد خواست؛ یصدرا را مرد م

که دامن  یرقم زده است؟ با بغض شیبرا یگرید یزهایچ ایدانست دن یچه م د؟یآ یو قهرش م داند یکردن را کفر م

 میبود. ن دهیفا یکند، اما ب شیچشم ها قیخواب تزر یکرد تا کم یبالشت فشرد و سع یشده بود، سرش را رو رشیگ

زد.  یم دیاتاق را د اءیاش حتآن ظلمات جان گرفته بودند و او را نیب شیتخت نشسته بود و چشم ها یرو یساعت

آزاد رها کرد و از اتاق خارج  شیانداخت و موها دشیسف راهنیپ یرو یاند، بافت قرمز دهیحس کرد همه خواب یوقت

 سنگ سرد و یرا رو شیبود، حرکت کرد و در تراس را باز کرد و پا زاریکه ب یکیآن حس تار یالبه ال یشد. به سخت

در خود جمع شد. جلوتر رفت و دست  شتریدخترک انداخت و ب فیو لرز را به تن نح دیمنزجر تراس گذاشت. باد  وز

دل کدر دخترک  یخواست برا یاوهم م یشد. انگار رهیسنگ سرد گذاشت و به آسمان کدر خ یرا رو دشیسف یها

 شد. ختهیاطراف ر شیانداخت و موها نیی. سرش را پاردیبگ یسوگوار

 .دیکن تیمنو اذ یآبج نیکن یشماها غلط م-"
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 در آورد. یرا مشت کرد و روبه پسر روبه رواش زبان فشیکوچک و ظر دست

 ؟یشد عیضا یدید-

 .یبرو بچه قرت-

صورتظ فرود  یبرد و مشت آزادش را رو زیبه طرف پسر خآمد بفهمد پسرک چه گفته، صدرا با آن سن کوچکش  تا

 "آورد.

 کی شد. رهیخ شیپا ریز نیبسته بود به زم شیکه تار جلو ییرفت. با بغض و چشم ها یغنج م تاشیحما یبرا دلش

 نهیداد و دست به س هیسرد پشت سرش تک واریسنگ که خاک جمع شده بود، حک شد. به د یو رو ختیقطره فرو ر

 شد.

 صدرا دلم گرفته.-

 .تاتیگفتنات از حما یبلکه از تو، از آبج ایاز دن نه

ربات تراز ض نیکه ضربات دست باد سنگ یبزند. به راست یدر پ یپ یبست و اجازه داد باد به صورتش ضربه ها چشم

س ح یاز ب کرد. یکرد و او لحظه به لحظه آنرا کامل حس م ی. سرما داشت کم کم به تنش نفوذ مستین یدست زندگ

ت. اس رایپذ یدرست حساب یسرما کیکه  دیدستش، فهم ی دهیکش یبستن ناخن ها خیو  شیپا یشدن انگشت ها

ها هم وقت ی... بعض میاوریشکر بجا ب دیوقتها با یکرد. بعض افتیرا داخل هال گذاشت تازه نعمت گرما را در شیتا پا

 خبر از آن. یدر راه باشد و ما ب یحکمت دی. شاشهینه، هم

 

*** 

 

قدرتمندش جان  یدندان ها ریلبش بود که داشت ز ی چارهیکوباند و پوست ب  نیرا به زم شیوار، پا وانهیطور د به

 برداشت و اتصال را برقرار کرد. زیبود بلند شد، به طرفش خ یگوش نواز یاش که ملود یداد. تا زنگ گوش یم

 تو ؟ ییمعلومه کجا-
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 ؟ ید یرو نم مامایجواب زنگ و پ چرا

 زیچ چیآن شخصـ اوکه ه یبودن برا یو حرص خورد؛ حرص خورد از اضاف دیرا شن یپشت خط یپوف کالفه  یصدا

 چه ؟ یبرا یکرد ول ینم غیاز او در

 کار داشتم.-

با  یآشته به نفت. آنچنان عربده زد که منش یها زمیه ریشد ز یشیآت لیدل نیا یول اورد،یتوانست ب یم یلیدل هر

 عجله وارد اتاق شد.

 .یدور برداشت یادیکنم الهام ... ز یرو با تو مشخص م فمیخفه شو! من تکل-

 اش کرد و دستش را باال برد و آرام لب زد: یمنش ی دهیترس ی افهیبه ق ینگاه

 .ستین یزیچ-

که  یدرحال یکرد و عصب بزند، تماس را قطع یهمراه آرامش زد و از اتاق خارج شد. بدون آنکه حرف اضافه ا یلبخند

مبل چنگ  یاز رو شیکرد. کت سرمه ا یمحکمش ط یدست به کمرش زده بود، طول و عرض اتاق را با قدم ها کی

 دلسوزش کرد و با لبخند گفت: یزد و اتاق کارش را ترک کرد و روبه منش

 .یامروز رو لغو کن خانم قباد یقرارا-

 ؟ سیاومده رئ شیپ یمشکل-

 کرد. یخنده ا تک

 ؟ ینه چه مشکل-

 کن و همه رو کنسل کن. یدگیدارم. به کارا رس یکار واجب کمی فقط

 کمدش گذاشت و با لبخند گفت: یها را داخل کشو برگه

 چشم.-
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قرارش را آرام کند. دست درون  یدل ب یخواست تا کم یم یرو ادهیزد. دلش پ رونیگفت و از شرکت ب "ییبال یب"

 داشتند، عبور کرد و در دل غر زد. یدرد جداگانه ا کیکه هرکدام  یمردم یفرو برد و از البه ال بیج

 

بچه ها،  یو داد از خوشحال غیج یپا انداخت. صدا ینشست و پا رو یباز لیوسا یجلو مکتین یشد و رو یپارک وارد

 یسرسره باال م یهاکرد که به سرعت از پله  یبچه ها نگاه یاز خنده  یپارک را در بر گرفته بود. به صورت ها یفضا

. چه نددیکش ی، مرفتند یتا باال م نکهیبرا ا یاز خوشحال یغیتاب نشسته بودند و ج یرو ایخوردند  یرفتند و سر م

کنند. آرنج  یهمراه با قدشان رشد م شانیامان امان از آنکه بزرگ شوند و دردها یکوچک ها داشتند. وا نیا ییایدن

بسته  یرا خرگوش شیکه موها یدختر بچه ا یکرد رو رهیکف دست گذاشت. چشم خ یزانو گذاشت و چانه رو یرو

داشت  یپچ پچ مادرش که سع یکرد تا سوار تاب شود. صدا یو التماس م دیکش یچادر مادرش را م هیبود و با گر

که  شدیآن دختر بچه با صورت سف خی. مدیاز کلماتش  نفهم یچیه یول د،یبه گوشش رس یکم دیبهش بگو یزیچ

از آنجا دورش کند که باز  ترا گرفت و خواس فشیقرمز شده بود، بود.ومادرش مچ دست ظر شیبخاطر اشک ها

 التماس آن دختر بلند شد.

 یپا یزانو جلو یآرامش به سمت آنها رفت و رو یبلند شد و با قدم ها شیطاقت اشک بچه ها را نداشت، از جا دلش

 صورتش پاک کرد. یدخترک نشست. دست بلند کرد و با لبخند اشک دختر را از رو

 ؟ هیمثل تو گر یچرا خوشگل خانم-

 گفت: یکرد و با کالفگ یاخم مادرش

 براش ضرر داره ... کو گوش شنوا ؟ لیوسا نیگم تاب و ا یصدبار م-

 .دیدختر بچه کش ییطال یبه موها یبلند شد و دست شیجا از

 ؟ چرا ضرر-

 شد. رهیروبه رواش خ یمعصومش به پسر خوش قد و باال یو با آن چشم ها دیرا جلوتر کش چادرش

 بدتر شده. گهیبراش سمه، االن د جانیه-

 .میبزرگ بود که ما درش گم شده بود ایدخترک شد. چقدر دن یماریکرد و متوجه ب یزیر اخم
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 خب االن راه درمان هست.-

خدا چقدر ما آدمها در  یبرد. وا یبه همچ یمچاله شد. پ فش،یظر یدرون مشت ها انداخت و چادرش نییرا پا سرش

 یو برا میریآنکه زانو غم بغل بگ ی. بجامیخبر یخودمان ب یکه از خانواده ها، هم وطن ها میخودمان گم شده ا

 یتا عروسک میو دست به دست هم بده مییایبه خودمان ب کمی میزیارزش اشک بر یب یها یزیچ ای یشکست عشق

 .میکن یم یاطرافمان ط یایاز دن الیخ ی.ـچقدر ما انسان ها بزدیتاب اشک نر کیدختر بخاطر  نیمثل ا

 بشود، گفت: رهیخ شیصورت زن گرفت و بدون آنکه به چشم ها یآورد و جلو رونیب بشیاز ج یزد و کارت یلبخند

 کنه. یمشکلتون رفع م د،یباهاش صحبت کن دیتون یشماره مادرمه. م نیا-

تَرش که بخاطر اشک  یترش، دست جلو برد و کارت از دست صدرا گرفت. خم شد و گونه  یو چشم ها دیترد با

 گوشش نجوا گونه زمزمه کرد: ریبود، بوسه زد و ز شیها

 .یکن یباز الیوسا نیبرمت همه ا یخودم م یخوب شد یوقت-

 درا را بوسه زد.ص یزد و سفت و محکم گونه  غیج یخوشحال از

درونش  شیآت شتریها ب زیچ نیا دنیبا د یهوا عوض کند ول یخواست تا کم یاز پارک خارج شد. م یتک خنده ا با

 تواند، کمک کند. یکه م ییکند و تا جا یانجمن بود تا افراد ناتوان را معرف کیفوران کرد. خداروشکر مادرش عضو 

بودند، شد. همانجور که  دهیکه مادر و پدرش آجر به آجرش زحمت کش ییفاپر ص یدر را گشود و وارد خانه  دیکل با

 ، داد زد: دیکش یسنگ ها م یرا رو شیکف کفش ها

 ؟ ییکجا ییاسرا-

 اش را پشت گوش انداخت و با لبخند در چهارچوب در ظاهر شد و گفت: یعسل یموها

 ؟ یباز تو صداتو بلند کرد-

 به زیچ چیاش فرستاد. ه هیعطر تن مادرانه اش را به ر یو با سخاوتمند دیو پر تنش مادرش را به آغوش کش محکم

 .دیرس یمادر نم

 مقدس دود شد و رفت هوا. یبو نیاش با ا یخستگ ش،یگ، تمام غصه ها شیها یدل گرفتگ تمام
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 شد. سیصدرا، خ قیاش با بوسه عم یشانیرا از خود جدا کرد و پ مادرش

 ؟ شوازمیپ ییایچکار کنم تا تو ب-

 کرد و پشت سر پسرش وارد خانه شد. یزیر اخم

 صدرا. زیکم زبون بر-

 ؟ یچرا انقد زود اومد نمیبب بگو

 داشت ، گفت: یبر م سیاز داخل د یبیکه س یمبل آزاد کرد و درحال یرا رو خودش

 برم ؟ یناراحت-

 شد ، گفت: یکه وارد آشپزخانه م یکرد و درحال یدلبر ی خنده

 از دست تو.-

آبدار شد.  بیکرد و مشغول دندان زدن س زانیرا از آن ور دسته، آو شیمبل گذاشت و پاها یدسته  یرا رو سرش

 افتاد. شیو آب دهانش در گلو بیو س دیاز جا پر ییصدا دنیهمانجور که مشغول خوردن بود، با شن

 

 افتاد. شیگلوو آب دهانش در  بیو س دیاز جا پر ییصدا دنیکه مشغول خوردن بود با شن همانجور

 

*** 

 

 کرد. یگذاشتم و اخم مصنوع زیم یرا رو بیس

 ؟ یچرا انقدر زود اومد نمیلنگاتو بنداز روهم بگو بب نجوریهم-

 شانه ام گذاشت. یو با خنده آمد کنارم نشست و دست رو دمیکش یپوف
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 بار من زود اومدم خونه. کیحاال -

 را بلند کردم. میو صدا دمیبه کشکک زانوام کش یدست

 دم دستت باشه. تیمامان گوش-

 کرد، روبه من گفت: یکه به بابا سالم م یآمد و درحال رونیاز آشپزخانه ب مامانم

 ؟ یچ یبرا-

داشت، معلوم بود مادرش پول دوا و درمونش نداره منم  یمشکب قلب یبچه ا هیپارک  یامروز رفتم قدم بزنم تو-

 گ بزنه.شمارو دادم تا زن لیشماره موبا

 مبل نشست و روبه بابا کرد و گفت: یرو میزد و جلو یلبخند

 خودته. یایجون نیمرد چه پسرم بزرگ شده ؟ـع ینیب یم-

 زد. یکردم و پدرم لبخند زیر چشم

 نشسته ؟ نجایبابا ... بچه ا دییایکوتاه ب-

 مادرم کارساز بود و دست بابا در هوا مشت شد. یکه چشم غره  ندیدست بابا خواست باال برود و پشت سرم بنش تا

 زدم. یا قهقهه

 اول بچه بعد شوهر.-

 همراه با خنده تکان داد و از کنارم بلند شد. یسر

 من برم لباسام رو عوض کنم.-

 محو شد رو به مامان اسرا گفتم: دمید یبابا از جلو تا

 توران کجاست ؟-

 دونم. صبح زود بلند شد و گفت کار داره. ینم-
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 یکشاندم و شماره  رونیب بمیرا از داخل ج لمیابروانم را باال انداختم و من هم به سمت اتاقم حرکت کردم. موبا جفت

 توران را گرفتم.

 بله ؟-

 ؟ ییکجا-

 شد.پخش  یآرام توران در گوش یشد که بعد از چندلحظه صدا دهیاز آن طرف خط شن یزیر یصدا

 داداش. امیم گهیساعت د میتا ن-

 تخت نشستم. یکردم و رو ینامفهموم اخم

 ؟ ییگم کجا یتوران دارم م-

 دم. یم حیخونه بهت توض امیداداش م-

 پرت کردم.  یرا به طرف یزدم و گوش میبه موها یچنگ یآمدم دهان باز کنم، بوق اشغال در گوشم زنگ خورد. عصب تا

 

*** 

 

فالفلش  چیشدم که خونسرد مشغول خوردن ساندو رهیحس شده بودند. به ثنا خ یسرد و ب میترس دست و پاها از

 به پهلواش زدم و گفتم: یبود. با حرص سلقمه ا

 .میبر ای. ثنا بینخور نقدریکه ا ارنیخبرت ب-

 باد شده اش که بخاطر غذا بود، گفت: یآورد و با پشت دست دهانش را پاک کرد و با گونه  نییرا پا چیساندو

 ؟ میبر جهینت یآخرش ب میهمه راه اومد نیا-

 باال انداخت و با دهان پر گفت: ییرا داخل دهان گذاشت و ابرو چیساندو دوباره
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 نچ.-

 .نمیش یم نجایهم من

 ضرب گرفتم. نیزم یو پشتم را بهش کردم. پوست لبم را کندم و با پا رو دمیکش یخفه ا غیج

 

 یغیج "بایتقر دنشیرفت. با د یاعصابم داشت رژه م یرو "تقش" یخوردند و صدا یبهم م میسرما دندان ها از

 .دمیو از پشت پالتو ثنا را کش دمیکش

 ثنا اومد. یوا-

 داد. نییکشاند و لقمه آخرش را پا رونیپالتواش را از داخل دستم ب نیکرد و آست یاخم

 زهرمار!-

 زد. یرا به روبه رو دوخت که ابرو باال انداخت و سوت آرام نگاهش

 هست المصب! میگریچه ج-

برد. با  باال "میتسل" یکه با خنده دست به نشانه  رمیببرم و دستش را دندان بگ زیخواستم به طرفش خ یحرص م از

سرم کج  یفت. کمشدم. ثنا هم پشت سرم آمد و پشتم سنگر گر میرا بستم و پشت درخت قا میحرص چشم ها

 .شدم رهیرفت، خ یم شیمدل باال نینازش که به طرف ماش یکردم و به قدم ها

د کر دایخودش پ یبرا یخوب یچنگ زد و خانه  مینه از ضربان زدن متوقف شد ؟ بغض به گلو ایدرد گرفت ...  قلبم

سوخت، اما به سوزش  یمدرخت داشت  یچوب ها یراحت آنجا جا پهن کرد. دستم از سوزش برآمدگ الیکه با خ

بدنم از آن انبساط  یاش کم یشد و من از داغ ختهیمنجمدم ر یگونه  یقطره اشک داغ رو کی. دیرس یقلبم نم

 گوشم نجوا کرد: ریخارج شد. شانه ام توسط دست گرم ثنا مشت شد و ز

 باش ... خودت رو نباز توران. یقو-

 دلبرانه اش، رفت. پیاز ت نفسم
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پشت سر هم  یدادم و نفس ها هیپر کرشمه اش، از کار افتاد. به عقب برگشتم و به درخت تک یاز قدم ها قلبم

عمل  میباز آن غده لجش گرفت و برعکس حرف ها یرا نبرد، ول مینترکد و آبرو الیخوش خ یتا آن غده  دمیکش

گرمش  شهیبا لحن هم ثنا دور صورتم قاب گرفته شد و فیگرم و ظر ی. دست هاختیصورتم ر یکرد و موادش را رو

 زمزمه کرد:

 ؟ میکن یتا پشت هم رو خال5شه ما  یکنم، خب ؟ مگه م یرو حل م یخودم همچ-

 :دمیاش غرق شدم و نال یمشک یبغض درون چشم ها با

 نه.-

 گذاشت. شیزد، دل برد. لبخند زد و چال گونه به نما لبخند

 پس غصه نخور گلم.-

 کرد ، گفت: یسمند سبز رنگ دست بلند م یکه برا یو درحال میزد رونیسردم را گرفت و از آن کوچه نحس ب دست

 .نجایا میفعال به صدرا نگو اومد-

 و آرام گفتم: مینشست نیتشک گرم ماش یو رو ستادیا مانیپا یجلو نیماش

 کنه ؟ یصدرا هم باور م یکن یفکر م-

 :دیلب غر ریز

 کنم. یمن درستش م یاگه تو حرف نزن-

روم به بن بست  یشود ؟ چرا هرچه م یکردم و به فکر کردن مشغول شدم. عاقبتم چه م ابانیرا سمت خ میرو

 کنم ؟ یبرخورد م

 داد را نداشتم. یام م یثنا که دلدار یتوان لبخند زدن برا گرید یحت

ام  یشانیروح! پ یحس و ب یداشتم ... ب یحس توخال هی. شیخالء فرو رفته بودم که نه راه پس داشتم نه پ هی درون

اش بسته شد. ثنا پول را حساب کرد و با  یاز سرد یلحظه ا یبرا میاصابت کرد، چشم ها نیسرد ماش ی شهیکه با ش

 .میشد ننه چندان بزرگما اطیدر خانه را باز کردم و وارد ح دیکل
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 گفت: دیو با حالت تهد ستادیا میجلو ثنا

 .یبد یبه حالت توران اگه سوت یوا-

 کردم. لیچکمه ام را باز کردم و سرم را به طرفش متما پیکردم و با دست کنارش زدم و ز یا خنده

 .یند یتو مواظب باش خودت سوت-

 را بلند کردم. میکرد و جلوتر از من وارد خانه شد. پشت سرش وارد شدم و در را بستم و صدا یاخم

 ؟ ستین یکس-

 آشپزخونه. یتو ایب-

با  بلند شد و یصندل یثنا گل از گلش شکفت. با لبخند از رو دنیکه باز مادرم با د میثنا وارد آشپزخانه شد همراه

 اشاره کرد. یدست به صندل

 .زمیتا برات غذا بر زمیعز نیبش-

بابا نشستم. بدون آنکه  یصدرا کنار بابا توماژ نشست و من کنار مادرم روبه رو یبا همه سالم کرد و روبه رو ثنا

انداختم و به برنج درون بشقاب که با  ریاش مشغول شد. ناراحت سر به ز مهینگاهم کند به خوردن خورشت ق

 شدم. رهیزعفرون رنگ و لعاب گرفته بود، خ

 که ... یدانستند ؟ در صورت یهمه مرا مقصر م چرا

صدرا که  زیر یها مشغول خوردن غذا شدم. صدااشت یبرداشتم و ب زیم یاز رو یو قاشق دمیکش یخسته ا نفس

 .دمیبود، شن یدرش قاط تیجد

 کار دارم. دیباال با شما دوتا که سرخود شد میبر-

 بود، کج کرد. نییصدرا که سرش پا یرا برا شیو چشم ها دیشن ثنا

 خنده ام بلند نشود. یتا صدا دمیلبم کش یکردم و دست رو یزیر ی خنده

 مامان دستت دردنکنه.-
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 آشپزخانه خارج شد و بعد بابا روبه ثنا کرد. از

 کنم. یمن کمک اسرا م دیدخترم شما بر-

 .ستمیاش نگر یرخ جد میدلخور به ن فقط

و به  دمیثنا را از پشت سر شن یقدم ها یزدم. صدا رونیبلند شدم و از آشپزخانه ب یصندل یاز رو عیبغض سر با

 کردم. طرف اتاق صدرا حرکت

ه هم بدتر. ب دیبرابر اصل بابا توماژ بود و شا یهم کپ نیدر راه است. ا یدانستم دعوا سخت یبه دادمان برسد. م خدا

 دانستم. یصدرا بدهد و نم ندهیبه همسر آ یقول ثنا خدا صبر

 

 و ستادمیم کنار اما نشست و آرا یدر، نگاه صدرا رو یگذاشتم و در را گشودم. با صدا یفلز رهیدستگ یرا رو دستم

 .دیثنا هم کنارم خز

 ش،یدوختم و به همراه قدم ها شیرا به کفش ها میحرکت کرد. چشم ها مانیرا به پشت قفل کرد و جلو شیها دست

 به دنبالش راه افتاده بودند. میچشم ها

 ؟ دیکجا بود-

 وار گفت: یدفعه ثنا طوط کیشد و  نییاز قورت دادن آب دهانم، باال و پا میگلو بکیس

گفت و گفت که مجبور شدم همراش برم در  نقدریداد ؟ ا یبه توران گفتم خواهرمن ول کن، مگه گوش م یهرچ-

 خونه ستاره.

صدرا  یثنا زوم کردم. از گوشه چشم نگاهم کرد و دوباره نگاهش را به چشم ها یدرشتم را باال دادم و رو یها چشم

 داد.

 باور زمزمه کردم: نا

 ؟ یرو لو داد یندم اونوقت خودت همچ یسوت یتو به من گفت-

 نازک کرد و داد صدرا بود که مرا از جا پراند. یچشم پشت
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 !دیکرد جایشما ب-

 را به من داد. نشیخشمگ نگاه

 ؟ یصاحاب ی؟ مگه تو ب طهیدر خونه اون عفر یرفت یتوران. تو با اجازه ک یسرخود شد یلیخ-

 کرد، زمزمه کرد: یم شتریشده که ترس مرا ب زیر یبا چشم ها باال برد و دیتهد انگشت

 .یتاف یکنم به غلط کردن ب یم یکار یدیبشنوم، باد به گوشم برسونه اون اطراف پلک گهیبه خدا قسم دفعه د-

 دست به در اشاره کرد و با اخم گفت: با

 .رونیب دیگمش-

کشاندم.  رونیندادم و اورا همراه خودم ب تیاهم یتلو خورد ول یکه کم دمیبودم ... آنچنان دست ثنا را کش یاعصبان

 خواستم گردن ثنا را بشکنم. یخورد بود که م یاعصابم به حد

 و با داد گفتم: ستادیا شیضرب ول کرد و جلو کیدست ثنا را  م،یاز اتاق صدرا دور شد یوقت

 ؟ یرو به صدرا گفت یهمچ یچ ی؟ برا تیبود راز دار نیا-

 سپر کرد و با داد گفت: هنیس اوهم

 توران. یفهم ینم-

 ! بفهمن دیخونه ؟ پسرا با یاومد یگم تو همرام م یگفتم به صدرا م ی. اگه مایبه خودت ب کمیها گذشته.  گذشته

 کوباندم. نهیبه س یمشت هیو گر غیج با

 بسوزه ؟ شتریقلبم ب نیا یکن یکار یخواه یم-

 شم. یم لیشم، زل ی. پسرا بفهمن من خوار مستین یخواهر نیا ثنا

 گفت: یآرام یدستانش، صورتم را قاب گرفت و با محبت و صدا با

 ؟ یلی؟ چه زل یچه خوار-
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ا نکن اگه خد میاز صدرا و پسرا قا یزیچ یکنم ول ی. بخدا خودم ستاره رو زنده به گور میتوران زالخطاستیجا انسان

 کردن. یرفتار نم یاونوقت منطق میبهشون نگفت یزیچ و میما رفت دنیفهم یم ینکرده وقت

کنم. بغض داشت خفه ام  یریجلوگ میاشک ها زشیرا بهم فشردم تا از ر میرا در کاسه چرخاندم و لب ها میها چشم

 لب گفتم: ریرا کنار زدم و ز شیکرد. دست ها یم

 رم استراحت کنم. یمن م-

هق هق  یدهان گذاشتم و تا صدا یتخت نشستم و دست جلو یسرعت از کنارش گذشتم و وارد اتاقم شدم. رو به

 میبالشت فرو بردم و اشک ها یخوردم؛ شکست اعتماد. سرم را درون گود ینرود. من شکست بد رونیدخترانه ام ب

 ام بود. با چشم یاز زنگ خوردن گوش برکه بلند شد، خ یپلنگ صورت یبالشت را نم دار  کرد. صدا یدیبود که سف

کشاندم و بدون آنکه به  رونیب فیام را از داخل ک یدست دراز کردم و گوش ده،یبهم چسب یسرخ و مژه ها یها

 شماره نگاه بکنم، اتصال را برقرار کردم.

 بله ؟-

 ؟ گریج یکن یبه به احوال خانم خانما. چکارا م-

دست دور گردن انداختم  عیخارج شود که سر میلحظه خواست از گلو کی یتخت نشستم و نفسم برا یضرب رو به

 تا مانع از خروجش بشوم.

 توانستم جوابش را بدهم. یبهم دوخته شده بودند که نم میلب ها دیشا

 ت ... تو.-

 گفت: یآرام یبا صدا یاش به هوا رفت و بعداز مکث قهقهه

 باشم ؟ یک یپس توقع داشت-

 باشم که بهت زنگ زده باشه ؟ یو مامان بایپسر ز هی ینکنه توقع داشت اوممم

 زد. یبه کبود گریزد. آنچنان دستم را مشت کردم که د یخودش قهقهه ا یمعن یحرف ب به

 :دمیلب غر ریز
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 چه مرگته ؟ -

 به خال. یزد کالیآ بار-

 را خمار کرد: شیصدا

 .دیش یدونستم شما اوف م ینم دیاوه توران جون ببخش-

 گفتم: یچارگیخواست ؟ با بغض و ب یاز جانم م یشدند. چ یو خالپر  میها چشم

 خفه شو ستاره!-

 شد. یجد

 .ایدم ب یکه م یفرستم قشنگ ببندنش. بعد خوشگله امروز به آدرس یاوالً اون چاک دهنت رو ببند وگرنه م-

 مانند گفتم: جیتخت گذاشتم و گ یدست مشت شده ام را رو متعجب

 ؟ یچ یکجا ؟ برا-

 .یخوشگذرون کمیخورمت. تو فکر کن  ینترس نم-

 کردم. یمسخره ا ی خنده

 ستاره ؟ یدیبرام د یباز چه خواب-

 .امیتا ب نیبش توهم

 ؟ ییایپس نم یاوک-

 .نمیب یخب صدرا جون رو م من

 گفتم:خارج کردم،  میگلو یکه به زور از تارها ییرا بهم فشار دادم و بعداز چند لحظه با صدا میحرص چشم ها با

 منتظرم باش.-
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بودنم.  فیضع نیبودم از ا زاریحسم گرفتم. ب یب یدست ها نیتخت پرت کردم و سرم را ب یرا با حرص رو یگوش

 بودن بهم دست داده بود. یحس ته هیباال ببرم.  یکردم سرم را کم یرغبت نم یحت یول دمیدر را شن یصدا

 شده توران ؟ یچ-

 :دمیشانه اش گذاشتم و با بغض نال یرفت، سرم را رو نییکه پا تخت

 خستم ثنا.-

 دم. یکه م یبه آدرس امیگفت ب ستاره

 .دیکش یپوف

 نرو توران.-

 گه. یرو به صدرا م یاگه نرم همچ-

 

بود ، لب باز  ییمن عمرها یکه برا یچشمانم شد. بعداز مکث طوالن یخاکستر رهیخ قیاز خودش جدا کرد و عم مرا

 کرد:

 .امیپس منم م-

 .دمشیبهش زدم و محکم به آغوشم کش یلبخند

 .یخواهر نیثنا تو بهتر-

 کردم. یحس م دنش،یند یرا که حت نشیریش لبخند

 ؟ میصدرا رو چکار کن-

دفعه  کیرا اطراف اتاق گرداند و  شی. چشم هادیبه چانه اش کش یو متفکر دست میاز آغوش هم جدا شد آرام

 در هوا زد. یبشکن

 تولد دوستمونه. میگ یم-
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 آخش به هوا رفت. یکه صدا چاندمیاش گرفتم و محکم پ یشال زرشک ریرا کج کردم و گوشش را از ز دهانم

 .دیبر دییگه چشم بفرما یاونم م-

 داد، گفت: یکشاند و همانجور که با اخم ماساژ م رونیب میانگشت ها یرا از ال گوشش

 شناسنش. ید تولد فاطمه که همه م. بعستیدونم ... تولد که مختلط ن یخودم م-

 بود. یکردم. فکر خوب زیرا ر میها چشم

 را تکان دادم و ثنا آرام گفت: سرم

 چخبر از عمت ؟ یراست-

 .دمیکش یاز دلتنگ یآه

 تنگ شده. یلیل یهنوز از مشهد بر نگشتن. انقدر دلم برا-

 تخت بلندم کرد. یو از رو دیزد و دستم را کش یلبخند

 عمه. شیپ میبر ایفعال ب-

 .میو به طرف مادرم که باز سرش را به بافتن مشغول کرده بود، رفت میهم از اتا خارج شد همراه

 انهوی. همه ددیپاش شیبه رو یگونه اش را بوسه زد که مادرم لبخند مهربان یکنار مادرم نشست و با حالت لوس ثنا

انداختم و با انگشت  نییهمه مثل آنها بودند. سرم را پا یکعشق مادرم و پدرم بودند. کاش وانهیمادرم بودند ... نه! د

 ستاره چکار دارد ؟  یعنی. داشتمشب دلهره و ترس  یام مشغول شدم. برا دهیکش یها

 افتد ؟ یم یصدرا بفهمد چه اتفاق اگر

 که به مرور زمان کدر شده بود، شدم. شیچشم ها یعسل رهیرا باال دادم و خ میمادرم، چشم ها یصدا با

 شده مادر ؟ یچ-

 زدم. یحس یب لبخند
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 .یچیه-

 دستم گذاشت. یو گرمش را رو دیکنار مبل گذاشت و به طرفم آمد و دست سف زیم یرا رو یبافتن لهیم

 .یزن ی؟ چرا با مادرت حرف نم ستمی. مگه من مادرت نستین یچیات ه دهیترس ی افهیق نیدردت به جونم ا-

 .دمیبوس قیزدم و خم شدم و شانه اش را عم یبغض لبخند با

 .ستین یزیمادرمن چ-

 را بهم وصل کرد. شیابروان قهوه ا یفیظر اخم

 گه. یدلم بهم دروغ نم چوقتیه یول د،یمراعاتم کن دیخواه یقلبم م نیهمتون بخاطر ا-

اش  رهیخ د،ید یمادرم را تار م فیظر کلیکه ه ییبلند شد و به طرف اتاقش رفت. با چشم ها شیاز جا یناراحت با

توماژ دلش  ی. مامان اسرا، جان همه بود. خدانکند اسرانمیلحظه غمش را بب کی یبرا یتوانستم حت یشدم. من نم

 هم بست. یرو را شیشدم که چشم ها رهیکدر به ثنا خ یبشکند. با همان چشم ها

 شه. یحل م یهمچ-

 یم ایگفت.  دیما گفته دروغ نبا نید یدانستم تو یدارد. نم یدانستم دروغ عواقب بد یشود ؟ نم یحل م یک

 مبل گذاشتم. یدسته  یو سرم را رو دمیکش یبزنم ؟ پوف کالفه ا دنیخواستم خودم را به نشن

 

*** 

 

رپر صدرا پ یشد. دلش برا رهیخ دیداد و به سقف سف هیداد و سرش را از پشت به مبل تک نیرا به توران غمگ نگاهش

که حقش نبود؛  یاهینگاه صورت مردانه اش کند. غرق شود درون اون س ریزد. دوست داشت برود اتاقش دل س یم

 چون اون برادرش بود.
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*** 

 

 یآزار دهنده را دوست داشت. به در صفحه  نیا یصدا بیزد و چه عج یم زیم یرو "تق" "تق"پشت خودکار  با

تخت رها کرد. همه وجودش از الهام بود، اما اون  یپشت رو خودش را از یشد و عصبان رهیاش خ یخاموش گوش

 کرد. ینم چارهیب یخرج صدرا ینگاه میدختر ن

 

*** 

 

به صورت خندان  یاز ته دل زد و دست یشد. لبخند رهیشلوار گرم کنش فرو برد و به قاب عکس خ بیدر ج دست

 لب زمزمه کرد: ریو ز دیعکس کش

 .یمال خودم-

 بود ؟ اینوازشش، همه و همه حق برد یصدا ش،یبود ؟ حق او بود ؟ چشم ها ایدمال بر یبه راست ایآ

 

*** 

 

کرد و باز به  یتور انداخت. خنده ا یحرکت توپ را تو کیو با  دیدفعه به هوا پر کیزد و  نیزم یرا چندبار رو توپ

نگذاشته بودند. باز  شیاسم مرد را رو یباشد. الک یقو دیبخندد. او با یورزشش مشغول شد. مجبور بود الک یادامه 

 نییاباال و پ شیگلو بکیباال داد و با هر قلوپ، س یآب معدن تهتور انداخت. خس یو توپ بسکتبال را تو دیبه هوا پر

دانست با  ی. نمدیعرق کرده اش کش یموها یال یدرخت نشست و دست ریانداخت و ز نیزم یرا رو یشد. بطر یم

آورد و به عکس  رونیاش را ب یتوانش را نداشت. گوش گری، دبار نیسته شده بود از امشکالتش چکند ؟ او خ

 زد.  یشد و لبخند رهیخ ننفرشا5
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 خبر و باربد بود و سکوت پر دردش. یداشت و او ب یدرد کیروح! و هرکس  کیجسم در 5

 

*** 

 

 را بلند کردم. میشدم و با حرص صدا رهیمحاصره شده بود، خ دمیام که دور مچ سف یساعت مچ بند مشک به

 ثنا زود باش.-

 یغیج دنشیرفتم و در را باز کردم. با د ییبه گوش خورد. آرام به طرف دستشو ییاز داخل دستشو فشیضع یصدا

 .دمیپراز حرص کش

 ؟ یینجایتو ا-

 نشستم. نیزم یرو یحالت ناله ا با

 شه. یم مونیثنا بخدا صدرا پش-

 را بلند کرد. شیبود به طرف اتاق رفت و صدا چاندهیبلندش پ یها دور موها یه که مانند هندکرد و با حول یا خنده

 حرص نخور جوجو.-

 

 یآمد و لبخند رونیبکنم. مادرم از آشپزخانه ب شهیبلند و خوش حالتش را دانه دانه از ر یخواست موها یدلم م فقط

 خواند و در صورتم فوت کرد. یزیگفت و چ یا "ماشااهلل"لب  ریزد و ز

 .یمواظب باش مادر-

 گفتم: طونیلب ش ری.د.م و زیرا ب.و.س. شیلطف ی گونه

 .یکنه بسکه خوشمزه ا یبابا حق داره که ازت دل نم-
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 کرد و با خنده گفت: یزیر اخم

 !ایح یبرو ب-

 نکن باباتو بندازم به جونتا یکار

 را باال دادم. میخنده دست ها با

 توماژ. یزندگ میما تسل-

.ـبا چکمه ام که ستادمیکنار حوض منتظر ثنا ا اطیزدم و داخل ح رونیاز خانه ب عیسر دییایخواست به طرفم ب تا

خز دارم را  یبزرگ پالتو مشک یکرد. دکمه ها قیذوق به روحم تزر شیسنگ ها زدم و از صدا یپاشنه دار بود ، رو

 یاهیآن س انیدادم که بخار دهانم م رونیرا آسوده ب سمثنا نف دنیا دگرداندم و ب یبستم و سرم را به طرف در ورود

سر  می. از استرس دست هامیزد رونیتر داد و هردو همراه هم از خانه ب نییاش را پا یآسمان محو شد. کاله مشک

 اتاقک یگرما ی. حتمیشد یبدنم رخنه کرده بود. سوار تاکس یدر تک تک سلول ها یبیترس عج هیشده بودند. 

خوشگل و تو دل برو شده بود. مخصوصاً با آن  بیشدم. عج رهیوجودم را کم نکرد.ـبه ثنا خ یاز سرما یزیچ نیماش

. با میشد ادهیپ نیتوقف کرد، پول را حساب کردم و از ماش نیباغ که ماش یکرده بود. جلو زترشیقرمز که عز یپالتو

 بیرا داخل ج میزدم. دست ها یهمراهم آمد وگرنه سکته را م آن باغ ترسم دوبرابر شد. خداراشکر که ثنا دنید

بودند،  یخوش قد و باال درحال طناز یبه نگهبان وارد باغ بزرگ و دلباز که درخت ها تیاهم یپالتو فرو بردم و ب

درشت ثنا  یچه برسد به آنها. چشم ها گریآمد د ینم رونیسگم ب یداخل باغ نبود. از سرما حت چکسی. همیشد

 گفت: یآرام یبا صدا مندرشت تر شد و رو به 

 وقت ترورمون نکنن ؟ هیتوران -

 به پهلواش زدم که صورتش از درد، درهم شد. محکم

 ؟ یشه انقدر تو جو ند یم-

باغ  یسنگ فرش ها یکه نور زرد از داخل رو دمید یاو جلوتر قدم برداشتم و چشم دنبال کردم و باالخره در از

به مشامم و صورتم برخورد کرد. از دور  گاریالکل تند و س یمطبوع، بو یانداخته بود. در را که باز کردم گرما هیسا

عذاب  یرا ازش برگرداندم که صدا میکردم و رو ی. اخمدمیکرد، د یم یچهارشانه دلبر یستاره را که در آغوش مرد

 آورش از کنار گوشم عبور کرد.
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 .زمیعز یخوش اومد-

 د و با دست به باال اشاره کرد.ز یچشمک

 .دیباال لباساتون رو عوض کن دیبر-

 وا با ناز جلو برد. فشیبه ثنا انداخت و ابروان رنگ کرده اش را باال داد و دست ظر ینگاه

 سالم. ،یخوشگل یول یستین بایز-

 گذاشت. شیزد که چال گونه اش را به نما یخورد. ثنا لبخند مهربان یخونم را م خون

 .ستین یموندن ادیلحظه است، به  کیواسه  تییبایز یول یهست بایز-

ستاره  یزدم و دست ثنا را از درون دست ها یزد. پوزخند یاز خشم به قرمز دشیستاره بود که صورت سف حاال

 یدروغ نم چوقتی. من هدیجوش یم رکهیو س ری. دلم داشت مثل سمیباال رفت چیمارپ یکشاندم و از پله ها رونیب

 یو پالتو و شالم را در اوردم و رو میشد یداخل اتاق کوچک ی. عصبانیام کرد چارهیم. خدا لعنتت کند ستاره که بگفت

قرمزم را محکم بهم فشار دادم تا پررنگ تر شود.  یو لب ها ختمیام را آزاد دورم ر یمشک یتخت انداختم. موها

مچ  تا شیها نیبود. آست ی. مدل عروسکدمیکش د،یرس یاش تا رانم م یبرق دارم که کوتاه یبه لباس مشک یدست

داد. ساپورت  یقرار م دیرا در معرض د دمیدست سف نیباز بود و ا یضیهردو بازو به شکل ب یرو یدستم بود، ول

 یشدم که موها رهیدادم و به ثنا خ میموها ریز ی. باددیرس یهم تا زانوانم م میمشک یپام بود و چکمه  یتنگ مشک

اما زن  م،ییبایگم ز یکرد. نم یرا زوم م یا نندهیچشم هر ب دشیو گردن سف ختیشانه ر کی یا روموج دارش ر

که  دیو کت سف دیرس یتا زانوانش م شیقشنگش زدم. اوهم چکمه مشک پیبه ت ی. لبخندباستیز یو زنانگ میهست

 میآمد رونیرقم زده بود. باهم از اتاق ب شیبرا یخانمانه ا پیت گریاش هم د یمشک یبود. شلوار ل رشیز یتاپ مشک

 دیبود مرا مورد توجه خودش قرار داد. هرلحظه استرس در وجودم تجد یزیچ نیاولکرکننده بود که  کیموز یو صدا

از سالن قرار داشت، چشمم را گرفت.  یکه گوشه ا یو چشم چرخاندم و مبل مشک میآمد نییشد. از پله ها پا یم

 بردم تا صدا بهش برسد.گوش ثنا  ریسرم را ز

 اونجا. میبر-

رقص تک بودم؛ چون از  یپا انداختم. تو یو پا رو میمبل نشست یتکان داد. رو یبه رد انگشتم کرد و سر ینگاه

ه رحمانه ب یکه ب دشیو سف دهیکش یکرد. تا چشمم به پاها یم رهیرفتم و رقصم بود که همه را خ یکالس م یکودک
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است که من گرفتارش  یواقع طانیش کیزن  نیاافت کرد.  یعیگذاشت، افتاد ... فشارم به طرز فج یسمتم قدم م

که قهقهه اش  دمیمبل نشست و دست دور گردنم انداخت. با انزجار خودم را کنار کش یدسته  یشدم. با لبخند رو

 کرد زیلنز دارش را ر یم و چشم هارا ازش گرفت میشود ؟ با حرص رو یکرد با خنده قشنگ تر م یبه هوا رفت. فکر م

 .معرا ج شیو لب ها

 

 بدت اومد ؟ یآخ-

 .زمینداره عز یاشکال

 دست به وسط سالن اشاره کرد. با

 بده تا دلشون بازشه. یقر هیبرو وسط -

 چقدر من ابله بودم. ای. خداستادی...؟ نفسم از وقاحتش ایعنی

 ؟  طانیزن ش نیا ایمن ساده بودم  ایخدا

دست مشت شده ام  یستاره رو ی روزمندانهیداد. نگاه پ یداشت کف دستم را خراش م تیبلندم از عصبان یها ناخن

 ثنا به گوش خورد. ینشست که صدا

 داشته باشه. تو برو برقص. اقتیرقصه ل یم ییتوران فقط واسه کسا-

 ستاره و ثنا بود.  نیجدال ب حاال

 تکان داد. یبا خنده سر همراه

 .یدار یزیتوران پخمه باشه تو زبون ت یهرچنه خوشم اومد -

 درهم رفت. شیستاره که اخم ها یشد در چشم ها یریثنا ت پوزخند

 پخمه بودن بهتراز ه.ر.ز.ه بودنه.-

 کرد. دیتند ستاره  به گردنم اصابت  کرد و حالت تهوع مرا تشد یها نفس
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 من نشست. یستاره رو نگاه

 برقص!-

 سبزش که لنز بود، شدم. یچشم ها رهیخ

 زدم. یپوزخند

 ؟ یبزن بیچند به ج یخواه یاندفعه م-

 ترسم ؟ یازت م یکن یم فکر

 گفت. "ینوچ"و  دیلبش کش یشست، گوشه  انگشت

راحت از آن زندان  الیبلند شد و از ما دور شد ... تا دور شد، نفسم که حبس شده بود با خ یصندل یدسته  یرو از

 آمد. رونیمتروکه ب

که در بغل هم  ییواقعاً سرسام آورد بود. مخصوصاً دختر پسرها کیموز یجمع نداشتم. صدا نیدر ا یخوب حس

 کرد. یدادند حالم را بدتر م یجولون م

 ؟  میذار یخورد. ما چجور اسم خودمان را مسلمان م یبهم م فیکث یایدن نیاز ا حالم

 تم:انداختم و زمزمه وار گف نییبغض سرم را پا با

 ببخش. یمامان-

 ببخش. ییبابا

 .یسرپوش گذاشت یرا ب تیآوردمت ... بخاطر من موها نجایببخش به ا ثنا

 که فقط نامشان مسلمان بود. ییخورد. از آدما یداشت از خودم بهم م حالم

 ؟ ارمیبرم برات آب ب-

 به روت نمونده. رنگ
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 دختر پسرها رد شد و به آشپزخانه رفت. نیاز ب یحس تکان دادم و ثنا به سخت یرا ب سرم

 آمد.  ی. از ستاره و امثالش بدم مدیبلع یشده بود و داشت وجودم را م ختهیمختلف درهم آم یها حس

 دوختم. میلرزانم گرفتم و نگاهم را به سر کفش ها یدست ها نیرا ب سرم

 .دیکش یاال ممن بود و مشروب ب یستاره رو رهینگاه خ دمیلحظه سرم باال آوردم د کی

 بهش گفت. یزیکه کنارش بود، گرداند و چ یرا سمت پسر الغر اندام شیزد و رو یپوزخند

 کرد ؟  ریثنا انقدر د یچ یدوختم. برا میپا ریز دیسف یها یباز نگاهم را به کاش تیاهم یب

 دوختم. تیو باز نگاهم را به جمع دمیکش یخشک و گس شده بود. پوف دهانم

 دهانم را گرفتم. یجلو گذاشتم و جلو یرمق نداشتند، اما قدم میبلند شدم. پاها میحس از جا یب

 خورد. یخانه را در بر گرفته بود، بهم م گارینحس که الکل و س یفضا نیداشت از ا حالم

 در دل گفتم. یسر ثنا آمده است ؟ خدانکنه ا ییبال یعنیگرفته بودم.  استرس

 آوردند. یم یسر هرکس ییبال نبود و شونیحال نجایمست ا یها آدم

دفعه تمام چراغ ها خاموش شد و فقط رقص نور بود که  کیجلو گذاشتم  یا گهید ی. قدمدییایاشکم در ب کینزد

 افتاد. یدختر پسرها م یرو

 . دیگوشم سوت کش دند،یکه کش یدخترها از خوشحال غیج

ام برخورد کرد و مرا  نهیس یبه قفسه  یبه طرف آشپزخانه بروم که دست عیقفل شدند. آمدم سر میترس پاها از

 پشت سرم کوباند. واریمحکم به د

 اهلل! ایدست از ضربان زدن برداشت.  قلبم

 نم دار شدند. یبه آن میو چشم ها دمیچسب واریبه د شتریکه به طرفم آمد. از ترس ب دمید یکدر پسر ی افهیق

 بودم، مشخص شد. دهیکه کنار ستاره د یپسر ی افهیجلوتر آمد ق تا
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 لعنتت کند ستاره! خدا

 بکشاندت ستاره. اهیبه روز س خدا

 بود. حانهیکش دار و وق شیصدا

 .یاوه چه دختر خوشگل-

 سست شده بودند. با هق هق عقب تر رفتم و او جلوتر آمد. میترس پاها از

 ترو خدا برو کنار.-

 کر کننده گم شد. کیآن موز نیب شیزد که صدا یا قهقهه

 گفتم: هیگردنم نشست، صورتم از چندش جمع شد و با گر یانگشتش رو تا

 !یولم کن عوض-

 کرد.  شتریحس انزجار را ب نیپوست گردنم در گردش بود و ا یرو دستش

اش کوباندم و با التماس  نهیس یآمد و درون گردنم فرو رفت. هق هق بلندم آزاد شد و مشتم را رو نییپا سرش

 فتم:گ

 نداشته باش. میبرو کنار ... ترو جون مادرت کار-

 کشم. یکند همانجا خودم را م یرو شیشکمم نشست قسم خوردم اگر پ یانزجار دهنده اش که رو دست

 زدم: ادیبلند فر یاز ته دل با صدا اوردیسرش را آمد جلوتر ب تا

 !ایخدا-

 یزیر "آخ"اصابت کرد و  نیزم یه عقب پرت شد که رودفعه پسره به شتاب ب کیکه  دیرا شن میکنم خدا صدا فکر

 از دهانش خارج شد.

 ، نداشتم.نجاتم داده یک نمیاز ترس تند شده بودند. جرئت آنکه سرم را برگردانم و بب میها نفس
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 گذاشته بود تا کامالً رسوا نشود. نیزم یباز بود و دستش را رو مهین شیچشم ها یزوم پسر بود که از مست نگاهم

 

به عقب  یرا به باال سوق دادم که از ترس سنگ کوب کردم. قدم میپسر کندم و چشم ها ینگاهم را از رو آرام

 چشمانم به لرزه افتادند. ین یگذاشتم و ن

 یکردم؛ چون مرگ را داشتم به چشمان خود م یوجه کتمان نم چیگفتند رنگ از صورتت رفته است به ه یم اگر

 .دمید

قرمز از خشمش  یداد و با چشم ها یرا درون دست محکم مردانه اش جا فمیمچ دست ظر قدم جلو گذاشت و کی

 :دیغر

 فعال بگو ثنا کجاست ؟-

مچ دستم را فشار داد که از  یو به آشپزخانه اشاره کنم. جور اورمیزده ام را باال ب خیترس فقط توانستم انگشت  با

 ال خودش به طرف آشپزخانه کشاند.گفت و مرا دنب "یزهرمار"لب  ریگفتم و ز "یآخ"درد 

 واریدختر به د نیسرم را از دست ا ایدانستم بخندم  یگشت. نم یم وانیبه ثنا افتاد که هنوز داشت دنبال ل نگاهم

 بکوبانم.

رده ک دایپ یبا ارزش مند زیچ یچشمانش تکان داد. انگار یرا جلو وانیکشاند و ل رونیاز کمد ب یوانیل یخوشحال با

 باشد.

 یسر خورد و رو شیاز دست ها وانیبرگشت که مات ماند. ل م،یآشپزخانه بود یهمان لبخند به طرف ما که جلو با

 شد. لیتبد کهیافتاد و به هزار ت نیزم

 رنگ ثنا رفته است. دیشد فهم یم ی. به راحتمیدیهم من هم ثنا از جا پر شیصدا از

 .رونیگمشو ب-

 هل داد. یزد و مرا کم رونیز آشپزخانه با ریو سر به ز عانهیهم مط چارهیب ثنا

 .دیلباساتو بپوش دیبر-
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 پالتو را نداشتم. یو توان بستن دکمه ها دیلرز یم می. دست هامیبه طرف اتاق رفت عیترس سر از

 . صدرا بدون آنکه به ما نگاه کند پشت سرمان حرکت کرد.میرفت نییبه کمکم آمد و هردو پا ثنا

 . ستمین یکه مقصر اصل یخودت شاهد ایبود. خدا یاندفعه حتم مرگم

انداخت و با چشم به ثنا اشاره کرد که سوار  نیاز کنارمان رد شد و در جلو را باز کرد و مرا به شدت داخل ماش زودتر

 شد.

 ثنا سوار شد، صدرا دور زد و پشت رل نشست. تا

 .دیکش یم ییها ال نیماش نیبا حرص تکان داد . با سرعت ب یرا روشن کرد و سر نیماش

 .  بابا توماژ را چکنم ؟میزدن هم نداشت کیترس جرئت ج از

 فتم:بود، گ ختهیگونه ام ر یکه اشک رو یلرزان یکنم. نتوانستم و با صدا هیبلند گر یخواست همانجا با صدا یم دلم

 صدر...-

ست چنان در دهانم زد که از درد اسمش کامل از دهانم خارج نشده بود که دست صدرا باال رفت و با پشت د هنوز

 رفت. یاهیس میچشم ها

 کرد و با عربده گفت: شتریخشم صدرا را ب نیگفت که ا ینیه ثنا

 کنم. یزنده به گورتون م نجایقسم هم یبه عل دیایازتون در ب ییصدا-

 که خون آمده است. دمیدهانم گذاشتم. دهانم سر شده بود و فهم یرا جلو دستم

 شد. یو پارگ ادیهم بخاطر انگشتر داخل انگشتش بود که با لبم اصابت کرد و باعث درد ز یپارگ نیا

 بلند نکرده بود. میلبم گذاشتم. دلخور بودم. تا حاال صدرا دست رو یبرداشتم و رو یکاغذ دستمال

 ...یدادم ول یحق م بهش

ش خود یخورد ول چیپ شیپا یشد که کم ادهیدر را باز کرد و پ عیخانه پارک کرد و سر یرا جلو نیماش یبد یصدا با

 را نگه داشت.
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 .دندیلرز یم شیدست ها تیعصبان از

 و ثنا را به جلو هل داد و رو به من با فک قفل شده گفت: ستادیو پشت ثنا ا میشد ادهیپ نیاز ماش عیو ثنا سر من

 .دیبر االی-

ثنا زد، حال مرا دگرگون کرد. قبرمان کنده بود. دستمال را  ی دهینم دار و ترس یچراغ برق که به چشم ها رهیت برق

در  یداخل در فرو برد. باالخره به سخت دیبود، کل یداخل پالتو گذاشتم و با دست لرزانش که همه و همه از فشار عصب

 .میتا اول ما وارد شو ستادیا یرا باز کرد و کنار

 کرد. یم شتریترس ما دوتا رو ب نیشد و ا یم دهیو تندش از پشت شن دهیکش یها نفس

 لب من ثابت ماند. یما برگشت و رو یدر نگاهش رو یمبل نشسته بود با صدا یکه رو بابا

 مبل بلند شد. یکرد و از رو ینامفهوم یاخم

 شده ؟ یلبت چ-

 .دمیکش یانداختم. خجالت م نیینزدم و سرم را پا یحرف

 یشد و کنار دهی. پوزخند صدرا شندمید یاز جانب صدرا م یبخداکه صدمه ا میکرد یاز خودمان دفاع نم اگر

 .ستادیا

 در اوردن ؟  ایباز سر در اون آشغال دون یدیدوتا رو آدم کنم بابا ؟ د نیاونروز گفتم بذار ا ادتهی-

 داد افزود: با

 خواست... یبود و م دهیپسر نامحرم به دخترت چسب هی یدید-

 ریبود و ز نییخواست خودش را کنترل کند.ـسر من همچنان پا یم ینگار. ادیکش شیموها یال تیبا عصبان یدست

 بود. نییبه ثنا نگاه کردم که اوهم سرش پا یچشم

 چرا ؟-

 شد. ختهیگونه ام ر یرو شیکه خون ها میشد در چشم ها یقلبم. زخم یفرو رفت تو یبابا خنجر یگرفته  یصدا
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 برات کم گذاشتم ؟ یزی؟ توران زدمت ؟ چ میشما دوتا کم گذاشت یبرا یماها چ-

 از بغض گفتم: یگرفته ا یصدا با

 نه.-

 ؟ یپس چرا نابودم کرد-

 هق زدم. یبلند یو با صدا دیدادش، شانه ام از ترس پر با

 شدم. رهیکه حاال کدر بود، خ اهشیس یآن طلسم خجالت را شکستم و سرم را باال بردم و به چشم ها باالخره

 گفتم: هیو گر غیج با

 نه ... نه.-

 .نیبرام کم نذاشت یزیچ شما

 گفتم: یدلسوزتر ی هیام کوباندم و با گر نهیمشت به س با

 .ییبابا ستیمن بدم. دخترت آدم ن-

 پاش رو کج گذاشت بابا توماژ. دخترت

 

 کردم. هیزدم و گر غیج

 دخترت نابود شده. ییبابا-

 .ییبافت تنگ شده بابا یدستات که موهام رو م یقهراتو دوست ندارم بابا، من دلم برا من

 صورتم کوباندم. یدستم را باال بردم و تو غیج با

 نفر بودم چون چوب اعتماد خوردم. هیبغل  یکه اعتماد کردم ... آره آره من تو میمن عوض-

 گفتم: یبلندتر غیج با
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زام رو بشم و نما مانیبا ا یخواست یی. بابایدخترم هرجور راحت یتوران چادر سر کن نکردم توهم گفت یگفت ییبابا-

 که به خواستت باشه. ستیدخترت مامان اسرا ن ییسر وقت بخونم، ولب نشدم. بابا

 :دمیهق هق نال با

 .یخوارت کردم، اما دست روم بلند نکرد نکهیکه با ا ستنی... همه مثل تو مرد ن ستنیبابا همه مثل مامان اسرا ن-

 زدم: غیدم و دستش را گرفتم و جافتا شیپا یجلو هیگر با

 رو بفهمه. یبابا بزن تو گوشم ... بزن دخترت رو آدم کن، آدمش کن تا رسم وفادار-

 خورن باشه. یو مشروب م گاریکه س یمجلس یتو دی... بفهمه نبا یبره پارت دینبا بفهمه

 و التماس گفتم: غیج با

 بزنتم. ییبابا-

که پدرم مات  ییام بند آمد. سرم را به طرف جا هیپدرم کشاندم که نگاه ماتش پشت سرم بود.گر یرا باال رو نگاهم

و به طرف مادرم که  دیکش یغیشده بود، گرداندم و نفسم کامل از کار افتاد. ثنا زودتر از همه به خودش آمد و ج

 افتاده بود، پرواز کرد. نیزم یقلبش را گرفته بود رو

 مات گفت: یاش قرار داد و با داد رو به صدرا نهیس یو سرش را رو دیف مامان اسرا دوبا سرعت به طر بابا

 رو آماده کن. نیبرو ماش-

 ریاز ترس خشک شده بود. بابا دست ز میروح مادرم بود.ـلب ها یرنگ و ب یصورت ب یمن ... نگاه من فقط رو نگاه

 زد. رونیاز خانه ب عیمامان اسرا انداخت و سر یزانوها

 .میخانه را ترک کرد عیکردم و با ثنا سر قیروح تزر میبه پاها الخرهبا

 .ریخواهم. او را از من نگ یرا م میمن مامان اسرا ایدر دلم نبود. خدا دل

 ارستانمی. به سرعت داخل بارندیفرصت نداد برانکارد ب ینگه داشت. بابا توماژ حت مارستانیب یرا جلو نیماش صدرا

 اشاره کردند و بردنش. یشد و چندتا پرستار به اتاق



                                                                                 همراز یپناه یب

 
84 

 

 زدم: ادیفر هیسرد افتادم و هق زدم. با گر نیزم یهق رو با

 مامان!-

 کردم. یرا درک نم زهایچ نیمن برگشت، اما من ا یچندنفر رو نگاه

 شانه ام را گرفت. هیبا گر ثنا

 .یبلندشو آج-

 .هیگر ریبلند زدم ز یش پنهان کردم و با صداا نهیزانو کنارم نشست و سرم را در س یرو ثنا

 ثنا، مامانم.-

 شه. یخوب م ستین یزی. چشیه-

 .نمیبش مارستانیسرد ب یصندل یبلند شم. هق زدم و کمک کرد رو نیزم یزدم و کمکم کرد از رو هق

 گونه غلطاندم. یوار اشک رو چارهیدادم و ب هیسرد تک واریزدم و سرم را به د هق

ان ج شیکند. او بدون اسرا یبابا توماژ بدون مامانم دق م ای. خداریرا ازم نگ میقسم مامان اسرا تیتررو به بزرگ ایخدا

 دهد. یم

 شدم. رهینشسته بود و با دست صورتش را پوشانده بود، خ نیزم یکه رو کلشیباز کردم و به ه چشم

 سرد و سرد بود. میو پاها دست

 کنم. یباز م "ستاره"خدا لعنتت کند  ینداشتم. بازهم زبان برامرده بودم و خودم خبر  یانگار

 زانوانم گذاشتم و صورتم را با دست پنهان کردم. یرو آرنج

 

 است ؟  یادیز یخواسته  نیا ایمادرت مرخص شده. خدا ندیبودم تا بگو یدادم و منتظر خبر یرا تکان م خودم
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 یهمه گرداند آخر رو یشدم. نگاهش رو رهیبلند شدم با استرس به صورت آرامش خ میاز جا عیدکتر سر یصدا با

 پدرم ثابت ماند.

 خانمتون با شما کار داره.-

 میدست صدرا باعث شد سر جا یتکان داد و با عجله به طرف اتاق رفت. تا خواستم من هم بروم ول یسر پدرم

 م و حس حالت تهوع بود که به سراغم آمد.سرد نشست مکتین یلرزان رو ی. با دست و پاهاستمیبا

اش، اسطوره اش  یسرد اتاق گذاشت و وارد اتاق نمور و سرد شد. نگاهش به همسرش، زندگ رهیدستگ یرو دست

بزند که دست  رونیاش ب نهیخواست از س یلحظه ا یتخت افتاده بود. قلبش برا یجون رو یحس و ب یافتاد که ب

 آمدن نداشت. رونینکند حق ب رجز اسرا نبود و تا او اجازه صاد یلبش کسق یقلبش گذاشت. در خانه  یرو

داد.  یمردانه اش جا یسرد مونسش را درون دست ها یروح زد و به سمت تخت رفت و دست ها یهرچند ب یلبخند

 شد. رهیگذاشته بود ، خ یجا دیاز سف یاش که حاال رد یعسل یبه موها

 ؟ ییاسرا-

راه  نیتوماژ نشست. چقدر خون و دل خوردند تا بهم برسند. چقدر در ا یروح اسرا از پنجره کنده شد و رو یب نگاه

 .رندیضربه خوردند تا بتوانند دست هم را بگ

توماژ که حاال  یگونه  یکرد و دست لرزانش را رو یزیخشک شده اش ترک برداشت. اخم ر یزد که لب ها یلبخند

و با زبان سقف دهان خشک شده اش را تَر کرد و به  دیکش یقیذاشت. چندتا نفس عمدر آمده بود ، گ شیته ر

 خارج شد ، گفت: شیگلو یتارها نیما ب شیکه صدا یسخت

 توماژم ؟-

 را کج کرد و کف دست دردانه اش را بوسه زد و چشم بست و باز کرد. سرش

 جان دل توماژ ؟-

 کرد. یا خنده

 المصب! رهیگ یجان دوباره جان م نیا "جان دل توماژ" یگ یهروقت م-
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 پر بغض کردند و اسرا باز گفت: یخنده ا هردو

 بود مرد! اما توماژ آرزوم رو براورده کن.  دهیفا یتوماژ بچه هامون خطا رفتند. تالشامون ب-

 کرد و ادامه داد: یخشک سرفه

 ثنا دل شکستس.-

 دارن یادیو باربد هم غم ز ایدوتا دالشون شکستس. مواظب تورانم باش. برد نیو صدرا رو بهم برسون توماژم، ا ثنا

 مَرد من.

 زد. یلبخند

 رو سرسامون بده توماژ. یهمچ-

 .رهیم یباشه م ایاون دن یتوماژ حت یمنتظرته چون اسرا ب ایاسرات اون دن ایب

به طعم عسل اسرا  نیریش یلب ها یمردانه اش را رو یسر اسرا و پرعطش لب ها ریبا حرص دست برد ز توماژ

 را بچشد. ایدن ینیریش نیتر نیریآخر طعم ش یخواست برا یگذاشت. م

 و خاطرات را زنده کردند.  ختندیکردند. اشک ر رابیو همرا س ختندیاشک ر هردو

 .ردیبود معشوقه در آغوش عشق بم بایکرد. چه ز سیرا خ شانیلب ها شانیاشک ها بایز چه

 کرد و جان داد. رابیمعشوقه مجنون را س یشد زمان بایز چه

 دـیبسته اش را د یعسل یکند ، اسرا را از خود جدا کرد و چشم ها ینم یهمراه گرید شیحس کرد اسرا تا

 .ختیاشک از گوشه چشم فرو ر دید

 و مات ماند. دید

 !دیو اشهدش را با بوسه خواند و چش دید

 .ختیو اشک ر دیمرد لرز نیا ادیلحظه عرش خدا از فر کی...ناگهان
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 اسرا!-

سر گذاشت و با  یشد.دست رو رهیبه در بسته خ دهیو رنگ پر دیداد پدرش که مادرش را صدا زد ، از جا پر یصدا با

 زد: غیسقوط کرد و ج مارستانیسرد ب نیزم یزانو رو

 امام زمان! ای-

 زد: ادیفر هیو با گر دیرا محکم در آغوش کش شیاسرا سر

 .رهیم یاسراش م یتوماژت رو تنها نذار. خانمم چشمات رو باز کن وگرنه توماژ ب ییاسرا-

 گونه گذاشت و مردانه هق زد. مردانه از مرگ معشوقش زار زد. یبه خود فشورد و گونه رو شتریسر اسرا را ب هیگر با

 بلندشو. یخانم-

 ؟ میباهم جون بد میجون بد میخواست یزمان یحت مینده  اسرا مگه قول نداد میباز اسرا

صورت اسرا  یبود که رو شیداد و اشک ها یدستان مردانه اش جا انیروح اسرا را م یزده و ب خیصورت  دوطرف

 شد. یم ختهیر

 منتظرم باش. یرسونم ول یباشه اسرا به آرزوت م-

 و از ته دل هق زد. دیآغوش کش در

بپا شده بود. صدرا ناباور عقب عقب رفت و نگاه مات زده اش همانجور به در دوخته بود. کم نبود مادرش  ییغوغا چه

 مادر شد. یرا از دست داده بود. او ب

ست د هیدانستند کدامشان را آرام کنند. ثنا با گر یکوباند. پرستارها نم یسر خودش م یزد دخترکش و تو یم غیج

 کیهمه  یکه برا یاز آن خود نزند. اوهم عمه اش را از دست داده بود. عمه ا شتریب توران را محکم گرفت تا یها

 به توماژ بدهد که فرشته اش را از دست داده بود. یالگو و اسطوره بود. خدا صبر
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 یعنی. ستین گریتوانستم قبول کنم مادرم د یدادم. نم یزانوام بود و خودم را تکان م یها سرم رو وانهید مانند

زانوانم جدا  یدر، سرم از رو یکرد.با صدا یزنها داشت ذره ذره وجودم را آب م ونیش یمقصر مرگش من بودم؟ صدا

 شدم. رهیماه از مشهد آمده بود ، خ کیپوشم که بعد از  یکردم و به عمه مشک

و  هیهم باز کرد و با گر را از شیبلند شدم و دست ها میشد.از جا یپر و خال شینگاه عمه به من افتاد ، چشم ها تا

 زنها ونیسوز داشت که باز ش میکردم. آنچنان صدا یبلند هق زدم و سوگورا یاشک به آغوشش پناه بردم و با صدا

 بلند شد.

 

 مادر شدم ؟ یب یدیعمه د-

 مامان اسرا رو ندارم تا برام بخنده...عمه مادرم مُرد! گهیمادر ندارم عمه. د گهیمادر شدم ... من د یب عمه

 :دمیبه خودم فشوردم و نال شتریهق هق عمه را ب با

 شدم. میتیعمه -

 مادر شدم. یندارم تا برام موها ببافه، عمه ب مادر

 گفت: هیرا ماساژ داد و با گر کمرم

 آروم باش عمه قربونت بره.-

که روش گذاشته بودند  اهیس یبا پارچه  یآمدم که تابوت قهوه ا رونیعمه ب شد از آغوش گرم جادیکه ا ییاهویه با

 زدم. غیافتادم و از ته دل ج نیزم یحس شدم.رو ی.زانوام تا شد...بدمید اطیداخل ح

 مامان!-
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 نهی.قلبم داشت از سستادیدوش گذاشت و بابا توماژ آن طرفش ا یتابوت مامان اسرا را رو هیبه کمک بق هیبا گر صدرا

کشت. او داشت  یاش داشت مرا م "ال اله اهلل"معرف بود که با گفتن  یزد.دنبال سرشان رفتم.آن ب یم رونیام ب

 زدم.  یو از ته دل هق م دمیکش یم فالتآس یرا رو میمادر شدم.پاها یب گریکرد که د یم یادآوری

 ا کردم.بازوام گرفتند و من هم وزنم را ره ریسرخ ز یو باربد با چشم ها ایبرد

 خوندم: یو حالت سوزناک هیگر با

 برند ؟ یمادرم را کجا م ایخدا-

 برند. یشفا م یبرا گمانم

 !یمن و غمگسار یو خانه دار من

  برندیتمام مرا م ایخدا

 برند!؟ یبرندت کجا م یم کجا

  نبود یلیگل من که ن ایخدا

  نبود یلیکه س مبریپ جواب

  شدم یجان زعشقت کمان یعل

  شدم یکوچه ها ارغوان نیا در

  شده بر سرم یچه خاک ایخدا

  مادرم ی هیرفته ز سر سا که

  منم در محن مم،یتی ممیتی مم،یدل دون زغم

  پدر؟ ردیتابوت گ ریز چسان

  پدر ردیکمک کن نم ایخدا
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 کفن! یبه جا ت،یعبا اوریب ت،یبرا رمیبم

تر که خواندم بلند یها با شعر هیگر یرا به جلو برگرداند. صدا شیرو عیمن نشست و سر یرو یبابا توماژ از جلو نگاه

 شد.

 خاک ها افتادم. ی. کنار قبرش رومیبهشت زهرا که شد وارد

 و التماس گفتم: هیقبر گذاشتم و با گر یدستانم را باال هیگر با

 نه ... نه.-

 ترسه، مامانم گناه داره. یم ییاز تنها مامانم

 به داخل قبر اشاره کردم و گفتم: هیگر با

 کنن. یم تیرو اذ میاونجا عقربه مامان-

صورتش برداشتم.با  یرا از رو دیگذاشتند و همانجور با زانو به طرف تابوت رفتم و پارچه سف نیزم یرا رو تابوت

 بسته اش هق هقم باالتر رفت. یو چشم ها دیصورت سف دنید

 یمامان نیبب د،یاریاشکش رو در ن ن،ینکن تیتورانم رو اذ یگفت یمگه نم یامانم ،یبهشون بگو تو فقط خواب یمامان-

 اشکم رو در اوردن.

 صورتم آمد و گفت: یجلو یخواستم صورتم را جلو ببرم و بوسه بارانش کنم که دست تا

 از اول غسلش بدن. دی...دوباره باستیجنازه خوب ن یرو زهیر یدختر جان اشکت م-

 روشن شود. ستیدر خانه ن یچراغ گرید دمیمادر شدم ... فهم یواقعا ب دمیکه زد فهم ییحرفها نیا با

درون قبر گذاشتند.  دیرحمانه صورت مادرم پوشاندند و با کفن سف یکوباندم و آنها ب یبه صورت و سرم م غیج با

 یمادرم م یکه رو یکخواند.با هرخا یم یزیدادند و او چ یآمد و مادرم رو تکان م یخیبرداشت و ش لیمرد، ب

 :مداشتم و رو به بابا توماژ گفت یخاک ها را بر م غیبا ج ختندیر

 .دینکن ممیتیکنن. د المصبا  یمادرم م یدارن ب ییخاک، بابا یذارن تو یدارن اسرات رو م نیبب ییبابا-
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 خاک ها بلند کرد. یجلو آمد و به زور مرا از رو هیبا گر ثنا

 بسه توران!-

 ...نکن توران.رهیم یبابات داره م نیبه قرآن بسه، بب تورو

 زدم: غیج

 بره. یخوام.من شبا تا مامان اسرا بغلم نکنه خوابم نم یمن مامان اسرام رو م ایخدا-

 رو به ثنا گفتم: هیگر با

 برام بخنده ثنا ؟ یک گهید-

 تا مادرت هست. زیبگه توران اشک نر یک

 بود ، گفتم: نییرو به بابا که فقط سرش پا برگشتم

مامان  یاومد یتا تو خونه نم ادتهی ییزه؟بابایگفت خوبه من دختر دارم تا سر قبرم اشک بر یمامان م ادتهی ییبابا-

 د؟یخواب ینم

 گفتم: هیبه صدرا با گر رو

تا  ادتهید؟یهم بلند کن یمن مردم اونوقت صداتون رو رو یگفت وقت یشد م یهروقت دعوامون م ادتهی ییصدرا-

 ؟یبذار رونیذاشت پات رو از خونه ب ینم یخورد یصبحونه نم

 .ختمیو اشک ر دمیناله دور خودم چرخ با

 تا شب منتظرتون بمونه؟ یبراتون صبحونه درست کنه؟ ک یحاال ک-

 زدم: غیبه مداح کردم و ج رو

مادر شدم...بخون تا همه بفهمند  ی.بخون تا همه بفهمن بمیتنمون کن اهیرخت س دیبخون تا همه بفهمند تا ابد با-

 اسراش رو نداره. گهیتوماژ د

 گفتم: هیبه ثنا با خنده و گر رو
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 دلمه درست کنه. ستین گهید ؟حاالیمامانم بود یعاشق دلمه ها ادتهی ییثنا-

 به عمه که صورتش را پوشانده بود ، گفتم: رو

 ؟یعمه زمان مرگش اومد-

 عمه؟ ومدهیخواهر شده؟چرا ن یب نهیکجاست تا بب لیسه ییپس دا عمه

 ام. دهیشد به قلب زخم د یگرفته اش خنجر یشانه ام نشست و صدا یرو یمردانه ا یها دست

 دختر بابا بسه!-

 سرم نشست. یاو بود که رو یشانه اش گذاشتم و دست ها یرا رو سرم

 بغض گفت: با

تا از  ستین یکس گهیدونم د ی. من همه کسم رفت دخترم... میمادر شد یدونم ب یم ،یشد میتیدونم بابا  یم-

 یکه با مهربون ییتوران. اسرا ستین گهیدونم گل دخترم.مامان اسرا د یم نارویاشتباهتون دفاع کنه. همه ا یکارها

 اورد. یاش همه رو به زانو در م

 

 شده بودم ... در آغوش پدرم آرام شده بودم. آرام

 کرد. یعوض نم زیچ چیآغوش را با ه نیسرا که ادادم به مامان ا یم حق

ها . آندی. قلب و دلم هم لرزدیلرز میو لب ها دمیبه خاک کش یبودند. دست ییمتفرق شده بودند ... فقط عمه و دا همه

 ی. بابا تو چجوردمیاش را د دهیبابا که کمر خم یکردند. نگاهم کشاندم رو یم هیمادرم داشتند خون گر یهم از دور

...  شیشد. لبخندش، چشم ها رهیقبر خ یبه قاب عکس باال وزانو کنار قبر نشست  ی؟ رو یمان یعشقت زنده م یب

 اشک همه را در آورد.

 قبر افتاد و با هق گفت: یرو هیبا گر عمه

 برات زن داداش. رمیبم-
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 ؟ یاومدم اسرا ... چطور دلت اومد همه رو تنها بذار رید

 ساله اش را از دست داده بود. نیقبر بود. دوست چند یکه نگاه ماتش فقط روشدم  رهیبهزاد خ ییزندا به

 بغض زمزمه کردم: با

 کجاست عمه ؟ لیسه ییپس دا-

 گفت: یگرفته ا ینم اشکش را پاک کرد و با صدا ش،یمشک یگوشه روسر با

 اومدم. گهیاالن پاشه من د یلیتک خواهرش رو از دست داده حالش بد شد. ل دیفهم یوقت-

 کردم. هیبلند گر یو با صدا دمیرا با کف دستانم پوش صورتم

 تونم. یمن بدون مامان نم-

 تونه. یتوران بدون اون نم دیبرگرده ... تورو بخدا بگ دیبگ

 خوردند.  یگونه اش غلط م یمردانه اش دانه به دانه رو یشدم. اشک ها رهیبود ، خ ستادهیسرم ا یصدرا که باال به

 بود ، گفت: هیاز گر یکه ناش یخش دار یبا صدا باربد

 رم. یمن م-

 ؟ فقط نگاهش به عکس بود. ختیر یدور شدند ... چرا بابا اشک نم عیسر ایبرد با

 و شانه اش را گرفتم. ستادمیسرش ا یبلند شدم و باال میجا از

 دردت تو سرم.  زیاشک بر ییبابا-

 .زیتورو جون مامان اسرا اشک بر یکن یدق م ینجوریا ییبابا

 بلند شد. شیو از جا دیبوس قیسرد را عم یخاک ها یشد و رو خم

 خونه. میبر-

 گفت: ایعمه تان روبه
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 رو هم بفرست خونه ما. یلی، ل لیسه شیپ مارستانیتو برو ب-

درونم را  شیاز آت یکار کم نیخواستم با ا یم دیسرد چسباندم. شا شهیو من سرم را به ش میشد نیسوار ماش همه

 کم کنم.

 کرد. یاشکش بود که دستش را تر م یبود و قطره ها نییهم سرش پا ثنا

 

*** 

 

شدند و توران به سرعت به طرف اتاق اسرا و توماژ حرکت کرد. ثنا خواست جلو برود که دست توماژ  ادهیپ نیماش از

 مانعش شد.

 بذار تنها باشه عمو.-

 شد. همه نگران توماژ بودند. رهیاش به عمو توماژش خ یاشک یبا چشم ها ثنا

کند با آن  یاالن مادرش دارد نگاهش م نیهم یاش شد. انگار هیاتاق را که باز کرد ، عطر مادرش با سرعت وارد ر در

 اش. یعسل یچشم ها

ت و شال گردن را از کاره داغ دلش تازه شد. جلو رف مهین یشال گردن بافتن دنیو با د دیلرزانش را جلو کش یپاها

 .ختیو اشک ر دیدستان مادرش را چش یاش چسباند و با ولع آن بو ینیتخت برداشت و به ب یرو

 شد. یم وانهیو هق زد ... زار زد و بو را استشمام کرد. داشت د دیبلع

 تورانت. شیمامانم قربونت برم برگرد پ-

 ؟ یتوماژت رو عذاب بد ادیدلت م یبدرک مامان من

 زد. ییاز تنها ادیگردن صورتش را پوشاند و فرشال  با

 نکن.  وونمیهات د یادگاریمامان با -
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به صدرا ؟ دردت به جونم هنوز  یبد یمگه قرار نبود شال گردن رو کامل کن یخوام. مامان یمن نوازشات رو م مامان

 .یکاملش نکرد

 :دینال یآرام یبغض و صدا با

 مامان، تورانت مُرد!-

 ... ینداره مامان یتو معن یب خونه

 .ختیر یصدا اشک م یشد که ب رهیزد و به ثنا خ شیبه موها یچنگ یعصبان

 کار دارم. رونیتو مواظبش باش من ب-

 توران هم قطع شد. یصدرا رفت ، صدا یتکان بدهد. وقت یتوانست سر فقط

 سوت و کور بود. و حضور نداشتن عمه اش را حس کرد. چقدر خانه بدون اسرا  دیهدف دور خانه چرخ یب

تازه آمده بود خانه و داخل اتاق اسرا مردانه از  لیمبل دور هم نشسته بودند. سه یحس رو یشده بود و همه ب شب

 .ختیر یتک خواهرش اشک م یدور

 رو به صدرا گفت: یگرفته ا یبا صدا توران

 صدرا ؟ ادیبابا چرا نم-

 کرد.  یدب ما یحساب دیخواهرش بود. توران را با یرو قشیعم نگاه

 گفت: یسرد یانداخت و با صدا نییرا پا سرش

 دونم. ینم-

 گفت: غیبا حالت ج ثنا

 ؟ یدون ینم-

 .ومدهیشبه و هنوز عمو ن 8 ساعت



                                                                                 همراز یپناه یب

 
96 

 

 بلند شد. شیاز جا یعصبان

. شماها زهیاشک بر نیزنش که شما مامان رو کشت یدور ی؟ رفته برا یاالن بابا رفته خوش گذرون یکن یفکر م-

 .نیعشقش رو کشت

 وجودش نفوذ کند. قیشد و گذاشت سرما تا عم اطیاز وارد ح یعصب

 دانست مقصر مرگ مادرش او بود. یعمه اش گذاشت و هق زد. م یشانه  یسر رو مانیباز پش توران

جان  شیبه پاها یمتحرک شده بود. به سخت یمرده  کیسنگ و خاک هارا نداشت. او  یرو دنیقدرت کش شیپاها

و  آمد یبود ، کنار قبر اسرا رفت. باد م یلباس گرم چیزمستان و بدون ه یلرزان که بخاطر سرما یو با تن دیبخش

 کردند. یم یلختش را در هوا دلبر یموها

اش کرد و  هیرا وارد ر سیخاک خ یخاک نمدار گذاشت. بو یخاک نمدار سقوط کرد و صورتش را رو یزانو رو با

 زمزمه کرد:

 خانمم جات خوبه ؟-

 توماژ ؟ یاسرا یدیخواب خوب

 گونه اش سر خورد. یقطره اشک رو کیاش گرفت و باالخره  ینیب یو جلو دیبه خاک کش یو دست نشست

 کنه ؟ ینم تتیاذ یسوگلم ، اسرام ، خانمم اونجا کس-

 

 :دیبغض نال با

 ؟ میبود قولمون که هم رو تنها نذار نیا-

 .یقبر تا تنها نباش یتو امیبخدا خودم م یترس ی؟ اگه م یرست ینم ییخانم تنها اسرا

 .دیبغض و اشک خند با

 رو تنها بذاره ؟ شیشه توماژ زندگ یمگه م-
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 قبر کوباند و با داد و اشک گفت: یرا رو مشتش

 خانم خانما. یدوشم انداخت یرو رو ینیاسرا، من با بچه هات چکار کنم اسرا ؟ باز بار سنگ یاما تو تنهام گذاشت-

 .ختیجان مرد شکسته ر یتن ب یو قطراتش را رو دیغر آسمان

 زد: ادیرا باز کرد و فر شیها دست

 االن خسته شده. وردیبندت که همش شکر به جا م نیا ایخدا خستم. خدا-

 و عربده اش سکوت قبرستان را شکست. دیبلند شد و دورش چرخ شیجا از

 شکست. گهیتوماژ د ایله داره، خداخدا بنده ات با رفتن اسراش ازت گ-

 سر گذاشت و مردانه شانه لرزاند. یرو دست

 بجنگه ؟  دی؟ اسرا باز توماژ با میستیبه بچه هات بگم ما پدر و مادرشون ن یاسرا من چجور-

 را پاک کرد و زمزمه کرد: شیها اشک

 م.منتظرم باش خانم یجنگم ول یکنم اسرا ... باز مردانه م یبه قولت عمل م-

 بغض گفت: با

 چون تا االنم زنده ام فقط بخاطر حرفت بود.-

 .ختیقلبش کوباند و اشک ر به

 رو نداره. تیقلب طاقت دور نیوگرنه ا-

 بود. دهیبه تنش چسب شترینازکش ب راهنیشدت گرفته بود و پ باران

 فرمان گذاشت.  یشد و سرش را رو نیسوار ماش سیهمان تن خ با

 .یکه حال مُردن هم ندار یوقتها آنقدر خسته ا یبعض

 .ردیگ ینم شیجا گرید یمانند مادر از دست بد یبا ارزش زیچ کی
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 توماژ هم همسر بود هم هم راز و هم مادر! یبرا اسرا

بود،  دهیآن قبر ها که همسرش خواب نیرا روشن کند. دلش ب نیرا نداشت تا ماش چیتوان چرخاندن سو شیها دست

 بود.

 کرد.  یچشم باز نم گریو د دیخواب یبود همانجا کنار قبر م شیجا راگ

 شکست. یبلند یکنه اش با صدا بغض

 .شتیپ امیتونم. اسرا بذار ب یاسرا بقرآن نم-

 ای دیسف راهنیپ کیآن ظلمات قبرستان  نیکرد و ب لیمتما یمرد شکسته بود ... سرش را کم نیا یواقع یمعنا به

 .دید دیصورت سف کی دیشا

 در ذهنش اکو شد. یی. صداستشینگر یبود که با لبخند م شیبود ... اسرا خودش

 کارت رو انجام بده، من منتظرتم.-

 !..منتظرتم

 بود. یمحکم م دیمنتظرش بود او با شیرا روشن کرد. اسرا نیزد و ماش یلبخند

 

*** 

 

 یبه طرفش رفتم و لبخند ب عیسر سیبابا با تن خ دنیبا د میدر آمد ، همه وحشت زده به طرف در برگشت یصدا تا

 داد. لمیتحو یحس

 بردمش رو به توران گفتم: یاش را گرفتم و همانجور که به طرف اتاق م شانه

 .اریب یداغ زیچ هیبرو -

 به طرف آشپزخانه رفت. عینم دار سر یهم با چشم ها او
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 شدم. رهیبسته و لب کبودش خ یتخت گذاشتم و به چشم ها یخسته و کوفته اش را رو تن

 بابا کامالً خورد شد. یاز مرگ مامان اسرا شکستن ول همه

 تخت نشستم. یداغ را گرفتم و رو ریش وانیتوران بکنم ، ل یبه چشم ها یطرف در رفتم و بدون آنکه نگاه به

 .یبخور تا گرم ش یزیبابا تنت کوفته شده بلندشو چ-

 وانیلرزان ل یرا به طرفش گرفتم و او با دست ها وانیبدهد. ل هیبه تاج تخت تک اش را گرفتم و کمکش کردم تا شانه

 را گرفت.

شده باشد. چون هنوز تنش  دشیعا یزیچ وانیل یداغ یشد. فکر نکنم حت رهیآمد ، خ یباال م وانیکه از ل یبخار به

 بود. خی

 تو برو بخواب.-

 کردم. یاخم

 .ستیهنوز حالت خوب ن-

 نفس باال داد.  کیکرد و  کیخشک شده اش نزد یرا به لب ها وانیل

 بالشت گذاشت. یگفت و سرش را رو یکشاند و آخ نییرا به طرف پا خودش

 من حالم خوبه صدرا، برو.-

ردم. دستم را باال ب عیکه سر دییایو از اتاق خارج شدم. ثنا خواست به طرفم ب دمیو پتو را باالتر کش دمیکش یپوف

 را نداشتم. چکسیله هفعال حوص

 سر قبر مادرت ؟ یبر یمن و م-

حس به طرفم  یاش را تنش کرد و ب یتکان دادم و کت مشک یحرف را زد. سر نیشدم که ا رهیخ لیسه ییدا به

 آمد.

 بودند. رهیخ یبهزاد ، بهنام هم به نقطه ا ییها داخل آشپزخانه بودند و دا ییو زندا عمه
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و  زمیخواست آنقدر سر خانه اش اشک بر ی. خودم هم دلم ممیتا سر قبر مامان اسرا برو میزد رونیاز خانه ب ییدا با

 بروم. ایتا از دن

 از سرما کم شود. یتا کم میشد نیتند وارد ماش ی، سوز سرما به صورتم شالق زد. با قدم ها میشد اطیوارد ح تا

 مادرم بود ، حرکت کردم. یطرف قبرستان که حاال خانه  به

 

*** 

 

 هی نینفس هاهم قطع شده بود. عذاب وجدان ع یصدا ی، حت ستیدر خانه ن چکسیه یسوت و کور بود. انگار خانه

باز کرده بود ، نکردم و ثنا  شین میکه برا یبه بغض ی. توجهدیمک یزالو افتاده بود درون وجودم و با ولع خونم را م

 گفت:

 دلت گرفته ؟-

 خونه!-

 زمزمه کرد: یفیضع یو با صدا دیرا مال شیها چشم

 نداره. دهیفا یمونیپش-

 بختک افتاده به جونم. نیاما ع-

 .دیکش یسوزناک "آه"حسم نگاه کرد و  یب یبه چشم ها قیعم

 سوزه ! یبابات م یدلم برا-

 همراه بغض زدم. یپوزخند

 سوزش ؟ کبابه ثنا.-

 بود بدم آمد. ایداد که از هرچه مزه تلخ در دن لمیتحو یدستش ، شانه ام را ماساژ داد و لبخند تلخ با
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 به خدا باشه. دتیام-

 کوباندم. میپا یآوردم و دست مشت شده ام را رو نییرا پا میصدا

 ؟ مامانم از دست دادم حاالهم بابام رو. یدیچه ام-

 ذاره باشم ؟ یم نجوریصدرا هم یکرد فکر

 باال بردم. یرا کم میصدا

 کنه. یمم نگاه نمتو رو یکس گهینه ثنا، د-

 دونند. یدونستن حاالهم من رو مقصر مرگ مامان م یهمون موقع که همه من رو مقصر م مثل

 .ختیگونه ر یچشمانم شد و اشک رو زوم

 ؟ یکن یم هیچرا گر گهیتو د-

 را پاک کرد. شی، اشک ها راهنشیآستر پ با

 توران نه بابات نه صدرا توقع نداشتن. یاون پارت هیدونن ؟ قض یگفته همه تورو مقصر م یک-

 کردم ؟ یمجبور بودم چکار م یوقت-

عمه باعث شد سرم را به  ینشستم. صدا یا گهیمبل د یرو یرا با زبان تَر کرد و چشم در کاسه چرخاند. عصب لبش

 طرفش برگردانم.

 کجاست عمه ؟ یلیل-

 اش گفت: یذات یباال انداختم. ثنا با همان مهربان یبه اطراف کردم و شانه ا ینگاه

 .اطیرفته تو ح-

 سرده. رونیدورت بگردم برو صداش بزن ب یاله-

 تکان داد و دستش را به طرفم دراز کرد. یسر
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 هوا عوض کن. کمی میبر ایب-

 میدست ها کمیآن سوز سرما باعث نشد تا  ی. حتمیشد اطیدست گرمش گذاشتم و همراه هم وارد ح یرا رو دستم

 ندارم که گرم باشم. یسرما. مادر نیعادت کنم به ا دیبا گهیرا به آغوش بکشم و گرما را طلب کنم. من د

تاب گذاشته بود.  یتاب نشسته بود و سرم را به طرف آسمان رو یکه رو دمیرا د یلیو ل میدرخت ها گذشت یال از

 داد. اهیشد و دوباره نگاهش را به آسمان س دهینگاهش به سمتم کش یکردم که کم یسرفه ا

 داد. هیبه درخت تک مانینشستم و ثنا هم جلو کنارش

 عمه تنگ شده. یدلم برا-

 من بدتر.-

! با بغض  یعسل یآن گو "همانند مامان اسرا بود. مخصوصا یلیل ی. چشم هامیشد رهیهم خ یبه چشم ها هردو

 زمزمه کردم:

 .یلینگام کن ل شهیهم-

بورش نشست. اشک  یموها یام گذاشت. دست بلند کردم و رو نهیس یرا باز کردم و او سرش را رو میها دست

 را نم دار کردم. یلیل یو موها ختمیر

 داخل هوا سرده. میبر-

نداشت و  شتریسال ب17زدم. کال یلیبه ل ی. لبخندمیرا گرفتم و همراه هم به سمت داخل خانه حرکت کرد یلیل دست

 حال گفت: یدالرام مواجه شدم که ب ییبا زندا میبه مامان اسرا وابسته. وارد هال که شد

 تو آشپزخونه. نیشام آمادست بر-

کردم. من  یباز یخوردن نداشتم. بغض آلود با قرمه سبز یبرا ییو اوهم پشت سرمان آمد. اشتها میتکان داد یسر

 کیو با  ختمیبرداشتم و غذا داخلش ر یبلند شدم و ظرف میواست. از جاخ یمامان اسرا را م یها یدلم قرمه سبز

کردم تا بتوانم از آن ظلمات رد شوم.  زیرا ر میآب به طرف اتاق بابا حرکت کردم. در را آرام باز کردم و چشم ها وانیل

 گذاشتم. میپا یتخت نشستم و بشقاب هم رو یگذاشتم و خودم هم رو یعسل زیم یرا رو وانیل
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 از برنج پر کردم. قاشق

 پخته. یعمه قرمه سبز-

-... 

 خوشمزشت. یرسه ول یدرسته به دسپخت مامان اسرا نم-

-... 

ه ب یتکان کیشدم. باالخره  رهیبود ، خ یعسل ی، قاشق را درون ظرف گذاشتم و به قاب عکس مامان که روبغض  با

 داد. هیخودش داد و به تاج تخت تک

 مامان اسرات تک بود.-

در صورتم  شیام بود. چشم ها رهیبابا شدم که اوهم خ رهی، خ دید یکه تار م ییزدم و با چشم ها یبغض لبخند انیم

 زد. بغض کرد و نابودم کرد. شیو زمزمه کرد و مرا آت دیگرد یم

 توران ؟ ارمیبدون اسرا چجور دوام ب-

م غ نکهیکرد با ا یو برد. و او بود که نوازشم مفر میموها یانگشت ال شهیگذاشتم و اوهم مانند هم شیپا یرا رو سرم

 کرد. یداشت کمرش را خم م یبزرگ

 یکرد و من زار م یم فیداد و من هق زدم. او از خاطرات عشقش تعر ی. او دلدارختمینوازش کرد و من اشک ر او

 زدم.

 کردم. یاوقات به صدرا حسادت م یصدرا بود. بعض یاومد مامانت تموم حواسش پ ایصدرا بدن یوقت-

 کرد و به نوازشش ادامه داد. یخنده ا تک

تم خواس ی. روت حساس بودم و نمی. بعداز مامانت تو نفسم بودمیزندگ یشد یگذاشت میزندگ یتو پات تو یوقت-

 .یراه رو بد رفت یکنم ول یتوران. من قضاوت نم دیپات بلغزه،اما لغز

 ست بغضش را فرو بدهد تا نگن او مرد نبود.خوا یم دی. شادیکش یقیعم نفس
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 توران خانم ؟-

 بغض و کشدار گفتم: با

 جانم ؟-

 گونه ام را بوسه زد. قیشد و عم خم

 موهات رو ببافم ؟ ید یاجازه م-

 .دیترک یاز آن بغض مزاحم داشت م میبافت. گلو یمامان را م ینگاهش کردم. او هرشب موها قیعم

 

و  رفت یلرزانش به طرف شانه چوب ی. دست هاستادینشستم و اوهم آرام پشت سرم ا یلصند یهمان بغض کنه رو با

زد. با همان دست ها ،  یام را شانه م یلخت مشک یو او موها ختمیر یمخلوط کرد. اشک م میموها یرا ال شیدانه ها

دم بلند ش مینگاه کرد. ناگهان از جا سمیخ یبه چشم ها نهییرا با لطافت بافت و دستش ثابت ماند. از داخل آ میموها

 میسرم گذاشت و از تَر شدن موها ی. سرش را روهیگر ریبلند زدم ز یو با صدا دمیو در آغوش گرم و پدرانه اش خز

 صدا. یآرام و ب ی. ولختیباالخره اشک ر دمیفهم

 

*** 

 

ده بود. امروز مراسم چهلم بود و باز من روز گذشته بود ... چهل روز که نبودن مامان اسرا همه را از پا در آور چهل

کرد. هق  یاش داشت داغانم م یغم در آغوش گرفته بودم. خانه شلوغ بود و مداح هم با آن سوگوار یبودم که زانو

 گفت: یبلند یباال رفت و با صدا ییهق زندا

 ؟ ییکجا یآج-

 خواهر ؟ یدلت اومد مارو تنها بذار چجور
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 زیم یحلوا را از رو سیبلند شدم و د میاز جا یآمد و به همه تعارف کرد. به سخت رونیه ببا ظرف خرما از آشپزخان ثنا

 تیو به جمع ستادمیا زیشد ، کنار م یخال سید یکنار آشپزخانه برداشتم و خم شدم و به همه تعارف کردم. وقت

ه کند بلک یدر دلت لونه نم یشاد گهیبرود د شتیاز پ یتگفتند خاک سرد است ؟ مادر وق یشدم. چرا دروغ م رهیخ

عزم رفتن نکردند. پالتو  کینزد یها لیکند. مراسم که تمام شد، فقط فام یکوچ م گهید یبندد و به جا یرخت م

محکم  یهوا عوض کنم که با صدا یکم رونیبرداشتم و تنم کردم. خواستم بروم ب یچوب لباس یرا از رو میمشک

 شدم. خکوبیصدرا م

 ؟ یکجا بسالمت-

خودم  یبه رو یاز آن تمسخر چشم ها گرفت ول یپراز تمسخرش نگاه کردم. دلم کم یو به چشم ها شتمبرگ

 .اوردمین

 .رونیب-

خم شدم اما ،  یکرد. از درد کم یم شتریزد و بازوام را درون دست محکمش گرفت و هرلحظه فشارش را ب یپوزخند

 .اوردمیبه زبان ن "آخ"

 تو اتاقت. یر یم یشیگم م-

 ؟ یچ یبرا-

 :دیبازوام را محکم تکان داد و غر همان

 تموم شد توران خانم. اتی. دوره خوش گذرونیبذار رونیپات رو از خونه ب یحق ندار گهیچون د-

و  ، وارد اتاقم شدم هیبه نگاه بق تیاهم یآوردم و ب رونیچشم به اتاق اشاره کرد. با بغض دستم را از درون مشتش ب با

 در را محکم بهم کوباندم که داد صدرا به هوا رفت.

 .ارمیسرت م ییچه بال نیببند بب ینجوریدر رو ا گهیدفعه د-

 یکداممان رنگ خوش چیه گریدانستم د یبالشت پنهان کردم و هق زدم. نم یتختم پناه بردم و سرم را درون گود به

 میابر یزندگ گرید دمیکنم. فهم یمرگ م یدهم که هزار بار آرزو یرا از دست م ییزایچ کیدانستم  ی. نممینیب ینم

 زهر شده است.



                                                                                 همراز یپناه یب

 
106 

 

 زانو گذاشتم و خودم را ناله وار تکان دادم. یتخت نشستم و سر رو یرو

 سرم داد زد ؟ یپسرت چجور ینیکه بب یی؟ کجا ییکجا یمامان-

 :دمیبغض نال با

 مامان دلم برات تنگ شده.-

تخت بلند  یاز رو عیسر یغیج یدارد ؟ با صدا یسود یمانیمگر پش یبودم. ول مانیبدم آمده بود. پش میکارها از

 شدم و از اتاق خارج شدم.

 ذاشت ثنا قدم از قدم بردارد. یبود و نم ستادهیدر ا یشدم که جلو رهیتعجب به صدرا خ با

 صدرا بذار بره بابا.-

 صدرا تنم را لرزاند. داد

 ره ؟بذارم ب یچ یبرا-

 کرد و گفت: ییو زندا ییدا روبه

 ... یول ییدا دیببخش-

 ثنا و بعد به من اشاره کرد. به

 آدم شن. دیدوتا با نیا-

 .رهیدوتا باعث شدن قلب مامانم بگ نیهم

 را از جا کند. ییدا یبابا حت ادیفر

 خفه شو صدرا!-

 تهمت نزنگ یبرن ول ییبکن ... بزنتشون ، نذار جا یخواه یم هرکار

 تکان داد. یسر ییدا
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 باشه.-

 ناباور ثنا بلند شد. یصدا

 بابا ؟-

 .نیپرو شد یادیگه شما دوتا ز ی. راست میبود نجایهم شهیکنم ثنا ... توکه هم یمن دخالت نم-

همه کم کم خانه را ترک  نجوریرا گرفت و از خانه خارج شد. و هم ییدست زندا ییهردو درهم رفت و دا یها اخم

 تأسف تکان داد. یاز رو ی! بابا سر دیبار یثنا ترس م ی افهیکردند. از ق

 .نمیدوتا رو نب نیگم صدرا دعاکن اشک ا یبازم م-

 هم دور گردنش انداخت. دیاش را تنش کرد و شال گردن سف یمردانه مشک پالتو

 رم سر قبر مامانتون. یمن م-

 مبل نشسته بودند. یبا اخم رو ایصدرا تکان داد و از خانه خارج شد. باربد و برد یجلو دیدر ، انگشت تهد دم

 گفتم: تیعصبان با

 ؟ نیموند نجایا یچ یبرا گهیشما دوتا د-

 آن دونفر بکنم. یرا از رو نمیصدرا هم باعث نشد نگاه خشمگ تشر

 توران.-

 زد و روبه باربد گفت: یپوزخند ایبرد

 .میباش نجایا ادین مخانم عارشو میبلندشو بر-

 یوارد اتاق شدم و خودم را رو عی، سر فتدیچشمم در چشم صدرا ن نکهیا یزدند. برا رونیآن دونفر هم از خانه ب و

 تخت آزاد کردم.
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*** 

 

اتاق  یکرد. به دربسته  یزد و دردش تا اعماق وجودم نفوذ م یتلخ خانه داشت به روح خسته ام چکش م سکوت

 یدلقک داشت جلو کی نیمبل نشستم. پوزخندش ع یبه صدرا کردم و رو ینیشدم و نگاه خشمگ رهیتوران خ

 آورد. یچشمانم ادا در م

 ؟ یشده ساکت شد یچ-

 .ستیبهتر ن گهید زیره جز سکوت چ یمغزش نم یکه حرف تو یبا کس-

مبل  یاز پوزخند متنفرم. رودانست چقدر  یدستش ندهم. م یاو بود که پوزخند زد و چشمانم را فشردم تا کار باز

 پا انداخت. یروبه روام نشست و پا رو

 .ارمیبابا گفت اشکتون رو در ن فیح-

 .ید یم تیچقدر هم اهم-

 صورتم کنم. نتیحرص را از صورتش خواندم و حاال نوبت من بود که پوزخند ز اندفعه

 ؟ نیداد تیشما چقدر اهم-

 .دی، رفت دینر کهین... گفتم در خونه اون ز دی، رفت دینر گفتم

 داد ادامه داد: با

 .یدندگ هیهمش -

 قبرستون باشه. نهیهاتون باعث شد مادرم االن س یلجباز نی. همدییایعقل ب سر

 به سمتش. میبغض آلود توران باعث شد نگاه بده یصدا با

 الاقل نمک نپاش. یستیزخمامون ن یمرحم برا-

 .دیپس منتظر مرحم نباش نیدیخودتون اون زخم رو خراش-
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 چشمان سردش شدم. رهیخ تیعصبان با

 ؟ یبه کجا برس یخواه یحرفات م نیبا ا-

 زد: ادیفر

 نه بازنده. دیبرنده باش یباز نیا یتو دیو شماهم با یباز کی یزندگ دی. بفهمدییایسر عقل ب نکهیبه ا-

 زد: غیصدرا کوباند و همراه با اشک ج ی نهیس یرا باال برد و رو فشیجلو آمد و مشت ظر توران

 .دینی، بش دی، نخند دی، نر دینکن دیمن ببازم. شماها گفت دیخودتون باعث شد-

 خودش کوباند. ی نهیبه س هیگر با

 بشم. کیپسر نزد هیبه  دمیترس یبود. م "نه" میزندگ یمن همش تو-

که  دیساخت یآدم هی. از من دینداد ادیو به من ر یکردم همه هم جنسام پاکن ، خوبن خودتون رسم باز یفکر م من

 ها شکست بخوره. یهمه باز یتو

 گله کرد. دمینه شا ایزد  غیزد ... ج ادیفر

 حاال من شدم مقصر ؟-

 در کنترلش داشت ، گفت: یکه سع ییزد و با صدا شیبه موها یچنگ یعصب

 .ینباش. خودت خودت رو شکست داد یاجتماع مینگفت ینکن ول می. ما گفتیآره مقصر خود خودت-

پنهان کردم. به پرده  یلیجنگ و دعوا را نداشتم. به طرف اتاق توران رفتم و خودم را در آن اتاق مستط حوصله

نشستم.  وتریکامپ زیکنار م یصندل یشدم و رو رهیازش عبور کند ، خ ءیش اینور  چیداد ه یکه اجازه نم دهیکش

 یصدرا را نشونم. آرنج دستم را رو یدادها یدرها کردم که باعث شده بود صدا نیخرج سازنده ا "یامرزیخداب"

 گذاشتم و کف دستم بود که محافظ سرم شد. زیم

را  میبا بغض زدم و چشم ها یکردند ؟ لبخند یحکم صادر م دندید یرا که با چشم خود م یزیچه همه فقط چ یبرا

آدم را  یزندگ یوقتها لجباز یگفت بعض ی. چقدر عمه مرمیرا بگ میاشک ها زشیر یرو به سقف کردم تا از جلو

 زند. یم شیآت
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چشمانم  "دروغ"هم گفت.  یا گهید زیکند. عمو چ یاما ، پسرش قضاوت م دینکن "قضاوت"گفت  یتوماژ هم م عمو

 دوختم و زمزمه کردم: زیرا به م

 خودت کمکون کن. ایخدا-

 .میا گهید قصه هیما  میستیمثل توماژ و اسرا ن ما

 زدم. یشدم و لبخند رهیقرمز توران خ ی افهیو به ق دمیبه طرف در چرخ یشدن در، همراه صندل دهیکوب با

 کنه. یرو حل م یزمان همه چ-

 شه. یم زیتا زمان بگذره صبر آدم لبر-

 درست کردم. نهییآ یام را جلو یبلند شدم و روسر میزدم. از جا یپوزخند

 درست کنم. یزیناهار چ یرم برا یمن م-

 هریگذاشته بود ، خ یشانیپ یبود و ساعد رو دهیمبل دراز کش یتکان داد و از اتاق خارج شدم. به صدرا که رو یسر

 یبازوها یسر رو یا هیثان یشد فقط برا یپرستم ؟ کاش م یهم م دنتمیطرز خواب یمن حت یدان یشدم. تو چه م

من  یهستم و تو برا "یآبج"تو  یچکنم من برا یولهم بذارم،  یروبشوم و چشم  ایدن الیخ یمردانه ات بذارم و ب

غذا  یبرا یبرداشتم تا چندتا تخم مرغ درست کنم ؛ چون نه وقت تابهی. به طرف آشپزخانه رفتم و ماه"داداش"

 . یدرست کردن بود نه حوصله ا

تادم. فرس اهیشدم و فکرم را به دنبال نخدس رهیحباب تخم مرغ خ دنیشکستم به ترک تابهیمرغ را که داخل ماه تخم

 و به عقب برگشتم. دمیاز جا پر دمیکه از کنار گوشم شن یبا صدا

 ؟ یکن یدرست م یچ-

 و با قاشق ، تخم مرغ ها را هم زدم و گفتم: دمیکش یپوف

 .تابهیماه یتو یول ،یقرمه سبز-

 .میدیخند یهرهر مقدار-

 داده بود ، کردم و باز نگاهم را سوق آن زرده تخم مرغ کردم. هیکنار گاز تک نتیخرج ژستش که به کاب یچشم ریز
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 حاال خوشمزست ؟-

 را بلند کردم. میگذاشتم ، صدا زیم یبرداشتم و رو رهیرا با دستگ تابهیزدم و ماه یشخندین

 ناهار. ایتوران ب-

 گوشم را قلقلک داد. شیصدا یمکث بعداز

 خوام. یمن نم-

 نشست. شیو رو دیکنارم عقب کش یانداختم و صدرا صندل یصندل یرا رو خودم

 بده ؟-

 نگاهش کردم. متعجب

 ؟ یچ-

 تخم مرغ.-

 همراه تعجب زدم. یپوزخند

 دهنت کنم ؟-

صورتم کردم.  ینقاش یاش شدم و لبخند محو یچشمان مشک رهیهم بست. خ یرو "مثبت"را به عالمت  چشمانش

 بهتر ؟ نیاز ا یچ

و از تخم مرغ پرش کردم و همانجور که نگاهم زوم چشمانش بود ، دست لرزانم را به طرف نان برداشتم  یا تکه

 هم. یرو گریهم د یدهانش و چشم ها یدهانش بردم. دست من جلو

 

 یمرد را به دست من امانت م نیا یلحظه ا یکنم. کاش خدا برا یعوض نم ایبا دن یچشم هارا حت نینگاه ، ا نیا من

 باشم. یامانت دار خوبدم  ی. قول میسپرد
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 یانگشتانم را داخل دهان کرد و چشم بست. سر انگشتانم که با زبانش تَر شد ، لبخند نیب یباز کرد و لقمه  دهان

 کنج لبانم نشست.

 .کهیکوچ یآبج یمرس-

 کیدادم ؟ من فقط و فقط  یم یدواریکم کم بال در آورد و از النه اش دل کند. چرا من همش به خودم ام لبخندم

 بلند شدم. یصندل یخواهر بودم و بس. دستم شل شد و از رو

 رم بخوابم. یمن م-

 درشت شده اش ، گفت: یچشم ها با

 .یتوکه هنوز نخورد-

 زدم. یکج لبخند

 .رمیس-

ن با که او باشد م ییتوانستم جا ی، جدا کردم. نم دیکش یکه او نفس م یینفسم را از آنجا عیباال انداخت و سر ییابرو

پتو  ریو ز دمیتختش دراز کش یام بکنم. وارد اتاق توران شدم و بدون آنکه بهش نگاه کنم ، رو هیهوا وارد ر لذت

کردم نکند توران از حس من بو برده باشد ؟  یوقتها فکر م ی. بعضدینپرس ی. چقدر ممنونش بودم که سؤالدمیخز

 ر کنم.را از خود دو الیفکر و خ نیرا محکم بهم فشردم تا ا میچشم ها

 

 

*** 

 

 انداخت. نیخانه طن یخنده اش در فضا یکه صدا دمیرا کش شیبرداشتم و موها زیو به طرفش خ دمیکش یغیج

 ؟ یچته وحش-
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 ؟ هیچ نمیتورو خدا بده بب-

از چهلم عمه اسرا گذاشته  یهفته ا کیاز مبل کز کردم.  یکردم و گوشه ا یگفت. اخم "ینچ"باال انداخت و  ییابرو

خواست ؟  یبود. عاشق از خدا چه م میرا داخل خانه بگذارم. هرچند من از خدا میبود و من هنوز اجازه نداشتم پا

گرفت.  یخانه را در بر م ی؛ چون عطرش فضا اشداگر دور ب یعطر تنش حت دنییخواست. بو یکنار عشقش را م

 عشق. نیخواستم دل بکنم از ا یعاشق بودم. هرچه که بود نم یلیخ من دیشا ایعطر تنش ماندگار بود  دیشا

 زنده است ؟ لیدل یدانست ب یم یخنده ها تلخ است ؟ چه کس نیدانست ا یم یکرد و چه کس یتوماژ خنده ا عمو

 نکن بچم رو. تیصدرا اذ-

 ثنا ؟ نیا ایبابا ؟ من بچتم -

 توران کاشت. یموها یرو یدست دور گردن توران انداخت و بوسه ا عمو

 هردو.-

 ، باربد(ما را کشته بودند. ایصدرا با کمک آن دوتا)برد نیعمو نبود حتم داشتم ا اگر

گل کرد. به عمو نگاه کردم که از  میغرق بود. حس فضول شیگوش یلیبه صدرا کردم که در صفحه مستط ینگاه باز

ه ک یامکیکشاندم و به پ رونیاز درون دستش ب صدرا یحرکت گوش کیبلند شد و به طرف اتاقش رفت. با  شیجا

 داد ، چشم دوختم. یباربد م

 "قبول کرد ؟"

 در جواب گفته بود: صدرا

 "خوام بهش بگم ... خداکنه قبول کنه. یهنوز م"

 خواندم. یرا م امیپ هیرفتم و بق یو عقب عقب م دمیزدم و پشت مبل خز یغیبرداشت که ج زیبه طرفم خ صدرا

 :باربد

 ".یگم هرچه زودتر بهش بگو دوستش دار یمن م"
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 "گم دوس ...  یامروز بهش م نیهم ادیحاال هنوز خونشون نرفته به احتمال ز"

به  تیشدم که با عصبان رهیدرهم صدرا خ یشد. به اخم ها دهیاز دستم قاپ یادامه اش را بخوانم که گوش خواستم

شدم که با  رهیو منگ به توران خ جیا دوست داشت ؟ گر یمن همانجا ماتم زد. ک یطرف اتاقش قدم برداشت. ول

 کرد. یشده مرا رصد م زیر یچشم ها

 

 نیریبه ش یخواست یبود که نه م یحس ملس هیشده بود.  نیدر اعماق وجودم عج یبیعج یشوق و خوشحال کی

 کردند. یم یلبرخودشان د یداشتند برا ی. بند بند وجودم از خوشحالنینه با ترش تر یعوض کن ایمزه دن نیتر

زد ، به طرفش رفتم و  یچشمک م نکه ناخودآگاه به چشمان مشکوک تورا یاو مرا دوست داشت ؟ با لبخند یعنی

 کنارش نشستم.

 ؟ یدید لشیموبا یتو یسازت کوکه ؟ چ هیچ-

 بهم داد. ارویکه دن یزیچ-

لب گفت و به طرف اتاقش رفت. از استرس انگشت  ریز یزیام شد و بعد چ رهیور خ میدرشت شده ، از ن یچشم ها با

اش بود مخاطبش من باشم.  یکه در گوش یزی. خداکند چدمیکش یم یدر پ یپ یو نفس ها دمیمال یرا بهم م میها

زد ، گوش فرا دادم. چشم  یم شخندیآنجا ن خچالی "کیت" یو به سکوت خانه که فقط صدا دمیکش یقینفس عم

 زدم. ینیریناخودآگاه لبخند ش شیکه با صدا بستم و نفسم را رها کردم

 ثنا ؟-

شدم. چشم  رهیسرم گذاشته بود ، خ یدستش باال کیمبل نشسته بود و  یمضطربش که کنارم رو ی افهیق به

 یدو دست یرا گفتم که با سخاوتمند "یجان"چشمانش. لب باز کردم و آن  یاهیس یدوختم به آن دور دورها

 کردم. یم مشیتقد

 جانم ؟-

 از استرس یدانست وقت یهستم ؟ او م یلیفک مستط نیدانست من عاشق ا یو او چه م دیکش ششیبه ته ر یدست

 ؟ رمیم یزند من ذره ذره م یچشم ها برق م نیو خشم ا
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 بگم. یزیچ هیخوام  یم-

 زدم. یهم بستم و لبخند کج یهم متقابل او نشستم و چشم رو من

 راحت باش.-

 زد و زمزمه کرد:زل  میچشم ها به

 تونم راحت باشم. یمن نم یرو خوند امیاون پ یوقت-

 فقط ایاو دوست داشت آنجا استراحت کند و قصد برگشت را نداشت. خدا دیکرد و شا ستیا یا هیثان یبرا نفسم

 .اوردیرا به زبان ب "دوستت دارم" یرا نگه دار تا عشقم حرف بزند و کلمه  تیایدن قهیدق کی یبرا

 دهان باز کرد. یقینفس عم کیو با  دیکش نشیشلوار ج یانداخت و با کفت دست ، رو نییپا سرش

 .یخواستم الهام رو برام جور کن یخواستم. م یدوستت دارم. من م یلیکه خ یدون یثنا خدا شاهده م-

 تیاهم یآنقدر ب ایام فرو کرد ؟  نهیبه س یچه خنجر دیخورد، بودم. او فهم یکه تکان م شیلب ها رهیخ همانجور

 به چهره ماتم ، ادامه داد: الیخ یبودم که ب

 باال بزن. نیبذار و به عنوان خواهر برام آست یقرار هیخوامش باهاش  یازدواج م یدوستش دارم ثنا. برا یلیخ-

هش بکه ذره ذره  یکس یبرا نیهمراهم بود. بگو آست شهیکه هم یکس یبرا نی؟ برادر ؟ نه ... نه! بگو آست نیآست

 دادم یاجازه م دیشد. و من نبا یداشت پر م می. چشم هادندیکوب یسرم م یتو "برادر" یدلبسته شدم و همه کلمه 

 "باشه" یبه نشانه  یمنزجر را قورت دادم و سر بغضفقط آن  "باشه داداش" میآنها مرا رسوا کنند. نتواستم بگو

 نیا وانهیمن د دیو نفهم دیمن جان دادم. خند دیو ند دی.د. خندیو گونه ام را محکم ب.و.س. دیتکان دادم. خند

. ستمیرفت ، نگر یکه به سمت اتاقش م کلشیخنده ها هستم. تا مبل تکان خورد ، نگاه باال کشاندم و از پشت به ه

 کند ؟ یدود و همانجور رشد م یم شهیر کیبغضم دارد مانند  دیقلبم را لگد مال کرد ؟ فهم شیآن پاها با دیفهم

را پناه بدهد. دستم باال آمد  ممیتی یروشن نبود تا دست ها یشوفاژ چیخانه ه یفضا یسرد بودند. انگار میها دست

 است و یواقع یزندگ کیاتفاقات خواب نبود. بلکه  نیاز ا چیبه آن بردم ه یاش پ یگونه ام گذاشتم. از سرد یو رو

تلخ  زیچ کی یکه همه عشق ها بهم برسند. زندگ ستین نخب رما یزنم. زندگ یدست و پا م هودهیمن دارم در آن ب
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صت خال ریت کیکه راحت با  یشو یمهره سوخته م کی. ینباشد تو باخت اریباهات  ریو گزنده است که اگر دست تقد

 کنند. یم

دم. ز رونیبه تن بزنم از خانه ب ییبدون آنکه پالتو یچجور دمینفهم یمبل بلند شدم حت یاز رو یچجور دمینفهم

 "دوست دارد"را  یگری؛ نابود شدم. کمر خم کردم او گفت د دمیرا فهم زیچ کیفقط  دمیرا نفهم نهایاز ا چکدامیه

 یهدف قدم ط یجهت ، ب یخواستم ب یباال بزنم. فقط م "نیآست" شیاو گفت برا یاحساس خشکاندم وقت شهیر

د کن یزند ، ترکت م یاز ذهنت چمبره م یکه گوشه ا یببرم. و مگه خاطرات ادیرا از  یآسفالت تا همه چ نیا یکنم رو

 زنند. یم یاز جنس نامرد یشخندیکنند و به تو ن یگوشه اتراق م کی؟ نه آنها 

به  یکه احساس خفگ ییآمد تا جا یکشاندم. بغض هرلحظه داشت باال ... باال م یرفتم بلکه خودم را م ینم راه

؟  ی؟ تو چجور نشکست اوردیوقت خبر دادن شوهرت قرار است سرت هوو ب یجور تحمل کردسراغم آمد. عمه تو چ

 پنهان کند. یجارو گوشه ا کیکه آنها را الاقل با  ستین یمن شکستم ؟ نه! من خاکستر شدم و کس

 

*** 

 

گفت و  یاربد مثنا در گوش ب "مثبت"و از جواب  دیخند یداد. او م یجان م ابانیخوشحال بود و او داشت در خ او

 رهیها خ نیرها کرد و به رفت و آمد ماش یمغازه ا یجلو یپله  یکرد. خودش را رو یم یثنا بود که احساس پوچ

محکم مانند مرد  یچه بود ؟ او سوخت ول "اسرا"سوختن و ساختن ساخته نشده بود ؟ پس  یشد. مگر زن برا

 یا دهیاخالق و عق کی ی. هرکسستندیهمه انسان ها مثل هم ن یمانند عمه اش محکم باشد. ول دی! اوهم با ستادیا

آن کاسه  یرا جمع کرد و سرش را رو شیچه برسد به ... پاها گریخواهر و برادر است د نیصدها فاصله ب یدارد. حت

لش کرد اما ... د ینم یبرگرداند. خسته بود. ناشکر یکه نعمت خدا بود ، رو دیاز نور خورش یتزانوانش گذاشت. ح

. دییا پار ابانیبود که خ شیبلند شد و چشم ها شیرمق از جا یو ب دیباال کش "نیف" کیاش با  ینیگرفته بود. آب ب

انداخت تا چهره هارا  نیی. سر پاختبود ، چشم دو یمعمول یکیخندان  یکیجلو گذاشت و به صورت مردم که  یقدم

 سوخت و یکرد و م یاز درد ذوق م شی. انگشتان پادیزاده رسو حسرت نخورد. رفت و رفت تا باالخره به امام  دینینب

را به آغوش  شیو دست ها دیلرز یکردند. از سرما بدنش م یفرو م شیسوزن در انگشتان پا ی. انگاردیکش یم ریت

 یگوشیخواست خودش را با باز یگرفت و م یاش م یکم کم داشت باز دیشد. خورش رهیخ. به آسمان غروب دیکش

سرش  یبرداشت و رو یورود یاز جلو یگل دار دیشود. چادر سف انینما گریظاهر د کیپشت کوه پنهان کند و با 
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شد.  رهیو برق خ رقحس شده بود ، دوطرف چادر را گرفت و به امام زاده پراز ز یسردش که ب یانداخت. با انگشت ها

سنگ سرد  یرا رو شیانداخت و پا یمز بود ، نگاهکه حاال قر شیدر آورد و به سر انگشت ها یرا کنار شیکفش ها

 یاوج گرفت و تا مغزش نفوذ کرد. باز آن سوزش بود که به سراغش آمد. ب شیپله ها گذاشت ؛ سرما از انگشت پا

که  یکه نور سبز دورش احاطه کرده بود و پارچه مشک یبه زر چشمشرفت.  نییبه سوزش شد و از پله ها پا تیاهم

درحال نماز خواندن بودند ،  دیسف یحک شده بود ، باال افتاده بود. به چندتا زن که با چادرها شیاسم ائمه رو

 قفل کرد و لب حیضر یال شیو سرد نشست. انگشت ها زیل نیزم یرساند و کنارش رو حی. خودش رو به ضرستینگر

 خوردند. یگونه اش سر م یکردند و رو دایرا به آن چسباند. قطرات اشک راه خودشان پ شیها

چقدر آنجا  دیاز بلندگو فهم "اهلل اکبر"که زمان را از دست داد. با بلند شدن  ختیآنجا هق زد و اشک ر انقدر

 را شیکنده شد و با دو کفش ها شیاز جا عیشود. سر یبه توماژ نداد که از خانه خارج م یخبر ینشسته است و حت

 یتاکس یبرا یگذاشت و با عجله دست یورود رد ی لهیم یاش درست کرد ، چادر رو یشال مشک یبپا زد و سرسر

رد فکر ک نی. او فقط به استیتنش ن یزیبرد که چ ادیبرد ...  ادیسرما را از  یگرم شد. حت نیبلند کرد و سوار ماش

اش نشسته بود و به  قهیشق یرو یبرد. از ترس ، عرق مزاحم یحساب م یول دیترس یکشد. ازش نم یصدرا اورا م

خبر خانه را ترک کرده بود. حتم  یساعت بود ب6به  کیکرد. او نزد یم یداد ، نگاه ینشان م18اش که  یساعت مچ

 نگه داشته شد ، نیخانه که ماش یهمراهش را برنداشته بود. جلو یفکر گوش یداشت همجا را دنبالش گشته اند. و ب

شد.  رهیخ دیبه در خانه سف استرسکه داشت به راننده داد و پر یر پولمانتواش فرو برد و مقدا بیدست داخل ج

 و دیداد از خانه شن ی. صداستادیخانه ا یکردند تا برود جلو. باالخره آن طلسم را شکست و جلو ینم یاری شیپاها

 ترسش را دوبرابر کرد. 

 دفعه در گشوده شد و نفس دخترک بود که قطع شد. کیباال برد تا زنگ را بزند که  دست

 

ا و ذوقم را ب یدفعه در گشوده شد و نفس دخترک بود که قطع شد. تمام خوش کیباال برد تا زنگ را بزند که  دست

زده بود. آب دهانم  رونیدست مشت شده اش که رگ دستش ب یبرد. نگاه کشاندم رو غمایبه  نشینگاه خشمگ نیا

دست مردانه اش شد ، مرا به  ریام که اس شانهمقطع شده بود و انگار عجله داشت.  میبود. نفس هاخشک و گس شده 

 را زده بودند. یهمانجا سکته قبل میجلو هل داد و در را محکم بهم کوفت. از ترس پاها
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 لو خوردم. تورانت یرا گشود و باز من بودم که به جلو پرت شدم و کم یشانه ام بود که قفل مشتش شد و در ورود باز

دستگاه تنفسم هم از کار  یو من از ترس حت دنیمن از جا برخز دنیمبل نشسته بودند با د یو عمو توماژ که رو

 زد: ادیشد و فر زیصبرش لبر یکردم و کاسه  یصدرا نگاه یعصب ی افهیافتاده بود. به ق

 ؟ یبود یموقع شب کدوم گور نیتا ا-

د و ش یتوانستم جوابش را بدهم. از سکوتم حرص یآمد. انگار زبانم قفل کرده بود که نم یدر نم چکسیاز ه ییصدا

 داد زد:

 باتوام.-

را  میرا محافظ صورتم کردم. جرئت آنکه دست ها میزدم و دست ها یغیبرداشت و دست باال برد ، ج زیطرفم خ به

 بکشانم ، نداشتم. نییپا

 عمو نیهوا گرفتار مشت خشمگ یدادم و به دست صدرا که تو نییپا میبا تعجب دست ها دمیعمو را که شن ادیفر

 شدم. رهیشده بود ، خ

 کنم. یدستت هرز بره به مرگ اسرا تو روت نگاهم نم گهیدفعه د-

 :دیغر یدر پ یپ یپرت کرد و با نفس ها یرا به سمت دستش

 .یزن بلند کن ینکردم که دست رو تتیترب ینجوریمن ا-

 گفت: یضرب گرفته بود بدهد، رو به من با لحن جد نیزم یرو شیبا پا یبه صدرا که عصب یتیآنکه اهم بدون

 بابا ؟ یکجا بود-

 ام شدم و گفتم: دهیکش یانداختم و مشغول شکستن انگشت ها نییرا پا سرم

 رفته بودم امام زاده.-

 ؟ یبد یتوست یخبر نم هی-

 بغض زمزمه کردم: با
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 داشتم. ازین ییبه تنها-

 تکان داد و روبه صدرا محکم گفت: یسر

 اتاق کارت دارم. ایب-

خرجم نکرد و دنبال عمو  ینگاه مین یفرو برد و جلوتر به طرف اتاقش قدم برداشت و صدرا حت بیدست در ج عمو

 به بغض کهنه ام نکردم و توران گفت: یتوماژ رفت. توجه

 حالت خوبه ؟-

 .ینیبب یتا خوب رو چ-

ام  یچشم دوختم. دوست داشتم زندگ دیمبل نشستم و به سقف سف یکه داشتم رو یحس تهنگاهم کرد و با  قیعم

ناقوس مرگ بود و  میساعت برا "کیت" "کیت" ی. صدااهمیس یزندگ یبکشد رو یرنگ باشد و سر پوش نیبه هم

 یدیسف یچشمانم رو یاهیهنوز س یکرد. حضور توران را کنارم حس کردم ول یم دیرا تشد تمیاز عصبان یدرجه ا

 ام. یحس پوچ یرو دینکش یماله ا نشیآرام و دلنش یصدا یسقف بود. حت

 چته ؟ ییثنا-

 دارم. یدیحس خالء و نا ام هی-

 زبان باز کرد. یمبل بود ، گذاشت و بعد از مکث یدستم که رو یگرمش رو دست

 ؟ لشیدل-

 نپرس.-

 چرا ؟-

 دل خودمم موندم. یجواب چرا یتو-

 و زمزمه کرد: دیکش یپوف

 .یزن یمبهم حرف م-
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 حس گفتم: یشدم و صورتم را با کف دستانم پوشاندم و ب خم

 ندارم تا حلش کنه. یداره که استاد یادیمن مجهوالت ز یزندگ-

 شانه ام گذاشت و از کنارم بلند شد. یرو دست

 شه نه کارگردان. یحل م گریفقط به دست خود باز یمجهوالت زندگ-

 نگاهش کردم. قیصورتم سر دادم و عم یرا از رو میها دست

 .یمن نقش مهمان دارم نه اصل-

 زد و چشم بست. یلبخند

 شن. یم دهید شتریب یباشه ول کیکوچ دیشا-

به من  دیلنگ یکارشان نم یبودم و تا زمان رهیذخ مکتین یکِش داد و اوهم مرا ترک کرد. من رو میلب ها یپوزخند

کنم.  یمن یرا خال دانیبشوم. من با شکست م دهیبود تا د ازین نیبودم که فقط به ذرب یزیر ینقطه  کینبود.  اجیاحت

 را ترک کنم. دانیم روزیگل بزنم و پ رآخ یها قهیآن دق یکنم تا حت یو گرم م نیآنچنان تمر

 "ندارد. یشدن که کار تانیوگرنه کاپ قهیدق کی یشده برا یبرنده شدن حت یتو بجنگ برا"

با  کردم یشکم جمع کردم و سع یتو نیرا مانند جن میمبل گذاشتم. پاها یدسته  یرا باال تر کشاندم و سر رو خودم

 زده بدنم بکنم. خی یگرما را وارد سلول ها نیتلق

 

*** 

 

خواستم  یرا که م یکرد. تند تند قرار داد یم یتات یمغزم تات یآسفالت داشت رو یشدن توپ رو دهیکوب یصدا

 نوشتم. کاغذ یرو

 کاغذ و خودکار زدم. ریزدم و بادست ز ی، داد نیزم یشدن توپ رو دهیبا کوب باز
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 بکوب. نیزم یالمصب رو رو نیا گهید یبرو جا-

اش را پاک کرد و باز به طرف تور  یشانی. با کف دست ، عرق پدیکش یقیبغلش زد و نفس عم ریکرد و توپ را ز یاخم

 برگشت.

 چکار تو داره ؟-

بکوبد ، مچ دستش گرفتم و  نیزم یو تا خواست توپ را رو ستادمیبلند شدم و کنارش ا یکیپالست یصندل یرو از

 کردم. کیابروانم را بهم نزد

 کارم داره. یلیصداش خ-

 ینور آفتاب برق م ریاش که ز یقل داد و نگاه گرفتم و از توپ و نگاه دادم به چشمان مشک یبسکتبال را کنار توپ

 زد.

 ؟ یت شدراح ایب-

 .دمیکش شمیبه ته ر یباال دادم و دست ییابرو

 بهتر شد. یکم-

 .دمیشن یکیاز نزد میآرام مامان مر یزد که صدا یپوزخند

 ناهار. دییایپسرا ب-

 تکان دادم و بدون توجه به باربد به طرف مامان حرکت کردم و دست دور گردنش انداختم. یسر

 چشم پرنسسم.-

 .دیکرد و گونه ام را با دو انگشت کش یا خنده

 لوس نشو.-
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 یکرد و م یبابا که سرش را داخل قابلمه کرده بود و تند تند مشت برنج م دنیو با د میداخل آشپزخانه شد همه

جا غذا را قورت داد که در  کیخنده. با دهان پر نگاهم کرد و  ریبلند زدم ز یخورد ، اول متعجب شدم و بعد با صدا

 بابا در آمد. "آخ"به کمرش زد که  حکمکرد. باربد با خنده جلو رفت و چندبار مشت م ریگ شیگلو

ابا . بستیکرد ، نگر یسبزش که من از او به ارث برده بودم ، نگاهم کرد بعد به مامان که با اخم نگاهش م یچشما با

 قصد بزرگ شدن را نداشت. چوقتیبود به قول عمه اسرا ه نیاخالقش هم شهیهم

 و روبه مامان گفتم: دمیعقب کش یراه تنفسم. صندل یشد برا ینشست و سد میدر گلو یعمه ، بغض بد ادی با

 ؟ یباال بزن نیبرامون آست یخوا یمامان نم-

 خورد. یرا م شیبه باربد کردم. خونسرد غذا ینگاه مین

 منکه از خدامه مادر.-

 هنوز بچن. نایزن ا-

 .دمیرا در هم کش میاز خنده زد که من اخم ها یپق باربد

 سالمونه ها25بابا ما-

 لب خواند. ریز یزیکرد و بعد چ ینگاه مانیبا شوق به هردو مامان

 قربونتون برم.-

 به بابا گفت: رو

 دوتا دوقلوان ؟ نیشه ا یبهنام ؟ اصالً باورت م ینیب یم-

 باال انداخت. یسر بابا

 نه واال.-

تخت نشستم و عکس را از  یگفتم و آشپزخانه را ترک کردم. به اتاقم رفتم و رو یا "دردنکنهدستت "حوصله  یب

 کشاندم. رونیبالشت ب ریز
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 به صورت خندانش کردم و زمزمه کردم: یلبخند نگاه با

 .یش یمال خودم م یبه زود-

 .دمیبه صورتم کش یکردم و دست یزیر اخم

 ؟ یچ یاگه نخواه-

خودم را مشخص بکنم. از تخت کنده  فیتکل دی. بادمیترس یت انداختم و چشم بستم. متخ یرا از پشت رو خودم

 از از اتاق خارج شدم و به طرف آشپزخانه رفتم. عیشدم و سر

 زدم و بلند گفتم: واریدستم را به د کی

 .دیبه من نگاه کن-

 زد. ییداد و لبخند دندان نما هیتک یو به من نگاه کردند. بابا به صندل دنیمتعجب دست از خوردن کش همه

 جونم عشقم ؟-

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 باشم. یبابا بذار جد-

 حرفم را گرفت و با اخم تشر زد: یادامه  مامان

 بهنام.-

 دمیکش یاز اضطراب بود. خجالت م نهایکردم و همه ا یکج و راستش م یراستم را ه یدادم و زانو نییدهان پا بزاق

 موضوع را مطرح بکنم. نیا

 زد. رونیجونم از حلقم ب گهیمادر بگو د-

 گفتم: عیو سر دمیصورتم کش یرا محکم رو دستم

 خوام. یمن زن م-
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 که نم  اشک یسکوت را دوست نداشتم. مامان با خوشحال نیپق باربد بود که سکوت بد خانه را شکست. من ا فقط

 یزدم و خم شدم و رو ی. لبخنددید و محکم مرا در آغوش کشبود ، سمتم آم دایشبش هو یاهیبه س یدر چشما

 بوسه زدم. شیموها

 ؟ یچکار زن من دار یهو-

 .دیبه صورتم کش یبدهد ، دست تیبدون آنکه به بابا اهم مامان

 ؟ هیحاال عروسم ک-

 همه گشت و آنها منتظر جواب من بودند. یرو جمی؟ نگاه گ میموضوع را بگو نیماندم. من چجور ا مات

 گفتم: یآرام یانداختم و با صدا نییرا پا سرم

 ثنا.-

 شانه ام تکان خورد. یآنچنان داد زد که کم باربد

 ؟ یچ-

 .دیبار یهمه ازشون تعجب م یها چشم

 گفتم: محکم

 داره ؟ یچ-

 وقته دوست دارم. یلیثنا رو خ من

 افتاد. نیزم یرو یبد یبا صدا یکه صندلبلند شد  یصندل یاز رو یجور باربد

 ؟ یگ یم یچ یفهم یابله م-

 شه ؟ یعاشق خواهرش م یاونم ثنا و تورانه ؟ کدوم احمق میدوتا خواهر دار میتا نگفت 3ما  مگه

 سپر کردم. نهیس شیمادرم را کنار زدم و جلو یعصب
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 کردم. دایکم کم بهش عالقه پ یشد. ول یگفتم خواهر ؛ چون سرم نم یآره تا بچه بودم فقط م-

 انداخت و اخم آلود روبه من گفت: نمانیفاصله ب یکم شیبا دست ها بابا

 ؟  یمطمئن ایبرد-

 ؟ گستید زیچ هیتوماژ و بهزاد  یثنا برا یدون یم توکه

 تکان دادم و محکم و شمرده گفتم: "آره" یبه نشانه  یسر

 من ثنا رو دوست دارم.-

 کلمه را تکرار کرد. کیبه کمر زد و چشمانش در کاسه چرخاند و فقط  یدست باربد

 "!یشد وونهیتو د"

 گفت: یبا مهربان مامان

 شه ؟ یم تونیبچم عاشق شده شما حسود-

 زدم. یمامان چشمک به

 بفرما.-

 

 به بازوام کوباند. یبا خنده مشت بابا

 کنم. یمنم عاشق بودم پس درکت م-

کردم و آنها از  ی. خنده ادیما ، محکم گونه اش را بوس یو جلو اوردیمامان که گلگون شد ... باز بابا طاقت ن یها گونه

 زدند. رونیآشپزخانه ب

 .میدیرا در آغوش برادرانه کش گریدفعه هم د کینگاهم کرد و  قیعم باربد

 به کمرم زد. چندبار
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 .دیبهم برس داورمیام-

 نگفتم. یزیزدم و چ یلبخند

 

*** 

 

تاوان دارد ؟ از کجا معلوم زمان تقاص و تاوان  میتیشکستن دل  دیبود دهیشن ایدانست ؟ آ یسرنوشت آنها را م یک

 است ؟ کینزد

چشمان شرور ثنا  یعکس که رو یرو قیعم یکرد و از ته دل بوسه ا کیبا خنده عکس ثنا را به صورتش نزد ایبرد

 بود ، زد.

،  زد یم شیصدا "یآبج"دختر که  نیدل به ا یک دیجان بدهد. نفهم شیثنا را دوست داشت که حاضر بود برا آنقدر

 صداش بزند. "داداش"دوست نداشت او  چوقتیداد. ه

دانست  یزد و با آرامش چشم بست و خودش را به دست خواب سپرد و او خوشحال در خواب غرق شد. و نم یغلط

 .دیآ یتا م5 نیااز روز بعدش چه به روز 

 خبر ندارد. شیاز فردا چکسیگفتند ه یم راست

 

*** 

 

 یقهوه ا_کرم یواریاز حسش به کاغذ د یرا درهم قالب کرد و نگاه عار دندیلرز یکه از استرس م ییها دست

 ی. بودیکش یکرد و پوف کالفه ا ینگاه مین رهیت یقهوه ا زیم یاش رو یگوش اهیس یاطرافش دوخت. به صفحه 

، سر بلند کرد و به چشمان  ینازک یصدابه همان طمع به رنگ زهرمار زد. با  یمشامش زد و پوزخند ریقهوه تلخ ز

 روبه رو اشاره کرد. یشد. بدون آنکه حرف بزند ، با دست به صندل رهیدخترک خ یطوس
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 سالم.-

 گذاشت. زیم یچرمش رو فیگرفت و ک یجا یصندل یتکان داد و رو یسر

 سفارش بدم ؟ یچ-

 شما ؟-

 بود ، صدا بلند کرد. رهیدختر روبه رواش خ دهیکش یباال انداخت و همانجور که به چشم ها ییابرو

 دوتا قهوه تلخ!-

،  زد یچشمک م یقد شهیکه در آسمان پشت آن ش دیقفل کرد و به خورش یداد و دست دور صندل هیتک یصندل به

 شد و زبان باز کرد. رهیخ

 قهوه ات تلخ باشه. دیباشه باتلخ  تیزندگ-

 دختر روبه رواش ، چشم دوخت. جیگ یچشم گرفت و به چشم ها دینور چشم زن خورش از

 .یعادت کن یتلخ نیبه ا دیتوهم با-

 حالت خرابه. "واقعا-

 !رانهیو-

 اش را ماساژ داد. قهیگذاشت و با انگشتانش ، شق زیم یجفت دست رو آرنج

 ؟ یهست ی. تو کیصاحاب رو داد یب نیو آدرس ا یخانم کله سحر زنگم زد-

 ثنا.-

 رژ زده اش را کِش داد. یو مبهوت ماند.کم کم پوزخند، لب ها جیگ اول

 خب ؟-
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 نیکه قهوه سوخته درونش ع یو به فنجان مشک دیخواست حرف بزند ، با آمدن گارسون حرف در دهانش ماس تا

 شد و زمزمه کرد: رهیتنها کز کرده بود ، خ کی

 ؟ یچرا دوستش ندار-

 کرد. کیو به لبانش نزد دیرا جلو کش فنجانش

 .ستیتو فکر کن اندازه من ن-

 شد ، چشم دوخت. یکه ازش خارج م یرا دور فنجان محاصره کرد و به بخار فشیظر یها دست

 کنن نه بعدش. یاندازه رو قبل از رابطه مشخص م-

 ییبایکدام ز چیخودش را داشت. ه ینوبه خودش خوشگلشدند. هرکس به  رهیهم خ یخونسرد به چشم ها هردو

لبش مزه کرد و  یمانده قهوه ، رو یچانه زد و با زبان باق ری. دست زستیخلقت خدا زشت ن ینداشتند ول یافسانه ا

 نگاه کشاند. زیم یبه گل رز رو

 شه ؟ یتو م بینص یچ-

 آن بخار در گردش بود. ینکرد ؛ نگاهش پ یدختره نگاه یبه چشم ها هنوز

 .نید یتو فکر کن ادا-

 .یگردون یخوب جواب طرف رو بر م-

 گفت: حیکشاند. محکم و صر شیزد و باالخره نگاه به چشم ها یپوزخند

 کم داره ؟ یصدرا چ-

 ثنا خم شد. یرو یمچ دست انداخت و کم یرو فیبلند شد و ک شیجا از

 من کمه. یصدرا برا-

 ؟ یمدل باال ؟ خونه آنچنان نیداره ؟ ماش یدوست پسرمه. تو بگو چ یمرد حت نیبگم ا ادیم عارم

 رفت ، بدون آنکه به طرف ثنا برگردد گفت: یشاپ م یکه به طرف در کاف یدرحال
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 . برو بهش بگو خوشگله.ستین یپولش اندازه خونه اجاره ا یحت-

 که منتقل کرده بود ، ترک کرد. یبد یرا گفت و مغازه را با آن حس ها نیا

هرچند کم ارزشگ  نیشد در آن ماش یاو گرم م یندارد ول شتریب206زد ؟ پژو یم شیراجب صدرا ییچه حرفها او

الهام  نیساختن باهم. چه صدفرسخ راه ب ونیآش یداد برا ینداشت تا الهام را خوشبخت کند، اما ثنا جان م یخانه ا

 برساند. الهامب نبود. او نتوانست عشقش را به جوا نیو ثنا بود. حق صدرا ا

 یشد ، دست بلند کرد و با هزار فکر یرد م ریزرد رنگ که از آن مس یتاکس یبرا یکافه را ترک کرد و دست یعصب

دانست چه جواب صدرا  یداد. نم هیتک ینشست و به پشت صندل نیتشک ماش یکرد ، رو یکه داشت محدودش م

رد. ک یباال آمد و دلبر شی، از تار و پود گلو بوددر آورده  شیکه برا یاد کرده بود. بغض با زبانبدهد ؟ او به ثنا اعتم

چسباند و  نیسرد ماش ی شهیاش به ش قهیداد تا آن بغض راهش را عوض کند. شق نییچندبار آب تلخ دهانش را پا

 .دیراننده را نشن یشد. آنقدر حواسش پرت بود که صدا یپالتواش بود که درون مشت ثنا داشت مچاله م نییپا

 داد راننده به خودش آمد و صاف نشست. با

 .میدیخانوم رس-

به چشمان خسته اش  یشد و دست ادهیپ نینکرد و پول را پرداخت کرد ، از ماش یدرهم راننده توجه یاخم ها به

زده  خی یآسفالت کشاند و انگشت ها یرو ییجورا کیرمقش را  یب یاز سوزشش کم شود. قدم ها یتا کم دیکش

 زنگ گذاشت. یاش را رو

را باز کرد و با  یرا خراب کرد. در ورود اتشیآمد. او عمل رونیاش ب هیباز شد ، نفسش سخت از ر "یکیت"که با  در

 که به چشمش خورد ، متعجب گفت: یتیجمع لیس

 شده ؟ یزیچ-

 داخل دهانش انداخت و با دهان پر گفت: بیس یبا خنده ، تکه ا توران

 .نجایاومدن ا یفقط همه دست جمع ینه آبج-
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. حس دیجوش یدر دلش داشت م یزی. چدینرمش را بوس یگفت و با شوق به سمت مادرش رفت و گونه  "یآهان"

 یشد. دست رهیخ نهییروحش درون آ یتخت انداخت و به صورت ب یداشت. وارد اتاق توران شد و پالتواش را رو یبد

 زد. رونیو از اتاق ب دیاش را جلوتر کش ییو شال طال دیبه صورتش کش

 گفت: ییرسا یتوماژ بود ، نشست و توماژ با صدا یمبل دونفره که روبه رو یتوران رو کنار

 .دیخوب شد همه اومد-

 کنم. یراحت تر موضوع رو مطرح م االن

 لب زد: شد و رهیکرد و به صورت زرد ثنا خ زیچشم ر صدرا

 شد ؟ یچ-

 شد. طاقت نداشت. رهیتوماژ خ یصدرا و به چشم ها ینگاه گرفت از چشم ها عیسر ثنا

 

 داد. یها به آن چشم ها نگاه کند. او لو م ساعت

 شده توماژ ؟ یزیچ-

 همه چرخاند. یبه بهنام کرد و نگاهش را رو یقیرا درون بشقاب گذاشت و نگاه عم ارشیخ توماژ

 آفتاب لب بومم. گهیمنم د تشیراست-

 گفت: یو با دلخور دیوسط حرف پدرش پر توران

 خدانکنه.-

 کرد. یاخم

 وسط حرفم نپر دختر!-

 گفت: یداد و جد هیمبل تک به
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هم ثنا رو اندازه توران دوست  امرزیخودشم آگاهه. اسرا خداب یثنا رو چقد دوست دارم حت دیدون یهمتون م-

 داشت.

 ادامه داد: یو بعداز مکث دیا کشاسر یادآوریاز  یسوزناک "آه"

 کرد. یتیوص هیاسرا قبل از مرگش -

 .دیعمل کن تشیجواب گو باشم پس خودتون به وص ایخوام اون دن ینم

 ؟ تشیوص هیچ-

 گفت: ریانداخت و سر به ز ینگاه مین ایتان به

 ازدواج صدرا و ثنا !-

 را بهم کوباند. شیبا خنده دست ها یلیآمد. ل یدر نم چکسیاز ه ییصدا چیهمه قطع شد. ه یها نفس

 .میدار شیدر پ یآخجون عروس-

 شیبه موها یچنگ یدست زد و صدرا عصب یلیمات ماند ! ل ایو برد دیتا آمد. او خند5نیچه به روز ا دیو ند دیخند او

 زد.

ز . خوشحال انیغمگ ایدانست خوشحال باشد  یشد. نم رهیتوماژ خ یو ثنا مبهوت به لب ها دیبا اشک کِل کش ایتان

 داند. یخواهر م نیاز آنکه عشقش اورا ع نیرسد ، غمگ یآنکه به عشقش م

 گرفته بود. شیدست ها نیسرش را ب جیانداخت که گ یبه برادرش نگاه یبا ناراحت باربد

 دور کند. یتلخ نیدهانش را از ا یبرداشت و داخل دهان انداخت تا کم سیاز داخل د ینیریش تیاهم یب توران

 قطع شده بود. شانینفس ها یصدا یتا بودند که دور هم نشسته بودند. حت5متفرق شدند و فقط آن  جمع

ه را کنار زد و ب یقهوه ا یو پرده سنت ستادیا یرا به عهده خودشان گذاشته بود. صدرا ، کنار پنجره قد میتصم توماژ

 شد. رهیرا پوشانده بود ، خ باشیکه برف منظره ز یاطیح
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قبول کند. او ثنا را مانند خواهر دوست  یتوانست ثنا را به همسر ینم یاست ول "نه"نست جواب الهام دا یم او

 داشت.

د و ز رونیشده بود ، به کتش چنگ زد و بدون آنکه جواب باربد را بدهد از خانه ب شیگلو یکه النه  یبا بغض ایبرد

 تنها باشد. یخواست کم

 

 

*** 

 

مغزم بود. بغض داشتم ... درد داشتم ...  یدارش رو "قرش" یو صدا دمیکش یبرف م یرا رو میها نیهدف پوت یب

 ؟ زدیاشک بر دیگفتند مرد نبا یچرا م

 کرد. ریرفتم و بغض نامردم شکست و گونه ام را خرد و خاکش یم راه

 "لرزاند ! یسوزاند ؛ اشک مرد ، کوه را م یاشک زن ، دل را م"

 یبرا ختمیر یرفتم و اشک م یسوزاند. راه م یشد و تا عمق مغزم را م یبدنم م یداشت کم کم وارد سلول ها سرما

 دل شکسته ام.

 .زمیبر شیهمانجا در دلم دفنش کنم و خاک رو دیاز عالقه ام بروز بدهم. با یزیچ دینبا من

 .ختیآم یدرهم م ییبایو تضاد ز ختیر یام م یکت مشک ی. برف روختمینشستم و مردانه اشک ر یا گوشه

 

*** 
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دفعه ورق  کیچه  یمشغول بودند. برا یکردم که هرکدام به فکر ی، برادرم بودم. به صدرا و ثنا نگاه ایبرد نگران

 و وارد آشپزخانه شدم. دمیکش یهمه را نابود کرد. پوف کالفه ا یورق زندگ نیما عوض شد ؟ ا یزندگ

 ه بود.شد رهیآشپزخانه خ دیسف_ینارنج یها یبه کاش نشسته بود و یصندل یکه بابا پکر رو دمیبار د نیاول یبرا

 نشستم و آرام زمزمه کردم: کنارش

 ؟ یناراحت-

 داغونم!-

 چرخه. ینم میخواه یاونجور ما م یزندگ شهیهم-

 اش ، ناباور گفتم: یبارون یچشم ها دنیمزاحم دل کند و به من چشم دوخت. از د یها یاز آن کاش باالخره

 بابا ؟-

 :دینال یبغض آلود یگذاشت و با صدا زیم یرا رو سرش

 رو. تونینابود کردم زندگ-

 کردم. یاز نامفهوم یشانه اش گذاشتم و اخم یرو دست

 ؟ هیمنظورت چ-

 کرد. ینگاه میرا پس زد و سرش را بلند کرد. به چشم ها دستم

 .یریگ یاز همون دست پس م یگن از هر دست بزن یراست م-

 گفتم: یعصبان

 .یگ یم یهمم چف یبابا نم-

 :دیرا شکست و اشک روون گونه اش شد و نال طلسم

 نذاشتم عاشق به عشقش برسه.-
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 شکستم. حاال پسرم تاوان دل شکستنم داد. دل

شدم که  رهیزدم و به عمو توماژ خ رونیبود ؟ مبهوت از آشپزخانه ب یبه چهره اش چشم دوختم. منظورش چ جیگ

از تمام قصه خبر دار  دیبود ؟ من با یخبر داشته باشد. منظور بابا چ زیهمه چ از دینوشت. او با یبرگه م یرو یزیچ

 شوم.

 بهم انداخت. ینگاه نکشیع یرا حس کرد که از باال نمیعمو نگاه سنگ یانگار

 ؟ یخواه یم یچ-

 مبل کنارش نشستم. یرو

 گفتم: محکم

 گذشته شماها بوده ؟ یتو یچ-

برداشت و با انگشت شصت و اشاره ،  شیچشم ها یرا از رو نکشیبود ، ع یمن عمر یکه برا یمکث طوالن بعداز

 را مالش داد. شیچشم ها

 هنوز زوده.-

 شده. رهمید-

 نگاهم کرد. قیهم گذاشت و عم یرا رو شیکرد و کاغذ ها یخنده ا تک

 .دی... پاتون لغز دیکرد یشماها جاهل-

 ت توش هست.که اشک و شکس دیدار شیرو در پ یراه سخت دیباش مطمئن

 ادامه داد: یقینفس عم با

 شماها. یبرا یشه درس عبرت یما م یگذشته -

 داشت ، گفت: یکه به سمت اتاقش قدم بر م یبغل زد و درحال ریرا ز کاغذها
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از  نکهیامان از ا یتونه ول یزندگ زیچ نیارزش تر یچون اون ب دیدون یقدرش رو نم دیرو دار یزیکه چ یتا زمان-

 .دیدون یاونموقع قدرش رو م دیدستش بد

 ادامه داد: یدار ینگاه معن با

 

 .دیبه دوش بکش یمونیعمر پش هی دینکن یپس کار-

؟ توماژ  ستیخواست چکند ؟ اسرا ک یزدند ؟ عمو م یو مرا مبهوت تنها گذاشت ... چرا همه مبهم حرف م گفت

 دایتا عکس را پ نمیپازل را کنارهم بچ یتکه ها دیخودشان نبودند ؟ من با یبرا یو مجنون یلیل نهای؟ مگر ا ستیک

 کنم.

 او با خبر بشوم. میو به طرف اتاق صدرا رفتم تا از تصم دمیبه صورتم کش یدست جیگ

 یرو یگوش یعصبان یرا لمس کردم ول ایو چندبار دستم ، اسم برد دمیکش رونیشلوارم ب بیام از داخل ج یگوش

 گشودم و داخل اتاق غرق در ظلماتش شدم. لغزاندم و بدون در زدن ، در را زیم

 

نشستم. با انگشتانم  شیکردم و رو دایپ یرا گشودم و داخل اتاق غرق در ظلماتش شدم. کورمال کورمال صندل در

به سمتم  نهیکردم. پرده را انداخت و دست به س ینگاه کلشیضرب گرفتم و از پشت به ه زیم یدانه به دانه رو

 برگشت.

 چکارکنم ؟-

 بر!ص-

 زد و با انگشت ، گوشه لبش را خواراند و زمزمه کرد: یپوزخند

 .شهیزنه به ر یم شهیوقتها ت یبعض یول زه،یوقتها صبر جا یبعض-

 را پشت کمرم گذاشتم. میتختش نشستم ، کف دست ها یطرفش رفتم و رو به

 ثنا ؟ ایالهام -
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را  شیتخت نشست و با کف دست ، چشم ها یور رو میفرو برد و اوهم ن شیموها یمردانه اش ، البه ال یها انگشت

 خسته بود. درد داشت. شیشد. صدا رهیخ وتریکامپ اهیس یخرج صورتم کرد و بعد به صفحه  ینگاه میمالش داد. ن

 ؟ نمیخواهرمه من چجور خواهرم رو به چشم همسر بب نیباربد ، ثنا ع-

انداختم و زمزمه وار  نییسر پا نیدر چه حاله ؟ غمگ ای. االن برددمیکش یقیعم "آه"فشوردم و  یاش را کم شانه

کامل به سمتم برگشت و چندبار با انگشت اشاره به « رو به عهده خودتون گذاشته. میتصم نیعمو خب ا»گفتم:

 ام زد. یشانیپ

 مامانمه ؟ تیگفت وص یدیمگه نفهم-

 همه کسم مامان اسرا بود ؟ یدون یبندازم ؟ م نیمامان رو زم یتونم رو یمن نم یکن یدرک م باربد

 و چشم در کاسه چرخاندم. درد او چه بود ؟ دمیگونه ام کش یکف دستم را رو یعصب

 خب ازدواج کن.-

ش رنگ یاندفعه پرده کرم یرا از پشت باهم متحد کرد. ول شیو دست ها ستادیکرد و باز پشت پنجره ا یخنده ا تک

 را جست و جو کند. دی، نور خورش ین تارآ نیب یخواست با لجباز یم دیرا کنار نزد. شا

 گم ثنا برام مثل تورانه. یباربد دارم م-

 .نیحاال از توران باالتر بب-

 :دینگاه کرد. باز به سمت پنجره برگشت و نال قیعم میبرگشت و به چشم ها یکم

 الهام رو چکار کنم ؟-

زن  عاقالنه فکر کن. الهام برات کمیصدرا »نم ، گفتم:در را با دستم باز ک نکهیشدم و به سمت در رفتم ، قبل از ا بلند

برات خواهره  نکهیثنا با ا یپاشه. ول یوعده غذاش توش گوشت نباشه اندامش ازهم م کیشه. اون اگه  ینم یزندگ

به جمع که مشکوک نگاهم  تیاهم یکردم و ب یکیپله ها را دوتا  الفهزدم. ک رونیرا گفتم و از اتاق ب نیا.« هیزن زندگ

 کردند ، از خانه خارج شدم. یم
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*** 

 

 یشکستم. فقط صدا یم "تق" "تق"را دورش قفل کردم. انگشت دستم را  میرا جمع کردم و دست ها میپاها

 چهیکردم و به قال زانیرا از تخت آو میرا داشت. پاها یبازرگان امیپ کیشد ؛ نقش  یمزخرفش بود که مزاحم افکارم م

. صورتم را با دستانم میاز هم دور باش یدروزموس بود ، چشم دوختم. عمو گفته بود چن یکیداخل اتاقم که شکل م

را  یگریآمدم ؟ صدرا کس د یموضوع کنار م نیپوشاندم و به افکارم اجازه و بال و پر دادن ، دادم. من چجور با ا

 یکارم سد نیا دیشدم. الاقل شا وارید یترک هاو مشغول شمردن  دمیتخت دراز کش یدوست دارد و من باز رو

زدم و  یکند ؟ پوزخند یم یچه برخورد دیفهم یام را م یسر و تهم. اگه صدرا راز زندگ یب کاراف هیبق یبشه برا

بله را بدهد تا عروس  دیبرعکس شده اول داماد با ایکار دن "دعا کن اول جواب بله رو بده !"جواب خودم را دادم. 

 زیم ی! دستم را رو دیدر یرا م ممروح و جس ایحس عذاب وجدان داشت مانند مالخول نیرا اعالم کند. ا تشیرضا

 آوار نشوم. نیزم یکمکم کند و رو یگذاشتم تا او کم نهییآ

 باعث جلب توجه ام شد. نییمامان از پا زیر یصدا

 بهزاد ؟ یچکار کن یخواه یم-

 ؟ اسرا تیوص یتونم پا بذارم رو یبنظرت م-

ام بود. او  یخواندم. او باعث بدبخت شیرا از چشم ها شمانیبه بابا کردم که حس پ یاتاق را ترک کردم و اخم کالفه

و  نهیدر گردش بود. نگاه من پراز ک مانیهردو یبود. نگاه مامان رو یبیغر یروحم را به تاراج برده بود. پدر ؟ واژه ا

 بود. دایدرش هو ینفرت بود ؛ نگاه بابا فقط شرمندگ

 از غذا را راحت کنم. یحسرت دور نیتا  ا زمیدر معده بر یزیزدم و وارد آشپزخانه شدم تا چ یپوزخند

 

 

*** 
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، دروغ  دهیسن د نیدخترش در ا دهیگفت کمر خم یاش به دخترش بود که وارد آشپزخانه شد. اگر م رهیخ نگاه

 نگفته. او دخترش را نابود کرده بود.

 شده ؟ یبهزاد چ-

بود ، گرفت. او داشت تاوان  کینزد یکه حاال به فرتوت یدست ها نیبه حرف همسرش نداد و سرش را ما ب یتیاهم

دار  ایگفتند دن یکه از خواهرشان گرفتند ... راست م یکه زدند ... عشق ییداد. تهمتا یدل شکستن اسرا و توماژ را م

 :ردمکافاته. سرش را به پشت مبل کوباند و با بغض زمزمه ک

 اسرام. یدالرام شرمنده رو-

 کرد چشم باز کند. او در حق همه بد کرده بود. یرغبت نم یدستش که حس کرد. حت یگرم همسرش رو دست

 شرمنده ؟ یچ یبرا-

 :دیبهش زده بود ، گذاشت و نال ییهمسرش که بد نارو یپاها یبغض مردانه اش شکست و سرش را رو باالخره

 کدوممون. چیبخشه ! نه تنها منو بلکه ه یاسرا من رو نم-

 .ناستیاسرا مهربون تر از ا-

 .ختیدامن گلدار دالرام پنهان کرد و مردانه اشک ر نیرا ب صورتش

 ... میهمه مون در حق توماژ بد تا کرد-

 بدنش منتقل شد. ی، حس آرامش در تک تک سلول هانشست  شیموها یدالرام که ال فیظر یها انگشت

 

نباشد  یآن آرامش گرید دیخبر دارد ؟ شا شیمگر از فردا یدالرام بود را دوست داشت و کس یمش که از سوآرا نیا

 ببندد. ایدن یرا به رو شیتا چشم ها
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 برد و را باال گرشی. دست دستیرخ بهزاد نگر میتلنگر بودند تا بترکند ، به ن هیکه هرلحظه منتظر  ییچشم ها با

 هق هقش به گوش بهزاد نرسد. یدهانش مشت کرد تا صدا یجلو

 یا... حرف ه یول دیپرست یافتاده بود. او بهزاد را م فشیرحمانه به جسم ضع یآن بغض که ب نیشد ب یخفه م داشت

 برد. ینم ادیآخر اسرا را از 

تا  انداخت نییمتعجب ثنا روبه رو شد. سرش را به سرعت پا یرا که به سمت آشپزخانه بر گرداند ، با چشم ها شیرو

 وار دوست داشت. وانهی. ثنا را دندینم اشکش را نب

 مامان ؟-

مهابا خودش را  یآغوش ثنا ، دخترکش رفت. ثنا ب شوازیفدا کرد و دست از هم گشود و به پ شیدر دل برا "یجان"

 در آغوش گرم و خوشبو دالرام انداخت.

 ؟ یشده مامان یچ-

 بوسه زد. شیسر ثنا را با لب ها یبا سر انگشت پاک کرد و رو که گونه اش را تَر کرده بود ، ییها اشک

 بخواب. ریمادر، برو بگ یچیه-

 یزد و از آغوش مادرش دل کند و همانجور که جسمش همانجا گوشه و کنار مادرش جا یهرچند مصنوع یلبخند

 گذاشته بود ، وارد اتاقش شد.

 

*** 

 

 یخواستم عطر یم ینجوریا دیام چسباندم. شا نهیا به سو عکس ر دمیقاب عکس کش ی شهیش یکف دست ، رو با

 کردم ، ببلعم. یتخت و تنم حس نم یرو گریکه د

 گذاشتم. یعسل زیم یگرفتم و عکس را رو شیرا جلو زدیبر نییخواست پا یکه م یاشک
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 گریکه د یام را بهش چسباندم. بالشت ینیو ب دمیو بالشت مخصوص اسرا را به آغوشم کش دمیتخت دراز کش یرو

را  شیافتاد و من با لذت عطر موها ینم شیاسرا رو ییخرما یموها گریکه د یگذاشت. بالشت ینم شیاسرا سر رو

 .دمیچش ینم

 زمزمه کردم: یلرزان یبغض و صدا با

 اسرا دلم برات تنگه.-

که با خوردن خون  یمن مثل نهنگ یشه، نه؛ تنگ یباز م یماه ایآب  دنیکه با د یگم نه مثل تنگ ماه یکه م تنگ

 شه. یشه بلکه تنگ و تنگ تر م یدل بدمصبم باز نم امین شتیتوماژ تا پ یشه. اسرا یباز نم

گذاشته بود ، با  یبالشت جا یتنش که آن دوردست ها یاز بو یماه کم2و باالخره بعد از  دمیکش قینفس عم چندتا

 ش زار زدم.ا یو از دور دمی. چشختمیو اشک ر دمی؛ چش دمیلذت و حسرت چش

 اسرا. نایا ندهیترسم از آ یم-

 براشون. یدرس عبرت میش یالگوشون بلکه م میش یدونم ما نم یم

 راه رو ندارند. هیقدرت بق نایروز هراس دارم اسرا. ا نیا از

 زنن یتا درجا م5 نیا

 یبکنم. ول میچشم ها خم شدم و پتو را تا گردنم باال کشاندم و چشم بستم تا بعداز چندوقت خواب را مهمان خسته

 شوم. یم یراض%100به شکالت تلخ یکه حت یشود ؛ زهر یزهر م مینباشد خواب برا میاسرا یوقت

را از کنارم  یو گوش دمیکش یام به صدا در آمد و پوف خسته ا یورود بدهم ، گوش یخواستم به خواب اجازه  تا

 برداشتم.

 بله ؟-

 .نمتیبب دیتوماژ با-

 یتخت گذاشتم و جد یباال یبا ارزش ءیتخت نشستم. بالشت را مانند ش یو به ضرب رو دمیبه صورتم کش یدست

 گفتم:
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 شده ؟ یچ-

 دم. یم حیبهت توض-

 م.انداخت یعسل زیم یرا رو یباال انداختم و گوش یشانه ا الیخ یگوش فرا دادم و بعد ب یدر پ یپ یبه بوق ها جیگ

قهرش آمده از پس  یاز هرکار کردم خواب به چشمانم راه بدهم ، نشد. انگارباال انداختم و ب ییچکار دارد ؟ ابرو یعنی

 زدنش که ترکم کرده بود.

 گذاشتم. یشانیپ یزدم و ساعد دست ، رو یپوزخند

 از سقف ، گفتم: رمیکه به در خورد و بدون آنکه نگاه بگ یا "تقه" با

 .ایب-

 .ستین یگریصدرا کس د رازیافتاد ، متوجه شدم غ کیتار یکه به اتاق کم یآرام در بعد نور ژیقل یصدا

 گفت: یتخت نشست و بعداز مکث طوالن یرو کنارم

 .دیگذاشت یبد مخمسه ا یمن رو تو-

 چرا ؟-

 هم زوم بود. یهردو رو یشدم ... حاال چشم ها رهیزد و باالخره به چشمانش خ شیبه موها یچنگ یعصب

 خواهره. نیبابا ، ثنا برام ع-

 دادم. هیو به تاج تخت تک دمیا باال کشخودم ر یکم

 همسر. نیشه ع یبعداز چندروز م-

 ام کالفه شده بود. یخونسرد از

 ؟ نیرو به عهده خودمون گذاشت میتصم نیا یمگه نگفته بود-

-... 
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 بابا ؟-

 زدم. فمیهم به چشمان ضع نکمیاز داخل کشو برداشتم و ع یشدم و کتاب خم

 که اجبار هم توشه. هیاریچه اخت نیدونم ا ینم-

-... 

 موالنارا باز کردم و شروع به خواندن کردم. کتاب

 وفا غــم و ماتم باد یاندر دل ب -

 

 ز عالم کم باد ستیرا که وفا ن آن

 

 نکرد ادی یکس چیکه مـرا ه یدید

 

 بر غم باد! نیغـم که هزار آفر جز

 

 پراز حرصش کردم. یبه چشم ها یقیرا بستم و نگاه عم کتاب

 جبار ؟ا-

دوست داره بچش تو رفاه و  شهیخواد ! هم یپدر و مادر بَده بچش رو نم چوقتیمادرت بود ؛ دوماً  ه تیوص نیا اوالً

 باشه. شیآسا

 لبخند ، زمزمه کردم: یفشار دادم و بدون ذره ا یاش را طوالن شانه

 .یش مونینکن پش یصدرا کار-
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ماز ، ن ی. اگه مسلمونستین یو چقدر منم تو گوشت خوندم قضاوت کار درست یکن یقضاوت م یزود نهیاخالقت ا تو

 .دی، دل نشکن دی، دروغ نگ دیقرآن نوشته ، اسالم گفته قضاوت نکن ی؟ تو یخون ی، قرآن م یخون یم

 

 کوچک کنار تخت گذاشتم ، ادامه دادم: زیم یو کتاب را رو دمیکش یقیعم نفس

 مسلمون بودن باال ببره. یبعد دست برا رهیبگ ادیمون بودن رو انسان خوبه اول راه و رسم مسل-

 انداخت. نییرا پا سرش

 !... سکوت

 !... سکوت

 !... سکوت

جواب صدرا فرار  یاوهم نفسش برا دیاعصاب خوردکن ساعت هم قطع شده بود. شا "کیت" "کیت" یصدا یحت

 کرده بود.

 .دمید شیگلو بیشدن س نییشد. آب دهانش را که قورت داد ، باال و پا رهیخ میبلند کرد و به چشم ها سر

 دم. یازدواج تن م نیبخاطر مامان اسرا و شما من به ا-

 شکل گرفت. میلب ها یروح رو یماه باالخره طرح لبخند هرچند کم و ب2 بعداز

 .دمیو شانه اش را بوس دمیبه قولم عمل کنم. محکم صدرا را به آغوشم کش توانستم

 پسر! یخوشحالم کرد-

 هم بستم. یلبخندش را حس کردم و با آرامش چشم رو یول دمشید ینم نکهیا با

 

*** 
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شد بلکه  یکم رنگ نم شیلب ها یکه رنگ لبخند از رو ی! تا حد دیگنج یدر پوست خود نم یاز خوشحال توران

زاد به ییگذاشت و کنار دا زیم یرو یچا ینیو س دیاش را جلوتر کش یشد. شال صورت یهرلحظه پرنگ و پرنگ تر م

 نشست.

 یبار از رو نیاول یانداخت و برا نییشد. سرش را پا یداشت حاد م شیتار و پود گلو نیب یاسترس غده سرطان از

د شو یم سیجوجه که خ کی نیحاال ع یرفت ول یبود که از سر و کول صدرا باال م یبود.او کس دهیصدرا خجالت کش

 صدرا ! یچرخاندم إل یجا م همهرا در هم جمع کرده بود و نگاهش را  شیاز تخت پاها ی، گوشه ا

 گفت ؟ یاون روز الهام چ-

 شیاش فرو کرد ، آب جوش از فرق سرش تا انگشت پا نهیکه االن خنجر در س ییرفت ... احساس کرد او نفسش

. نه .. ایاست  یباز نیاش است و او نفر سوم ا یگدر زند یافتاد که الهام نام ادشیو پوستش را درهم کرد. باز  ختیر

جا قورت داد و  کیدفعه همه را  کیکرد و  یباز هانشبود. با آب د یتماشاچ کی دینبود و شا کنانیاز باز یاو فرد

 گفت:

 ! یستیگفت اندازه اش ن-

 ؟ یچ یعنی-

 باال انداخت. ییدخترک رنگ گرفت و ابرو پوزخند

 .یگفت براش کسر شأن-

 یالهام کرده بود تا کمبود نکند ول یبرا یینبود. انقدر خرج ها نیصدرا با حرف ثنا به جوش آمد. حق صدرا ا خون

 رونیو نفس گرفته اش را ب دیبه صورتش کش ینبود. دست نیمنتش ا یب ینبود. جواب محبتا نیجواب مزد دستش ا

 گفت: یگرفته ا یداد و با صدا

 ! الیخ یخب ب-

 ... میشناس یهم رو م یگمن و تو از بچ ثنا

 ثنا و گفت: یاز چشم ها دیکرد و نگاه دزد یمکث



                                                                                 همراز یپناه یب

 
145 

 

خوشم  ناهمیاتاق جدا کردن و ا نیدفعه بشه همسرم ! از ا کی یگفتم آبج یعمر بهش م هیکه  یبرام سخته کس-

 .ادینم

 متضاد رنگ جورابش ! یسر داد به چشم ها دشیسف ینگاهش از جوراب ها باالخره

 دیکنم و توهم با یخودم رو م یسع میکه عقد هست یتونم الهام رو فراموش کنم. تو دوران یبهم فرصت بده ثنا ... نم-

 .یکمکم کن

؛ ترس از آنکه گذشته اش رسوا شود. و  دیترس یاو م یشکستن ول یاش بود ... در دلش داشتند قند م رهیفقط خ ثنا

 ترس هم برادر مرگ است.

 ، گفت: دیکه کش یقیتکان داد و با نفس عم یمنتظر صدرا سر یچشم ها به

 خوام صدرا ؟ یرو ازت م زیچ کیفقط -

 زد. یمهربان لبخند

 بگو !-

 :دیداد ، نال یرا خراش م شیکه گلو یبغض با

 نداره ! یمعن "تو" یبشکنه ، اون ب "من" نیا چوقتینذار ه مینشد "ما"من و تو  یاگه روز-

در باغ گوش بدهد. آخ که چقدر ثنا  نیریقهوه ش کیبود که تنها با  یقیمانند موس شیصدرا برا نیریش یخنده  تک

ثنا  فیظر یثنا نشست و دست ها یبرخاست و جلو پوتریکام یصندل یخنده ها. صدرا از رو نیا یداد برا یجان م

 ت:گف یآرام یصدا اداد و ب یمردانه اش جا یکه درهم قفل شده بود را درون دست ها

 االن مقامت از خواهر باالتر اومد. ی... ول یخواهر بود نیبرام ع روزیثنا تا د-

 افتاده بود ، به عقب راند و زمزمه کرد: دشیسف یشانیپ یکه رو شیاز موها یبلند کرد و طره ا انگشت

 ... میستیما عاشق هم ن-

 !« وونتمیمن د»در دل گفت: ثنا



                                                                                 همراز یپناه یب

 
146 

 

 .یرو طلب کن یا گهیآغوش من آغوش کس د رازیذارم غ ینم یمثل بابا توماژ مرد نباشم ول دیمن شا-

 چشمانش شد. یآمد که ناخودآگاه اشک النه  نیریحرف کوچک به دل ثنا ش نیا آنقدر

 هم دارم ؟ یا گهیخواهش د هی-

 صدرا بود که دل ثنا را به هول و وال انداخت. یتک خنده  باز

 جانم ؟-

 فقط مختص ثنا بود ؟ "جانش" نیا شد یم چه

 زل زد. میمستق شیرا آرام از دست صدرا خارج کرد و به چشم ها شیها دست

 ترکم نکن ! چوقتیکنم ه یم دیتأک چوقتی، ه یکه ازم نفرت به دل گرفت دیرس یاگه روز-

 لبخند ادامه داد: با

 .میرو ندار ایدن نیکدوم حق جدا شدن از ا چیه ای میخون یرو م یباهم غزل خداحافظ ایما -

سر ثنا گذاشت و با  یکرد و ثنا را محکم در آغوش گرم خود ، کشاند. سر رو یلحن ثنا ! خنده ا یکرد برا ضعف

 از لبخند گفت: یطرح

 باشه.-

غوش صدرا به بود و او دوست داشت همانجا ، در آ ستادهیا شیبرا ای. دندیبست و با ولع عطر خوش صدرا را بلع چشم

 فرو برود. یقیخواب عم

 گفت: یلرزان یاز آغوش صدرا جدا شد و با صدا عیکه به در اتاقش خورد ، با خجالت سر یتقه ا با

 ! دییبفرما-

 عمو کارتون داره. دییایحرفاتون تموم شد ب-

 را داد: یلیثنا ، صدرا جواب ل یجا به
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 جان ! یلیباشه ل-

 نیآغوش فرق داشت. ا نیاندفعه ا ی، باربد رفته بود ول ایاز صدرا ... او در آغوش صدرا ، برد دیکش یخجالت م هنوز

خندان صدرا و همراه هم از اتاق خارج  یدستش ، نگاه داد به چشم ها یآغوش طعم آرامش و عشق داشت. با داغ

 ییرایو احساس گرما بهش دست داد.تا وارد پذ دکمرش نشسته بو ی. عرق شرم رودیکش یشدند. از جمع خجالت م

 اش فرو رفت. قهینشست که سر ثنا داخل  شانیشدند،نگاه همه رو

 عمو ؟ هیجوابت چ-

 وجود عمو توماژش. یبه توماژ کرد و خداراشکر کرد برا ینگاه مین

و پر التماسش!  سیخ ینشست. تعجب کرد ... از چشم ها ایبرد سینگاه خ یگرداند ناخودآگاه رو تیجمع یرو نگاه

بود. همانجور که نگاهش به نگاه  دهیزبانش به سقف دهانش چسب یبود.انگار دهیحال ند نیرا در ا ایبرد چوقتیه

 گره خورده بود ، زمزمه کرد: ایبرد سیخ

 بله !-

 

 ایرددر وجودش رخنه کرده بود. ب یو خاص بیحس عج کیاز آن چشم ها ...  ردیدست هم باعث نشد نگاه بگ یصدا

 زد ، تعجبش را دوبرابر کرد. رونیکه با عجله از خانه ب

 باال انداخت و کنار مادرش نشست. یزد. شانه ا یم ادینگاه کرد ، صورت آنها غم را فر ییبهنام و زندا ییدا به

شدن ثنا ، صدرا را به خود جلب  دیگذاشت و از سرخ و سف یبا عجله کنارش نشست و با خنده سربه سرش م توران

 کرد. یم

 .هگیسال د یبمونه برا یخطبه بخونن تا عروس هیمحضر  یجوونا تو نیپنج شنبه ا یعنی گهیروز د2گم  یمن م-

 کرد. یثنا بود که خداراشکر م نیکردند و ا دییحرفش را تأ همه

،  دیلرز یثنا که از سرما به خودش م یرو یکمگرفت و  واریعزم رفتن کردند ... نفر آخر صدرا بود که دست به د همه

 گفت:
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 برو تو سرده.-

 داد. یخوردند و اجازه درست صحبت کردن را بهش نم یبهم م شیها دندان

 خواد. ینم-

 دست صدرا. یو ثنا ذوب شد از داغ دیسرد و سرخ ثنا را گرفت و کش ینیانگشت شست و اشاره ب با

 گم برو تو بگو چشم. یم-

پوست  یدست صدرا رو یگذشت و خودش را داخل خانه انداخت. هنوز داغ اطیاز ح عیگفت و سر یآرام "چشم"

اش  یکه از بچگ یزد. باالخره داشت به آرزو یصورتش گذاشت و لبخند از ته دل یکرد. دست رو یصورتش حس م

 .دیرس یداشت ،  م

 

*** 

 

 کرد و با پشت دست ، دهانش را پاک کرد. یمدفعه وارد دهانش کردم. اخ کیزدم و مشت از پفکم را  یا قهقهه

 وگرنه کشته بودمت. یابونیبرو خداروشکر کن تو خ-

 در آوردم و عقب عقب رفتم. یزبان

 .یبکن یتون ینم یغلط چیه-

 لب گفت: ریگرداند و ز ابانیصدرا اطراف خ نگاه

 !فیح-

 دنی. از دمیزد و وارد مغازه مزون عروس شد یو همراهش به راه افتادم. لبخند ستادمیکردم و کنارش ا یا خنده

 برق زد. میعروس ، چشم ها یلباس ها

 گم صدرا ؟ یم-
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 هوم ؟-

 و گفتم: دمیام را مک یپفک انگشت

 ؟ میبخر دیمانتو و شلوار سف هی میبر ستیبهتر ن-

 .میتکان دادم و راه رفته را برگشت "باشه" یبه نشانه  ینگاهم کرد و سر قیعم

ام را داخل دهان بگذارم که با کار صدرا ، مات ماند.  یپفک را داخل دهان گذاشتم و خواستم انگشت پفک یآخر دانه

 خم شده بود و انگشتم را داخل دهان گرمش کرد.

باال  اش را یبارون قهیجل پیبه حال خرابم زد و ز یکه با زبان داغش برخورد کرد ، نفسم از کار افتاد. چشمک انگشتم

 را به دنبال خودش کشاند. و دستم دیکش

 میراب حیتفر نیا یکرده بودم ول حی. با صدرا تفرمی، به طرف خانه حرکت کرد میرا کرد مانیدهایآنکه تمام خر بعداز

کردم و من هم به  یرخش نگاه میبدهم. به ن لیزمان جان به عزرائ نیروزها نگذرد و من در ا نیا یبود. کاشک نیریش

 دادم. هیتک نیدر ماش

 گم صدرا ؟ یم-

 ؟ یگ یم-

 سوزه. یعمو م یمن دلم برا-

 و گفت: دیلبش کش یرا عوض کرد و با انگشت رو دنده

 خودشه ! ی... همش تو ستیحالش خوب ن ادیبابا ز-

 .زهیر یکنه و اشک م یدونم شبا عکس مامان رو بغل م یمن م یما خودش رو محکم نشون بده ول یخواد جلو یم

 مانند عمو بهم وفا دار باشد. نقدریچسباندم و در دل آرزو کردم صدرا هم هم شهیبغض سرم را به ش با

 اش بودم ، لب زدم: یچشمان مشک رهی، با لبخند نگاهش کردم و همانجور که خ ستادیخانه که ا جلو

 .یمرس-
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 دادم. هی، وارد خانه شدم و به در بسته تک دیخر یها کیبست و با پالست چشم

 

 

*** 

 

و وارد پارک کوچک سرکوچه  دیاش کش ینیب یزد. شال گردن را تا رو رونیاش تنش کرد و از خانه ب یمشک پالتو

 اشان شد.

آمد ،  یبهنام که از دور به طرفش م دنیمغزش نفوذ کرد. با د قیاش تا عم ینَم پارک نشست و سرد مکتین یرو

 بلند شد. شیو از جا دیکش ینفس راحت

 شدند. رهیاز بچه ها خ ینشستند و هردو به پارک خال مکتین یباهم دست دادند و هردو رو مردانه

 پارک بود. نیاسرا عاشق ا-

 توماژ پرنگ شد و بهنام ادامه داد: پوزخند

 .زمیشدم و قصد داشتم خونت رو بر یعصبان تینها یمن ب یبا مهرسا ازدواج کن یخواست یکه م یروز-

 و با بغض ادامه داد: دیکش یدردناک آه

 .دمیاون حرفها رو به اسرا زدم خودم دل شکستنش رو د یوقت-

 برسه. یرعلیاسرا به ام میتوماژ من و بهزاد نذاشت یدون یم

 شد. یم ختهیحسش ر یصورت ب یو اشک بود که رو دیزده اش به صورتش کش خی دست

 کردم. ی. اسرا رو درک نممیداد یم تیبه آبرو و پول اهم یلیما خانواده خ-

 اون موقع هم اسرا رو درک نکردم. یشدم حت میکه عاشق مر باز
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 بود ، گفت: رهیرخ توماژ که خونسرد به روبه رو خ میزد ، به ن یکه از اشک برق م ییچشم ها با

 ده. یمن رو م یتوماژ بچم داره جواب کارا-

 :دیدست توماژ گذاشت و با اشک نال یرو دست

 اشق ثناست ... همونجور که دل اسرا رو خون کردم همونجور دل بچم خون شد.ع امیبرد-

 ادامه داد: یدست توماژ گذاشت و با حال زار یاش را رو یشانیهق هق پ با

 ... توماژ ببخش منو. دمیثنا د یکمر شکسته بچم رو روز خواستگار-

 بود. دایدرش هو دیاز سف یکم یبه رنگ شب بهنام که حاال ردها یتوماژ نگاه داد به موها باالخره

 بهنام گذاشت و صورتش را مقابل صورت خودش گذاشت. یشانه  یرو دست

 .ختیر یو او بود که اشک م دیبهنام را به آغوش کش مردانه

 ببخشم ؟-

 مگه نعوذ اهلل من خدام که ببخشم ؟ بهنام

 

 بود ، ادامه داد: شیکه درون صدا یدرد با

 و خداست. ستمیببخشه من ن دیکه با یاون-

 به کمر بهنام زد. چندبار

 قسمت. یپاشو مرد! بذار پا-

 زد. یحس یرا پاک کرد و شرمنده لبخند ب شیتوماژ آرامش گرفته بود. اشک ها یاز حرفها بیعج

 ، پارک را با توماژ تنها گذاشت. یکوتاه "یخداحافظ"بلند شد و با  مکتین یانقدر مرد بود ؟ از رو چرا
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*** 

 

 کرد. یمرا مسخره م شی. توران هم دائم با حرف هادندیلرز یم میدست و پاها یخوشحال از

 اش ییطال یموها یال یزد. دست یم ادیسبزش غم را فر یتر افتاد. چشم ها پیخوشت شهیاز هم اینگاهم به برد باز

 اش دوخت. یچرم مشک یو نگاهش را به کفش ها دیکش

 گوشم گفت: ریآرام به بازوام زد و ز توران

 گم طالقت بده. یرو ببند وگرنه به داداشم م شتین نیا-

 .میهنوز عقد رو نخوند-

 کنارم نشست. یصندل یو صدرا رو دیسرش را عقب کش توران

 شد. شیکردن با انگشت ها یداد و مشغول باز لمیتحو یآرامش بخش لبخند

 خواست نه من را. یکردم. او الهامش را م یرا درک م حالش

 دادم. یاجازه ورود را بهش م دیبشود فقط امروز نبا میبغض مهمان گلو دی.. نه نبا. نه

 انداختم. نییکردند و من سرم را پا اری، همه سکوت اخت خیوارد شدن ش با

 ؟ مال هم ؟ میبشو یکیقرار بود ما  یعنیبزند.  رونیبود از دهانم ب کینزد قلبم

 .دیام را بوس یشانیسرم انداخت و پ یرو یبراق دیجمع شد. توران با اشک ، چادر سف میذوق اشک در چشم ها از

 سرت بندازه ؟ یمامان اسرا کجاست تا چادر رو-

بود ، رفت و خودش را در آغوشش  ستادهیا یدهانش گرفت و به سرعت کنار عمو توماژ که گوشه ا یجلو عیسر

 انداخت.

،  یرا کرد تیوص نیبشوم. عمه خودت ا مانینرسد که پش یکردم تا روز یمرا باز کردم و همش در دل آرزو  قرآن

 دارم. ازیتو ن یاریخدا بعد به  یاریخودت هم کمکم کن. من اول به 
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 ؟ اورمیدر ب اریشمارا به عقد دائم صدرا اسفند لمیگم عروس خانم وک یبار آخر م یبرا-

و  ختیر نییقطره اشک پا کیبستم و از آن چشم بسته ، را با آرامش  میچجور آن دوبار گذشت. چشم ها دمینفهم

 گفتم: یلرزان یبا صدا

 با توکل بر خدا و با اجازه بزرگترها الخصوص عمو ، بله!-

 نم دار عمو روبه رو شدم. یرا که باز کردم با چشم ها میدر گوشم زنگ خورد. چشم ها یلیکِل توران و ل یصدا

محضر  خی. بعداز امضاء ها ، شمیو مشغول امضاء کردن ، شد میرفت زیگفت و به سمت م "بله" یآرام یبا صدا صدرا

 را ترک کرد.

 گفت: یلیو روبه ل ستادیوسط سالن ا توران

 برو ضبط رو روشن کن.-

 به سمت ضبط رفت تا روشنش کند. یلیل

 .دمید ایبرد یالب ه یرو یبه اجبار من و صدرا را بلند کرد. و باالخره طرح لبخند توران

 انداخت. نیسالن طن یآهنگ شاد بود که تو یآمدند وسط و صدا ایو برد باربد

 "بوس بده_احساس کاراموز"

 زد. یزیزدم و صدرا چشمک ر یلبخند

 خوام برم فداتشم یآره م"

 چشات شم قربون

 لبخند یزنه ا یم داره

 "به چشمم ادیم غمش

 .ستیرا باال برد و شروع به بشکن زدن ، کرد. معلوم بود رقص بلد ن شیزدم و صدرا دست ها یلبخند
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 افتادم. ایبرد یکه پشت به صدرا شدم و جلو دمیخودم چرخ دور

 امیخوام عشوه ب یامشب م"

 خب منو دوست داره گهید

 "خواد با من دوست باشه یبازم م ایو بگم جنوب راستش

 کردم. یزیم ربه چشمم زهر آمد که اخ یجور ایتلخ برد لبخند

 صدرا. یروبه رو یعنیبه شانه ام زد و مرا به عقب برگرداند  یدست

 گرمش محاصره کرد. یزد و جلو آمد و کمرم را دور دست ها یلبخند صدرا

  یهست ییاهل هرکجا'

 .خب

 یرومن نشست روبه

 .اهوم

 ".یکم و کسر چیه ی، ندار یدونم اهل رقص یم

 

 و دست به هوا رفت. غیج یزد و دست عمو را گرفت و به زور وسط آورد که صدا یغیج توران

شدم. اوهم مانند صدرا  دنیو مشغول رقص ستادمیا شیجلو یتکان داد و من هم با خوشحال یبا خنده سر عمو

 !دیرقص یمردانه م

  یدختر و پسرا قر و قاط"

 لیدن جلو هم مست و پات یم دل

 ریدست و پا گ یفضا نیا یتو خوام یمن بوس م گهیم یکی
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 زکمیبده به من عز بوس

 جلو من راحتم این این

 "خوشگل تر از من هست. گهید ینگ ارمیاز کاسه در م چشاتو

 جلو آمد و دست دور کمرم انداخت و با چشمک روبه عمو گفت: صدرا

 به خودم. نیفعال زنم رو بد-

 گردنش انداختم.زدم و دست دور  یلبخند "زنم" یکلمه  یدادم برا جان

 بابا بذار برم فداتشم"

 من ! یلبا یلباتو بذار رو بابا

 "بغلم کن. ریو بگ کمرم

 .دمیزدم و به عقب پر یغیبا خنده سر جلو آورد که ج صدرا

 گلگون شدند. میخنده همه به هوا رفت و من بودم که از خجالت گونه ها یصدا

 به همه کرد و از جمع جدا شد. یتوماژ نگاه عمو

 خواند. یخودش م یخواننده بود که برا نیو ا میدیکش دنیمتعجب دست از رقص همه

 شد. رهیخ میبه چشم ها قیو عم ستادیا میجلو عمو

 بوسه زد. قیام را عم یشانیاش سر جلو آورد و پ یاشک یفرتوتش قاب گرفت و با چشم ها یرا با دست ها صورتم

 دخترم مواظب تک پسرم باش !-

 ترسم. یتا م5شما  ندهی. من از آدیرا خطا نربه مرگ اس تورو

 مَرد ! نیچه درست گفت ا و

 ام سر خورد. ینیب ی غهیت یتا رو می، اشک از چشم ها ناخودآگاه
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 دوستش داشتم. شتریاز عمه هم ب یمرد را دوست داشتم ؟ حت نیرا به آغوشش سپردم و من چرا انقدر ا خودم

 گوشش گفت. ریز یزیو چ دینوازش کرد و در آخر صدرا را مردانه به آغوش کش شیرا با دست ها کمرم

 زد. رونیو از محضر ب دیهمه را به آغوش کش نیدانم چرا به هق هق افتادم ... عمو با حالت غمگ ینم

 و با التماس گفتم: دمیصدرا را کش راهنیپ نیجلو رفتم و آست هیگر با

 صدرا توروخدا عمو رو تنها نذار !-

 زنه. یدلم شور م من

 حس شده بود. یو ب خی میو اضطراب دست ها یزد ... از نگران ینگاه توران به نگران رنگ

 وجودم رو احاطه کرده بود. یبیو دلشوره عج استرس

 کجا رفت ؟ دینیبب دیبچه ها شما بر-

 .میصدرا شد نیو سوار ماش میاز محضر خارج شد عیتا سر5تکان دادم و هر یتوران سر یحرف عمه  دییتأ در

 داشپورت گذاشتم و لب خشکم را وارد دهانم کردم. یرا رو دستم

 کرد. یم شتریحرصم را ب نیکرد و ا یم یرانندگ یبا خونسرد صدرا

 بشوم که دستش را بلند کرد. ادهیپ نیخانه نگه داشت و تا خواستم از ماش یرا جلو نیماش

 کنم. یرم اگه اونجا بود خبرتون م یخودم م-

 شد و به سمت خانه رفت. ادهیپ نیتکان دادم و او از ماش یسر

 ، شدم.انگشتم  یاشاره ام را وارد دهانم کردم و مشغول کندن پوست گوشه  انگشت

 دم.ش رهیصدرا خ جیبه چهره نگران توران کردم که با باز و بسته شدن در ، به چهره گ یبه عقب برگشتم نگاه یکم

 خونه بود ؟-

 گونه ام رون شد. یرو میباال داد که باز اشک ها "نه" یبه شانه  یسر
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 فرمان گذاشت و هق سر دادم. یرا رو سرش

 .میهمه به سمتش برگشت ایبرد یصدا با

 نکنه رفته باشه بهشت زهرا ؟-

 را به حرکت در آورد. نیچرخاند و ماش چیدفعه سو کینگاهش کرد  رهیاول خ صدرا

بپا است و در حال جنگ  ییکردم در دلم غوغا یآمد. و احساس م یآنجا باشد ... مواد معده ام داشت باال م خداکند

 هستند.

 .میدیبود ، به بهشت زهرا رس یعمر کیمن  یربع که برا کیبعداز  باالخره

 شود. تیهدا حس و کشش آن را نداشت که به جلو میو از استرس و ترس پاها میشد ادهیپ نیهمه از ماش اندفعه

 .میدیدرخت بود ، رس ریو باالخره به قبر عمه که ز میقبرها گذشت نیب از

 قبر بود ، نفسم را آسوده رها کردم. یعمو که سرش رو دنید با

 و تار شد. رهیت میبرا ایتوران دن غیو با ج ستادیصدرا ، نفسم ا دیصورت سف دنیرا باال آوردم و با د سرم

 

انداختن و اجازه قدم برداشتن  میپاها یرو یتن2 یرا کنار صدرا بکشانم ، نداشتم. انگار وزنه  میآنکه قدم ها جرئت

بسته اش نفسم کند و  یو چشم ها دیصورت سف دنیو از د ستادمیروبه رواش ا یرا از من سلب کردن. به سخت

 کشاندن و نیمو را به طرف ماشع عیو پسرها سر ربدکه احساس کردم کال از کار افتاده است. با ییکندتر شد تا جا

 صدرا روبه ما با نفس نفس گفت:

 .دییایدنبال سرمون ب یشما با تاکس-

 یدلام را به صن یشانی. پمیشد نیسوار ماش عیشد ، تکان داد و سر یکه داشت رد م یبه تاکس یدست هیبا گر توران

داد. بعداز  یاش م هیتوران خبر از گر نیف نی. فختیر یدست مشت شده ام ، م یجلو گذاشتم و قطرات اشکم رو

اتاق  یکه جلو دمیشدم و از دور صدرا را د ادهیپ نینگه داشت و با عجله از ماش مارستانیب یجلو نیماش قهیدق5

 .دمیکش یم یدر پ یپ یپشت سرش گذاشتم و نفس ها واریبود. با دو به سمتش رفتم و دستم را به د ستادهیا
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 داداش ؟-

سرد انداختم و از سرما ، تمام  یصندل یتکان داد. خودم را رو یاز حسش را به توران دوخت و سر ینگاه عار صدرا

 کنده شد و روبه توران گفت: واریاز د ای! برد دیلرز یم کیستریبدنم به طور ه

 .میبه عمت بزن از بس زنگ زد خسته شد یزنگ-

 خواهم ی. من نمفتدیعمه اتفاق ن ی هیمثل قض ای. خدابه عمه اش بزند یتکان داد و از ما دور شد تا زنگ یسر توران

دادم و  هیتک واری! سرم را به د مشیدارم. اونم از نوع بدخ یکلمه آلرژ نیبشنوم. من به ا "متأسفم"از دهان دکتر 

 به لرزه افتاد. شتریبدنم ب وبه بدنم منتقل شد  وارید یهم بستم. سرما یچشم رو

 سردته ؟-

که کتش را تا  شیچشمانم باز کردم و به دست ها یتنم حس کردم. کم یرو یبیعج یبه صدرا ندادم که گرما یجواب

 دستش را بو بکشم و ریدل س کیدستم بکنم و  ریشدم. چقدر دوست داشتم دستش را اس رهی، خ دیچانه ام کش ریز

 یا افهیکه عمو آنجا بود ، باز شد و دکتر با ق یقاتا ر، د دیدارد خدا ؟ تا توران به ما رس ی. مگر چه اشکالزمیاشک بر

 برخاستم. صدرا زودتر از ما به حرف آمد. میپرت کردم و لرزان از جا یصندل یآمد. کت را رو رونیخسته ب

 شد ؟ یدکتر چ-

 زمزمه کرد: یآرام یهمه گرداند و با صدا یحسش را رو یب نگاه

 نبود ! ایمتأسفانه عمرشون به دن یول میاز دستمون بر اومد انجام داد یهرکار-

 یچه خنجر دیچه به روز ما آورد ؟ نه ... نه نفهم "نبود ایعمرشون به دن" نیبا ا دیدور شد. فهم عیرا گفت و سر نیا

 به روح و جسمم وارد کرد.

 

 

*** 
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 دیپارچه سف یوقت یبه طرف در اتاق رفت و محکم آن را باز کرد. ول هیزد و با گر یغیحرف دکتر ، ج دنیبا شن توران

 شد. پرستار با ترحم نگاهش کرد و اتاق را ترک کرد. دینا ام دشی، ام دیصورت پدرش د یرا رو

. چشم دیپارچه گذاشت و کنار کش یلرزانش را رو یسستش به سمت تخت کشاند و دست ها یهق هق قدم ها با

پدرش  یخودش را رو غیخشک شده اش باعث شد توران با ج ی، لب ها دشیصورت سفپدرش.  یبسته  یها

 بندازد و از ته دل زار بزند و صورت پدرش را به صورت خود فشار بدهد.

 قربونت برم من و تنها نذار. ییبابا ؟ بابا-

 گرفت و بوسه بارانش کرد. شیدست ها نیهق هق صورت پدرش را ب با

 ؟ یمثل مامان اسرا تنهامون بذار یخواه یبابا، بابا توهم م رمیم یتنهامون نذار. من م گهیتو د ییبابا-

 شد. رهیشده بود ، خ سیکه صورتش از اشک خ ییفشورده شدن بازواش به صدرا با

 .میبر ایب-

زور او  یول اوردیب رونیصدرا ب یخواست بازواش را از دست ها یکرد و م یم هیخواست از پدرش دل بکند. گر ینم

 شد. شانیدلشان النه کرد و اشک اتراق چشم ها یرو یکجا و زور صدرا کجا ؟ باز آنها داغدار شدند. باز غم بزرگ

 

*** 

 

 سر داد از مرگ برادرش ! ونیخاک انداخت و ش یخودش را رو ایتان

 ؟ یکرد میتیداداش چرا بچه هات رو -

 که افتاده تو خانواده ؟ هیشوم هیچه سا نیا

 یبود ؟ سرش را رو یشوم هیچه سا گرید نیگفت ا یشد. راست م رهیرا پاک کرد و به عمه اش خ شیها اشک

 زانواش گذاشت و با هق هق گفت:
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 عمه خسته شدم !-

 چرا همه تنهام گذاشتند ؟ عمه

 بابا شدم ؟ یب چرا

 و همراهش زار زد و نوازش کرد. دیاشک برادر زاده اش را به آغوش کش با

 ت برم.قربون دل شکست-

 شد. رهیو به عکس پدرش خ دیخاک کش یبه رو یدست صدرا

 .یقصد رفتن داشت نایوگرنه زودتر از ا یبه قولت عمل کن یدونم فقط خواست یبابا م-

 ریو ز دیصدرا کش یبه شانه ا یدر آمد و با دست ، صورتش را پوشاند. دست شیاشک ها شتریبا حرف صدرا ب توران

 گوشش آرام گفت:

 خونه. میان رو ببرتور ایب-

 نییصورتش پا یتوران زانو زد و دستش را از رو یتکان داد. جلو "باشه" یبه نشانه  یرا پاک کرد و سر اشکش

 آورد.

 داداش ؟ زیخونه عز میبر-

 بلند خودش را در آغوش صدرا انداخت. ی هیشد. ناگهان با گر رهیاش به صدرا خ یاشک یبا چشم ها توران

 رفت ؟ ییبابا یدیداداش د-

 خوام. یبابا تنهامون گذاشت ؟ صدرا من بابا توماژ رو م گهید چرا

 زمزمه کرد: یلرزان یگوش خواهرش با صدا ریرا نوازش کرد و ز کمرش

 تونست. یاونم بدون مامان اسرا نم-

 بلندش کرد. نیزم یرا گرفت و از رو دستش



                                                                                 همراز یپناه یب

 
161 

 

 

 شدند. شانیها نیزدند سوار ماش رونیاز قبرستان ب یکوتاه یبا خداحافظ همه

 

 

*** 

 

انداختم. با بغض نگاه ازش گرفتم و زمزمه  یبود ، نگاه رهیخ اطیو به توران که فقط به ح دمیبه صورتم کش یدست

 کردم:

 چه به روزمون اومده ؟-

 بابا در ذهنم اوکو شد. حرف

 صدرا ! دیر یراهتون رو اشتباه م دیدار"

 ".دیگرفت شیتاتون راه اشتباه رو در پ5 هر

 کردم و آرام در اتاق توران را بستم. یآمد ، نگاه یثنا که به طرفم م به

 خوابه ؟-

 گفتم: دیمبل نشستم و نا ام یرو

 نه!-

 نشست. میپا یو گرمش ، رو فیگذاشت و دست ظر زیم یرا رو یچا ینیس

 که از مرگ عمو گذشته. ستین شتریهفته ب کیهنوز -

 شه. یکم خوب م کم
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 ب گفتم و روبه ثنا گفتم:ل ریز یا "خداکنه"

 .رهیبچش زنگ زد. به باربد بسپر به عهده بگ یکه مامان مرد اون زنه برا یزمان-

 را به طرفم گرفت. یزد و استکان چا یلبخند

 رو بخور. ییچا نیا ایباشه تو ب-

 شود نه با دست. یخورده که نه با دندان باز م یما بدگره ا یشدم. زندگ رهیرا از دستش گرفتم و به بخارش خ وانیل

 خونش. میعمه گفت امشب بر یراست-

 به چه مناسبت ؟-

گذاشتم و به شماره  زیم یرا رو وانیام ، ل یزنگ گوش یباال انداخت. با صدا یکرد و شانه ا کیرا به لبش نزد وانیل

 شدم. رهیناشناس خ

 صال را زدم.شدم و دکمه ات اطیبلند شدم و وارد ح میجا از

 بله ؟-

 به شماره انداختم و گفتم: ی! متعجب دوباره نگاه دنینفس کش یسکوت بود و صدا فقط

 الو ؟-

 صدرا!-

ش را آوردن نییدادم و حاال نوبت من بود که سکوت کنم. ضربان قلبم سرعت گرفته بود و قصد پا نییدهانم را پا آب

 نداشت.

 ؟ یجواب بد ییخوا ینم گهید-

 زدم. یدادم و پوزخند هیدرخت تک به

 ازدواج کردم. گهیمن د-
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 دونم. یم-

 ؟ یزن یزنگ م یچ یبرا-

 و چشم بستم. دمیرا شن پوزخندش

 عشقم تنگ شده بود. یدلم برا-

 :دمیلب غر ریرا به درخت کوباندم و ز مشتم

 عشقت نبودم ... حاال شدم عشقت  ؟ یکه تفم تو صورتم ننداخت یزمان-

بدنم رو  یجا یکه جا یتیحرف قطع کرد. خونم به جوش آمده بود. با عصبان یاش در گوشم زنگ خورد و ب قهقهه

 گرفته بود ، وارد خانه شدم و روبه باربد گفتم:

 .ایب-

 گفتم: یآرام یجواب گذاشتم و باربد به سمتم آمد و با صدا یمشکوک ثنا را ب نگاه

 الهام زنگ زد.-

 . متفکر نگاهم کرد و لب زد:دیبه چانه اش کش یتباال انداخت و دس ییابرو

 ؟ ینکنه باز دل بد-

 زدم. یپوزخند

 هفت پشتم بسه ! یدادم برا کباری-

 گفت: یآرام یتکان داد و با صدا یسر

 گم. ینقشم رو بهت م "بعدا-

 کرد. یراه مرا دشوارتر م نیاز دلم در دست الهام بود و ا یرا با زبان تَر کردم. چکار کنم گوشه ا لبم

 نگاه کردم. شیزد به چشم ها ایکه برد یحرف با
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 دکتر ؟ شیپ میتوران رو ببر ستیبنظرت بهتر ن-

 :دمیباال انداختم و نال یا شانه

 دونم. ینم گهیبخدا د-

 کشش نداره. گهیاز بابا و حاالهم توران. مغزم د نمیاز مامان ا اون

 گفت: یبا پوزخند تلخ ایبرد

 دارن. یدرد هیهمه -

 از پشت سرش گفت: ثنا

 .میدرد شد نیو خودمون باعث ا-

 ادامه داد: باربد

 گذشته. دیو شا-

 درشت شده روبه باربد گفتم: یچشم ها با

 گذشته ؟-

 گفت. یآرام "اهوم"

 .دندیها بهم نرس یراحت نیکنم عمه و عمو به ا یدونم چرا احساس م ینم-

 مه داد:و ادا دیکش شیموها یال یدست

 داشتند. یدرد هیکه مارو بزرگ کردن  ییآدم ها نیگه هرکدوم از ا یحسم م-

 شده گفت: زیر یبا چشم ها ثنا

 نکن! ییباربد توروخدا موضوع رو جنا-

 مبل انداخت. یدر هوا چرخاند و خودش را رو یدست



                                                                                 همراز یپناه یب

 
165 

 

 ؟ میشما گفته فقط ماها بر یعمه  یچ ینکردم. برا شییجنا-

 به ما داره ؟ ی. بعد عمه شماست چه ربطستنیبزرگترها هم ن یحت

 را درهم قالب کردم. میمبل روبه رواش نشستم و انگشت ها یام را خواراندم و رو قهیشق

 .دیگفت خطا نر یم شهیبابا هم-

 مبل گذاشت. یرا رو شیو جفت دست ها ستادیسرم ا یباال ایبرد

 گه. یم یهر پدر و مادر نیعاقل ا-

 گفتم: جیلبم را کندم و گ پوست

 دونم واال. ینم-

 دونم. یرو خوب م یزیچ هی یول

 ادادمه دادم: ینیمنتظر نگاهم کردند و با بغض سنگ همه

 .میدون یقدرش رو نم میرو که دار یزیچ-

 .میپدر و مادر ندار گهیچرا ؟ چون د یدون یمون تلخه م یزندگ یول میکه شاد باش هرچقدر

 کرد. دییو حرفم را تأ دیکش شیبه چشم ها یدست ثنا

 به توران بزنم. یرم سر یمن م-

 نیمگغ شیبود که چشم ها نیباال انداختم و تعجبم از ا ییثنا بود. ابرو رهیکردم که خ ینگاه ای، به بردکه رفت  ثنا

 انداخت. نییسرش را پا عیبه من افتاد ، سر شیشد. تا چشم ها

 

*** 
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 کرد و گفت: ینگاه یلیکرد. به ل یلبخند نگاهمان مو او با  مینشسته بود ایتان یجلو همه

 تو برو تو اتاقت دخترم !-

 کرد. یدست شیپ ینیبا لبخند غمگ لیجمع را ترک کرد. سه یلیکرد و ل دییحرفش را تأ لیسه

 .دیبزرگ شد یچقدر شما زود-

 نه توماژ. شمونهیاسرا پ گهینه د االن

 بغض ادامه داد: با

 فرشته بودند. "دوتا واقعا نیا-

 جلو خم شدم. به

 ؟ نجایا مییایب دیگفت یچ یبرا-

 گفت: هیگذاشت و با گر زیم یاز کنارش برداشت و رو یرنگ یپاکت کرم ایتان

 پدرتونه. تیوص نیا-

 گفت: ینیغمگ یاز سر گرفت و صدرا با صدا هیباز گر توران

 عمه خودت بخون.-

 

 از بغض یکه ناش یلرزان یکشاند و با صدا رونیاز پاکت ب یشالش ، اشکش را پاک کرد و کاغذ یبا گوشه  ایتان

 سختش بود ، خواند:

 ! میبسم اهلل الرحمن الرح-

کنار اسرا باشم جام  یمن وقت دی... غصه من و نخور ستمیدر کنار شماها ن گهیمن د دیخون ینامه رو م نیکه ا یزمان

 خوبه !
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 .دیکن میخودتون تقس نی... اونم ب نیماش هیخونه دارم و  هیندارم که به نامتون بزنم فقط  یزیچ

 ! مامانتون نذر کرده. دیبد هیریبانک هست فقط به اون خ یکه تو یتوروخدا اون پول فرزندام

 رو نداره. سچکیاون ه دی! مواظب دخترکمم باش دیدل هم رو نشکن چوقتی، ه دیمواظب هم باش شهیو صدرا هم ثنا

 شدن. میتیخواهم بچه هام رو تنها نذارن اونا االن  یهم م ایباربد و برد از

که قدرتش رو  رهیسر راهتون قرار بگ ییزای، چ دیبکش یادیز یها یسخت دی... شا دیکه خطا نر نهیخواهشم ا نیآخر

 ! دیبه دست اوردن هدفتون ، بجنگ یبرا یول دینداشته باش

 "دوستتون دارم"

شد. اما ، من ذهنم  یم دهیتوران و ثنا هم شن زیر ی هیگر یگذاشت و صدا زیم یو صورت قرمز ، پاکت را رو هیگر با

 ثنا بود. یشدم که نگاهش رو رهیخ ایبود. به برد ریدرگ

افتاد ؟ الهام ؟ ستاره ؟ و حاال شکسته  یمیمشکل عظ نیتوران به ا یچ یانداختم. برا تیبه توران بعد به جمع ینگاه

 دوشش است. و در آخر من !... یرو یدانم غم بزرگ ی! و ثنا که م ایشدن دل برد

 گفتم: ایتان روبه

 نداره ؟ یتیوص گهید-

 بلند شدم. میباال انداخت و از جا "نه" یبه نشانه  یسر

 کنم. یپس من رفع زحمت م-

 شام بخور و بعد برو !-

 گفتم و خانه را ترک کردم. یا "کنهدستت دردن"

چه بابا بهنام اون حرف را زد  یفرو بردم ، مشغول قدم زدن شدم. برا بیو دراز شدم و دست در ج کیکوچه تار وارد

بود ،  خرج خودشان نکرده بودند ؟ هزار جور فکر و  دهیکه به عمه رس یاردیلی؟ چرا آن خانه م ی؟ چه دل شکستن

برق و چراغ مغازه ها  رهیت فیکه نور ضع ابانی. وارد خاورندیو قصد داشتند مرا به زانو در ب درهم شده بودند الیخ

 .نمیرا واضح تر بب میپا ینور هرچند کم ، باعث شده بود جلو نیبود ، شدم و ا بدهیآسفالت تا یرو
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 "نشه ! رید چوقتیخداکنه ه"شدم و در دل آرزو کردم  رهیدر رفت و آمد خ یها نیماش به

 نشده. ریپازل را درست کنم تا د نیا دی... من با دمیکش یپوف

 

*** 

 

. با مدیکش فیکث شهیش یو تند تند دستمال رو ختمیر یقد شهیش یپاک کن رو شهیش یمقدار "یفیپ" کی با

 یمبه عقب رفتم و به پنجره که برق  یو باز به ادامه کارم پرداختم. کم دمیبه کتف دردناکم کش یدست آزادم ، دست

 به عقب پرت شدم. وزدم  یغیشد و از ترس ج یخال میپا ریشدم. ناخودآگاه ز رهیزد ، خ

چشمم را باز  کیافتادم.  یگرم و داغ یبدنم بودم که در جا یاز اعضا یکیرا بستم و منتظر شکستن  میها چشم

 یبود که رو میخندان صدرا روبه روشدم. دستم را دور گردنش حلقه کرده بودم و چشم ها یکردم و با چشم ها

 .دیگرد یصورتش م

 ؟ یکرد یشکست چکار م یم تییجا هیاگه -

 فمیروشن تر شده بود. دستش از دور کمر ظر یبودم که حاال کم اهشیس یچشم ها رهیدادم و خ نییدهان پا بزاق

 گذاشت. نیزم یسر خورد و آرام مرا رو

 خم میو جلو دیکش رونیدور سرش را محکم تر کرد و دستمال شل داخل دستم ب یکرد و گره دستمال رنگ یا خنده

 زمزمه کرد: یشد ، با لحن اغوا گر

 حواست رو جمع کن ! شتریبه بعد ب نیاز ا-

شکوفه زد و آخرش به تک  میلب ها یمحو شد. کم کم طرح لبخند رو میام زد و از جلو ینیدستمال به نوک ب با

 یشد زمان برا یدستاش و آغوشش افتادم. کاش م یدرون گود یبود وقت یبیشد. چه حس عج لیتشک یخنده ا

 راهنیپ نیشدم. با آست یبست و من تا آخر عمرم غرق آن چشم ها م یخانه رخت م نیکرد و از ا یقهر م یا هیثان

را  انلشیخانه بار و بند یتا خاک ها دمیدستمال کش زیم یرگشتم و روام را پاک کردم و به عقب ب یشانیکهنه ام ، پ

 نیگزیخواست بهار را جا یکرد و م یبود و با لبخند خداحافظ دهیچیببندند و خانه را ترک کنند. زمستان بقچه پ
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مبل گذاشت و  یرو ییچا ینی، س یخسته ا ی افهیکردم که با ق یباال آوردم و به توران نگاه یخود کند. سرم را کم

 دست به کمر شد.

 اون دوتا عجوزه کجان ؟-

 راست کرد. یزد و کمر دیبرس را داخل رنگ سف صدرا

 بخرن ! شتریرفتن رنگ ب-

 یدستش که مشغول رنگ زدن بود ، گذاشتم و کم یانداختم و به طرف صدرا رفتم و دستم را رو زیم یرا رو دستمال

 باال یدست پر حرارتش برداشتم و شانه ا یزدم. دستم را از رو یلبخند کرد و لیمکث کرد. سرش را به طرفم متما

 انداختم.

 بده من رنگ کنم.-

 کرد. یکم رنگ اخم

 ؟ یبلد "تو اصال-

 به جانب گفتم: حق

 بله که بلدم !-

 همام اخم حفظ شده ، برگشت و به ادامه کارش مشغول شد. با

 برو بچه !-

 زد ، کوباندم. ینامه غلط مکه از آشغال و روز نیزم یرا رو میپا

 بده من.-

 باال انداخت و پوست لبم را کندم. ییابرو

 نه ؟ ید یکه نم 
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که دستش در هوا ثابت ماند.  دمیصورتش کش یرو عیشدم و دستم را از رنگ غرق کردم و از پشت ، به طور سر خم

 شد. یزدم که ناگهان دادش با قهقهه توران درهم قاط یپوزخند

و  مدیبه در رس کیپا به فرار گذاشتم. نزد یزدم و عقب عقبک یغیبرداشت که ج زیبه طرفم خ یصبع ی افهیق با

و  یشد. نفسم از سرد ختهیسرم ر یرو یسرد زیبرخورد کردم و بعد چ یخواستم از در فرار کنم که با جسم سفت

 میچشم ها یبود و دهانم باز مانده بود. کم دهیبهم چسب "کامال میام سکته را زد. چشم ها نهیس یدر قفسه  زشیل

 یدر دستش بود و همانجور قطره قطره رو یمبهوت باربد که سطل رنگ آب ی افهیآن رنگ ها ق نیرا باز کردم و ب

 بروم که به باربد اطیزدم و خواستم به طرفم ح یغی. کم کم اتفاقات در ذهنم حک شد و جستمی، نگر ختیر یسرم م

 شد. یاوهم رنگ دیسف راهنیبرخورد کردم و پ

 شانه ام نشست و با خنده گفت: یمن و باربد ! دست توران رو رازیانداخت غ نیهمه در خانه طن ی قهقهه

 حموم. میبر ایب-

 و کمک توران وارد حمام شدم و گفت: یسخت به

 منم لباسات رو اوردم. یریتو تا دوش بگ-

نفسم را سر  یبدنم نشست کم یدوش رفتم و مشغول شستن خودم شدم. تا آب ولرم رو ریز هیزدم و با گر یغیج

 میخودمان را حفظ کرد هیروح یگذشت و کم یماه از مرگ عمو م2زدم و به گذشته فکر کردم.  یآورد. لبخند شیجا

گذشت چندقرن  با یالماس بودند حت کیدلمان قصد رفتن نداشت. عمو و عمه  یهنوز آن غده بزرگ غم از رو یول

 نشست ! یم شانیشدند بلکه روز به روز ارزش رو یبازهم شکسته نم

 کیآنها کردم.  دنیرا گرفتم و شروع به پوش میدر لباس ها یبه در حمام خورد و از ال ی، تقه اکارم تمام شد  یوقت

 آمدم. رونیحمام ب توران کردم و از ی قهیبه سل ی! خنده ا دیبا شلوار گشاد زرد بود و شال سف یآب کیتن

آمد و ما هنوز خانه عمه را  یم دیع گهید یشد تا هفته  زانیآو می، لب هاجنگ زده افتاد  ینگاهم به خانه  یوقت

 .مینکرده بود زیتم

، گذاشتم. انگشت دراز شده اش  یپا ینشسته بودند و من هم کنار صدرا نشستم و سرم را رو نیزم یخسته رو همه

 گفت: یخسته ا یهم بستم و صدرا با صدا ی، با لبخند چشم رو فرو رفت میموها یکه ال شیها

 .میکن دیخر دیع یبرا میفردا بر-
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خجالت  شیدانم چرا از چشم ها یام بود ، روبه رو شدم. نم رهیکه خ ایبرد یرا که باز کردم به چشم ها میها چشم

کردم و به صورت عرق کرده اش زل  زی، چشم رچهره مضطربش  دنینگاهم را به توران دوختم. از د عیو سر دمیکش

 آورد و روبه من لب زد: رونیاش ب یزدم. سرش از گوش

 اتاق ! ایب-

 

 ما زوم شد. یصدرا بلند شدم که نگاهش رو یپاها یبلند شد و من هم با اکراه از رو شیجا از

 گفت: یبا لبخند مصنوع توران

 .مییایما االن م-

اش  دهیترس ی، مضطرب دستم را ول کرد و با چشم ها میرا گرفت و به طرف اتاقش کشاند. وارد اتاق که شد دستم

 ام شد. رهیخ

 داد. امیثنا باز پ-

 کردم. دنیاز نفهم یاخم

 ؟ یک-

 .دیکش شیموها یال یو دست دیکش یپوف

 ستاره !-

 :دمی، غراال نرود داشتم ب یکه سع یتکان دادم و با صدا شیجلو دیحرص انگشت تهد با

 ! یمهمون میبر ایب یبگ یباز خر نش-

 شدم ؟ وونهیمگه د-

 پارک سرکوچه ! ایب گفت

 کردم و نگاهم را اطراف اتاق چرخاندم. زیر چشم
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 ؟ یچ یبرا یدیپرس-

 تکان داد. یسر

 جواب داد ؟ یخب خبر مرگت چ-

 بغض زمزمه کرد: با

 تمومش کنه. "خواد کال یم-

 زدم. یو لبخند دمیکش یآسوده ا نفس

 ! وونهیخب خوبه د نیا-

 زد و گفت: یروح یب لبخند

 گه. یم یچ نمیرم بب یشب م-

را  مانیپا نکهینداشت. هم شیکار گری. خداراشکر دمیگفتم و همراه هم اتاق شلوغ توران را ترک کرد یآرام "باشه"

 گفت: یبلند ی، باربد با صدا میوارد هال گذاشت

 .دیدرست کن یزیچ دیبر-

 ! یاز گشنگ میمرد

 یکه صدا دمشیفرو بردم و محکم به سمت عقب کش شیرا داخل موها میمبل نشستم و انگشت ها یسرش رو یباال

 دادش به هوا رفت.

 ؟ میمگه ما نوکرتون-

 ! ارنیب یزیچ دیبزن زنگ

 داد و گفت: هیبا خنده به مبل تک صدرا

 داداش ؟ یخورد-
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 بلند شد. شیاز جا اینگفت که برد یزیو چ دیخند باربد

 زنم. یمن زنگ م-

 مبل نییو او به سمت آشپزخانه رفت تا زنگ بزند و غذا سفارش بدهد. باربد سرش را به پا میتکان داد یسر همه

کردم و  یکرد و دستم را پس زد. خنده ا ی. اخمدمیصورتش کش یرو یفرض یداد که با سر انگشت ، خط ها هیتک

زدم و  یغیگاز گرفت. ج شیبا دندان ها کمدم که انگشتم را داخل دهانش برد و محچشمش فرو بر یانگشتم را تو

 گفتم: هیانگشتم را تکان دادم و با گر

 ! یوحش-

 باال انداخت و خونسرد گفت: یاو شانه ا یبه باربد بزند ول یشدم که حرف رهیصدرا خ به

 کرم از خود درخته !-

را از  میرو ضی. با غدی، ماس شیگلو یتار و پود ها انیمن خنده اش همانجا م یتوران آمد خنده کند با چشم غره  تا

 هیچ" یبه نشانه  یباال انداختم سر ییمشکوک باربد مواجه شدم. ابرو یدوختم که با چشم ها نییصدرا گرفتم و پا

آمد و  رونیخانه باز آشپز ایکرد و صاف نشست. زنگ خانه که به صدرا در آمد ، برد یتکان دادم. تک خنده ا "؟

 رفت ، گفت: یهمانجور که به سمت در م

 کنم. یمن در رو باز م-

ه سفر نیزم یهمانجا رو مینوشابه وارد شد و من و توران کمک هم داد کیو پالست تزایبا جعبه پ قهیچند دق بعداز

که  یبا کار یول زمیبر تزایاز پ یتکه ا ینشستم و سس برداشتم که رو ایبرد ی. من کنار صدرا روبه رومیپهن کرد

 :دمینال غیسفره انداختم و با ج یصدرا کرد ، آن تکه را رو

 صدرا !-

که زد  یبود ، با انگشت پاک کرد و با چشمک داخل دهانش گذاشت و با حرف ختهیصورتم ر یسس را که رو یمقدار

 انداختم. نییاز شرم سرم را پا

 جون صدرا ؟-

 .دیاریدر ن یباز کیو رمانت دیفعال ناهارتون رو بخور-



                                                                                 همراز یپناه یب

 
174 

 

، دور دهانش را  ی. توران با دستمال کاغذمیشد تزایو همه در سکوت مشغول خوردن پ دیبه حرف باربد خند صدرا

 پاک کرد و گفت:

 سروقت هال و اتاق ها. مییایبعد ب میکن زیرو تم اطیگم اول ح یمن م-

 یگشادم را تا زدم و با توران مشغول جارو کردن برگ هاشلوار  نییکرد. بعداز ناهار ، پا دییهم حرف توران را تأ ایبرد

 یاستادن و به کل کل ما نگاه م یسرمان با لبخند م یعمو و عمه که هرسال باال ی. دلم برامیشد نیزم یزرد رو

 یزد ، تنگ شده ؛ دلم برا یبا خنده تشر م میکرد یپسرها م تیکه اذ یعمه اسرا وقت یکردند ، تنگ شده ؛ دلم برا

سوخت ، تنگ شده.  یزد که من دلم م ی، آنچنان پشت دست صدرا م دیکش یرا م میکه صدرا موها یعمو توماژ وقت

گونه ام پاک کردم و کنار حوض رفتم تا آنجا را جارو  یقورت دادم و با دست ، اشک رو یرا به سخت نمیبغض سنگ

 .زنمب

 کردند و باربد گفت: یحوض نگاه مگفتم. صدرا و پسرها به  "یآخ"کمرم را صاف کردم و  یکم

 ؟ میکن یآب حوض رو خال یبا چ-

 در کاسه چرخاندم و با جارو به پشت باربد زدم. چشم

 با چنگال !-

برگشتم و مشغول جارو کردن ،  میافتاده سر جا یچشم غره رفتند که با شانه ا یبه سمتم برگشتند و جور هرسه

 کرد. ینگاهم کرد و خنده ا یچشم ریشدم. توران ز

 رو ! شتیببند ن-

 .نمیچرخاند تا خنده اش را نب گریرا به طرف د سرش

 حوض ؟ یتو میکدوممون بر-

 که کمرم خم بود ، سرم را به طرف باربد برگرداندم و گفتم: همانجور

 کنه. یباربد جونم تو صدرا رو بغل کن ببرش تو حوض تا آب حوض خال-
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زدم و جار رو پرت کردم  یغیبرداشت.ج زیرا کنار زد و به طرفم خ ایحرفم برد دنیکه وسط آن دوتا بود ، با شن صدرا

بغلش زد و به طرف حوض  ریصدرا شد و مرا مانند گربه ز یدست مردانه  ریخواستم پا به فرار بذارم که کمرم اس

 کیبزنم  غیکه ج بگذارد.دهان باز کردم نیتا مرا زم مزد یبه پهلو صدرا چنگ م غیزدم و با ج یرفت.دست و پا م

 اش رفت. یبود. نفسم از سرد خیبهار بود و آب سرد و  کیکرد.هنوز نزد ستیبرام ا ایلحظه احساس کردم دن

 

سوخت  میحوض در دهانم رفت و گلو یهوا دهانم را باز کردم که آب و آشغال ها یذره ا یشنا بلد نبودم و برا منکه

 هم افتاد. یو چشمانم رو

 

*** 

 

زدند ، بهم دست  میسوزن به گلو نکهیدادم که احساس ا نییحس کردم...بزاق دهان پا میر گلود یبیعج سوزش

کردم و به  یخشک یتارم را اطراف اتاق صدرا گرداندم.سرفه  یچشمانم را باز کردم و چشم ها یال یداد.به سخت

 دهیسرم کوب یپاره شد و رو یطناب نندتخت گذاشتم و نشستم.تمام اتفاقات ما یهزار زور و زحمت دستم را رو

صدرا چشم  یدرون دست ها ینیرا باال کشاندم و به س ضمیزدم و که همان موقع در اتاق باز شد.نگاه مر یشد.لبخند

وصف  میریدستم نشست ، حس ش یگذاشته شد و خودش هم کنارم نشست.دست داغش که رو زیم یدوختم که رو

 دوست داشتنم باالتر برود. یفقط کم یبهم القا شد و باعث شد کم ینشدن

 خوام. یمعذرت م-

 یمرد نگرانم شده است ؟ حاال من بودم که آن دستم را رو نیا یعنی ایکردم و چشم در چشم شدم.خدا یخنده ا تک

 به ناله بود ، گفتم: شتریکه ب یفیضع یدستش گذاشتم و با صدا

 خودم بود. ریتقص-

 یباال انداخت و همانجور که به قاشق اشاره م ییطرف لبانم کشاند.ابرواز سوپ پر کرد و به  یکش داد و قاشق لبخند

 کرد ، گفت:
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 دردت رو اوردم. یدوا-

بختک به جانم افتاده ، پَر  کی نینچسب که ع یجهش آن سرما خوردگ کیدرد من آغوش گرم توست که با  یدوا

را ازهم باز کرد و  شی.قاشق درون ظرف گذاشت و دست هاردیگ یرا با غرور م شیجا یکشد و حس خوب و ملس یم

ت دس میکه برا ینه...نه آن بهشت ایرا  یکردم.دوست داشتم آن سوختگ شیآن کوره آت ریمن با لبخند ، خودم را اس

آن گره و تار و پود شد.چکنم  یدلِ من زندان یشد ، انگار ریدرگ شیزلف ها یکه البه ال شیبود.انگشت ها یافتنین

 زندان بان باشم. ریاس یزندان تا کم نیا دنیمن قانع بودم به چش بیزندان را هم دوست داشتم.و عج نیه اک

 .میش یوقت بزرگ نم چیگفت ما ه یمامان اسرا راست م-

 زدند و زمزمه کردم: یمتضادشان هم را پس م یکه رنگ ها دشیسف راهنیپ یمشک یدکمه ها یکشاندم رو انگشت

 ! یش یتر م کیو کوچ کیبلکه کوچ یش یبزرگ نم چوقتیه یباش یکلبه گرم و پر مهر یتا تو-

سوختم ،  ینفس یب نیکه در ا یزل زد و با لحن تب دار میکرد و مرا از خودش جدا کرد.به چشم ها یآرام خنده

 گفت:

 شم ! یبزرگ نم چوقتیمن ه-

 مامان اسرا بود االن قصر پر شکوه خانمم. یکلبه  اول

؟ آن پلک ها ،  دیکن یلحن ، تعجب نم نیذوب شدم از ا می؟ اگر بگو دیکن یسرخ شد ، باور م یگونه ها میبگو اگر

 شیکه صورتم را داغ کرده بود ، سر جلو آورد و همانجور که لب ها ییاش و با دست ها یاهیس یشد رو یپرده ا

 شی.از ترس کف دستانم عرق کرد و توران با نمیشد جدادر ، هردو از هم  یمماس با لبانم بود ، چشم بستم که با صدا

 زد. یچشمک طنتیباز ، سر داخل اتاق آورد و با ش

 .میکن زیهال رو تم دییایشه ب یداره شب م-

 بست ، صدا بلند کرد. یکه در را م همانجور

 آخر شب! یبرا دیبذار اتونیعشق باز-

انداختم و زانوانم را بهم  نییبسته! از خجالت سر پاشدن در ، همزمان شد با برخورد بالشت صدرا به در  بسته

گونه  یکه صدرا کرد ، کل وجودم از گرما به تاراج رفت و صدرا با خنده از اتاق خارج شد.دست رو یچسباندم.با کار
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 نج لبانمعسل ک ینیریبه ش یبود ، گذاشتم و لبخند گرفتهصدرا جان  یبا لب ها شیپ قهیپر التهابم که تا چند دق ی

 میداشتم صدا ی، اتاق را ترک کردم و روبه توران که سع یقینفس عم کینثارش کردم و با  یا "وونهید"ثبت کردم.

 نلرزد ، گفتم:

 کنم ؟ یمن چکار-

 :دیلنا یبردن مبل ها شد.لبم را تَر کردم و توران با لحن خسته ا رونیمشغول ب ایکرد و با باربد و برد یخنده ا صدرا

 ؟ میکن زیآشپزخونه رو تم میما بر-

 :دیکرد و غر یبردم که با دست توران ، در هوا ثابت ماند.اخم یتکان دادم و دستم را به سمت ط یسر

 !ومدهیهنوز حالت جا ن نتیکاب یتو فقط بشقاب هارو بذار تو-

برداشتم و  یلمخصوصشان گذاشتم.دستما یو ظرف ها را دانه به دانه داخل کمد جا دمیشوق گونه اش را بوس با

 ظرف ها را گرفتم و گفتم: یرو یخاک ها

 توران ؟-

 هوم ؟-

 لبم را خواراندم. یسرد نشستم.با انگشت اشاره ، باال نیزم یپرت کردم و رو یرا کنار دستمال

 من فرق نکرده ؟ یرو ایبرد یبه نظرت نگاه ها-

 و متفکر زمزمه کرد: گذاشت شیدست ها یگذاشت و چانه اش ، رو یسر ط یرا رو شیدست ها جفت

 کردم. یفکر م نیمنم داشتم به هم-

 به صورتش برخورد کرد و دادش به هوا رفت. میرا به سمتش پرت کردم که مستق دستمال

 ! میمن جد-

 نگاهم کرد. یجد ی افهیق با

 .میمنم جد-
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 کارم مشغول شدم. یباال انداختم و به ادامه  یا شانه

 سر قرار ؟ یر یم یتو ک-

 و با درد ، چهره درهم کرد. دیها کش یکاش یرا رو یدور ط نیآخر

 رم. یو م رمیگ یاالن دوش م-

 نگرانش بردم. "شانه اش گذاشتم.واقعا یبلند شدم و دست رو میاز جا نگران

 ؟ امیمن ن یمطمئن-

 گوشم ، گفت: ریو ز دیگونه ام را بوس قیآمد و عم جلو

 آره.-

توران شد و  یزندگ یشدم که آشپزخانه را ترک کرد.ستاره باعث تباه رهیخ کلشیو از پشت به ه دمیکش یپوف

موضوع من و هم بفهمه راحت  ینکنه زمان"دادم و در دل گفتم: هیتک نتیرا قبول ندارد.کالفه به کاب نیصدرا ا

 پوچ دست از سرم بردارند. یفکر ها نیبا بغض سرم را تکان دادم تا ا "قضاوت کنه ؟

 

اش را  یپر استرستش که مدام گوش ی افهیسمت اتاق توران پا تند کردم و بدون آنکه در بزنم، در را گشودم و به ق به

قلبش گذاشت و به  ی، دست روکه زدم از ترس یو با حرف دمیام کش یشانیبه پ یشدم.دست رهیکرد، خ یچک م

 سمتم برگشت.

 ؟ ینر یخواه یم "اصال-

که  دیرا جلوتر کش شیو شال طوس ستادیا نهییآ یتختش نشستم.جلو یباال داد و خسته رو "نه" یبه نشانه  یسر

 درش مشهود بود، گفت: "که ترس کامال ییآن پارچه پنهان شد و با صدا ریز شیتمام موها

 کنم. کسرهیکار رو  دینه با-

 زمزمه کردم: دم،یکش یکتفش م یزدم و همانجور که دست رو یلبخند
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 به دلت راه نده!پس بد -

توران را بفرستم برود؟ چشم  ی.فقط مانده بودم چجورمیزد رونیاتاقش را خاموش کرد و همراه هم از اتاق ب چراغ

 دندان بردم و نگاه اطراف چرخاندم. ری.لبم را زدمیبه لبم کش یدوخت و دست میاش به چشم ها دهیترس یها

 کنم. یرم سرشون گرم م یتوران من م نیبب-

 گفتم: یزیآم دیآرام و تهد ینگاهم کرد و با صدا کنجکاو

 !یگرد یو بر م یر یم یفقط زود-

 گفت: زد،یکه گفتم هرآنه اشکش بر یدستم گذاشت و با لحن زار یزده اش را رو خی دست

 دعام کن ثنا!-

 سرم را داخل دادم و گفتم: یرا باز کردم و از در خارج شدم و کم یورود در

 .ایب یخرابشون کنه! فقط توران توروخدا زود زهیتا مبل هارو اونجا بذارن که بارون نر اون پشتن نایا-

کرد و  جادیا ینیدلنش یکه صدا دمیکش اطیح یها زهیسنگ ر یرا رو میزد و کفش ها یاسترس لبخند مصنوع با

شدم.صدرا با  رهیرا به پشت خانه کشاندم و به صدرا و پسرها خ میدلچسب! قدم ها یفضا کیهم شد  یبهار یبو

 روبه باربد گفت: یبدعنق

 سمت راست که بارون خرابشون نکنه! میرو بذار نایگم ا یم-

 اشاره کرد. واریکرد و به سمت چپ، سه گوشه د "ینچ" یبا سرتق دیبار

 .میبذار نجایگم ا یمن م-

 ریبه ز یمن برگشت.انگشت باال دادم و جد یتاشون رو3دادم که نگاه هر تکان "تأسف" یبه نشانه  یخنده سر با

 خلوت اشاره کردم. اطیته ح یرونیش

 !دیاونجا بذار-

 تکان داد. یرا ظاهر شیو دست ها دیپر نییمبل پا یاز رو ایبرد
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 دارم. دهیعق نیمنم هم-

 انیهم پا یدیسف یو پارچه  ندندیچ یرونیش ریچپ صدرا هم جواب نداد و آنهاهم به کمک هم، مبل هارا ز نگاه

 رفت، صدا بلند کرد. یو همانجور که به سمت حوض م دیاش کش یشانیبه پ یکارشان شد.باربد دست

 پس توران کجاست؟-

آب برد و  ریش ریحوض گذاشت و دست ز یلبه  یرا رو شیپا کینبود. یخوب زیچ نیرا گم کردم و ا میو پاها دست

با  دادم که نییدردناکم پا یآب دهان از گلو یکرد.فکرکنم منتظر جواب من بود.به سختسرش را به طرفم کج  یکم

 .دمیبه بازوام، از جا پر یبرخورد انگشت

 گه، کجاست؟ یباربد راست م-

 کردم و با حالت من من گفتم: یمسخره ا یکردند.خنده  یتاشون منتظر به من نگاه م3هر حاال

 توران! دیدون یم زهی...چزهیچ-

 ادامه دادم: یو با حالت زار دمیکش یقیعم نفس

 رفته حموم!-

را به سمت خانه  شانیشده مرا رصد کرد.تا آمدند قدم ها زیر یگرمکن فرو  برد و با چشم ها بیدست در ج صدرا

 گفتم: یگر یو با ناش ستادمیا شانیجلو عیبردارند، سر

 .میبزن یسر هیبه گلخونه عمو توماژ  میبر دییایب یراست-

ه تا متوجه نگا "خدا لعنتت کنه توران!":دمیلب غر ریانداختم و ز نییاز تعجب گرفت.سرم را پا یباربد رنگ نگاه

توران؟ آه از  ییدستشان را گرفتم و راهشان به سمت گلخانه کج کردم.کجا یمشکوک هرسه شدم، با خنده مضحک

با باد همراه  یبد و منف یگلخانه تمام حس ها دنیبا درا کنار زدم و اول من وارد شدم. کینهادم خارج کردم و پالست

 و با غم گفتم: دمیبه گلها کش یدلم سقوط کرد.دست یخوب رو یشدند و حس ها

 .دهیزحمت نکش نهایا یبرس! عمو کم پا نایصدرا به ا-
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خودشان را در دل من  یطونیو اجازه دادم با ش دمیخوش گل را چش یو بو دمیبستم و با لذت دور خودم چرخ چشم

متمرکز 21:00یساعت که رو یعقربه ها دنیبه ساعت نگاه کردم با د یچشم ریجا بدهند.مچ دستم را کج کردم و ز

اتفاق افتاده باشد؟ الل شو  شینکرده برا یآمد؟ نکند خدا یچرا نم نیکن شد.ا شهیشده بودند، حرص در وجودم ر

 د،یبار یازش م یکه کالفگ ییبه چشم ها جیآمدم و گ رونیب الیب فکر و خثنا! نفوذ بد نزن.با داد صدرا درون گردا

 شدم. رهیخ

 زنم، حواست کجاست؟ یدوساعته دارم صدات م-

 پشت سرم بردم و با انگشت خواراندم و گفتم: دست

 !نجایهم-

وگرنه صدرصد  رمیرا بگ شانیشد جلو ینم گریزدم.د رونینثارم کرد و باالجبار همراهشان از گلخانه ب یچپ نگاه

 یشدم و آنها جلوتر وارد خانه شدند.قبل از ورود، نگاه میشدند.با استرس مشغول شکستن انگشت ها یمشکوک م

 و مطبوع گذاشتم. گرمخانه کردم و با وجود سرشار از دلشوره پا در هال  یبه در بسته 

 

را  هیآنکه ذهن بق یو چشم بست.برا صدرا گذاشت یپا یسرش را رو ایمبل انداخت که برد ی، خودش را رو صدرا

 خودم بکنم، گفتم: ریدرگ

 اونجا نخواب ، مال منه. یهو-

 آورد که صورت من از درد ، درهم شد. نییپا ایبرد یگونه  یرو یدست باال برد و جور صدرا

 فقط مخصوص خانممه! نجایا-

 .صدرا بلند شد یپا یو از رو دیبه گونه اش کش یدست ایزدم و برد یلبخند

 بابا! مینخواست-

 به نامش بزنم ؟ سندشم

 زد. یشخندین ،یبا مسخره باز صدرا
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 !یخواد سند به نامش بزن یتو مالش رو نخور نم-

 :میکالم گفت کیهمزمان  ا،یانداخت، من و صدرا و برد نیخانه طن یفضا یباربد که تو ی قهقهه

 درد!-

 به اطراف کرد. یکرد که صدرا جفت دست، پشت مبل گذاشت و نگاه یاخم باربد

 ؟ ادیپس چرا توران نم-

 .دمیمانده بود، کش یازش باق شیگونه اش که حاال ته ر یناز کنارش نشستم و انگشت رو با

 !یتو چقد عجله دار ادیحاال م زمیعز-

 صورتم تکان داد. یگشت جلوبلند شد و ان شیواضح بود...باربد مشکوک از جا "صدام کامال لرزش

 لرزه! یصدات م یترس یم ای یدروغ بگ یخواه یتو هروقت م-

 حرفش در دست گرفت. یبا اخم ادامه  صدرا

 شده ؟ یو بگو چ-

 گفتم: یشد پنهان کرد.با حال زار ینم گریخودت کمکم کن! د ایبا اخم نظاره گر ما شد...خدا ایبرد

 !رونیتوران رفته ب-

 صدرا که از خشم بود، ترسم را دوبرابر کرد. داد

 ؟ یچ-

 ؟ کجا

 اشان گرداندم و با ترس، زمزمه کردم: یجد یچهره ها یرا رو نگاهم

 ستاره...ستاره زنگش زد...-

 سکسکه ادامه دادم: با
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 پارک سرکوچه...کار رو تموم کنه! ادیزد گفت...ب زنگش

صدرا مرا به  "تند هرسه مخصوصا ی.نفس هادمیمبل، به عقب خز یبود که از ترس رو نینگاه صدرا خشمگ آنچنان

زد،  یزد بگذارم که با داد یم یصدرا که از خشم به کبود یدست مشت شده  یلرزه انداخت.خواستم دستم را رو

 روح از تنم جدا شد.

 بره؟ یتوهم گذاشت-

 زد: یام را گرفت و به طرف خودش کشاند و عربده ا قهی

 رفت؟ یکدوم گور-

 زد: ادیتکان داد و باز او بود که فر مرا

 باتوام!-

 لکنت که همه از ترس بود، گفتم: با

 پارک سرکوچه.-

 :دیبرداشت، به سمتم پرت کرد و غر یچوب لباس یاز رو یبلند شد و مانتو و شلوار شیخشم از جا با

 آماده شو!-

 بودمشان مخصوصاً صدرا. دهیند نیمجاب کنم، نداشتم.تا حاال انقدر خشمگ شانیآنکه خودم را جلو جرئت

پرت کرد. و خودشان  اطیتنم کردم که صدرا فرصت نداد و شانه ام را محکم گرفت و مرا داخل ح میلباس ها هیگر با

 نکند ... نکند. ؟ییهم پشت سرم آمدند.توران توروخدا کجا

 

کدامشان قصد شکستن آنرا نداشتند.از استرس،  چیفرا گرفته بود که ه یو منزجر نی، سکوت سنگ نیماش درون

که کنارم بود،  ایکردم.سرم را به سمت برد یاشان، م یعصب ی افهیو نگاه به ق دمیمال یرا بهم م میانگشت ها

جوابم سکوت بود و سکوت!... بزاق دهانم را با  یلو« ؟ ایبرد»جان و تنم شده بود، گفتم: یگرداندم و با ترس که وصله 

نفر با عجله 3پارک توقف کرد و هر یجلو نیدادم و در دل دعا کردم توران به خانه رفته باشد.ماش نییجا پا کیبغض 
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آسفالت گذاشتم و به دنبال سرشان حرکت کردم.صدرا ، مانند  یلرزانم را رو یشدند و من، پاها ادهیپ نیاز ماش

 ستاره نبود. ایاز توران  یدم اما ، خبرنگاهم را دور پارک چرخان فیو من بالتکل دیدور خودش چرخ وانهید

 صدرا باعث شد با ترس نگاهش کنم. داد

 کجاست ؟-

، صدرا یبعد یبا عربده  یخودش تسلط داشته باشد، ول یرو یشانه اش گذاشت تا کم یجلو رفت و دست رو باربد

 ما برگشت. ینگاه همه رو

 با توام ثنا !-

 کنه ؟ یچه غلط نجاینکن بگو اومده بود ا یمن رو خط خط اعصاب

 :دمیحرف زدنم شده بود، نال یبرا یروانه گونه ام شد و با بغض که سد میها اشک

 گفتم ... گفتم که ستاره زنگش زده بود.-

 از درد گفتم. یآخ ه،یبرداشت و آنچنان شانه ام را فشار داد که با گر زیصدرا به سمتم خ ناگهان

 :دیغر

 کشم. ینشه هم تورو هم خودم رو م دایثافط پخدا اگه اون تورانِ ک یبه خداوند-

 داد ادامه داد: با

 کشونم. یم شیبه خدا قسم خوردم همه رو به آت-

کرد.از سرما و ترس به  یشد و حالم را بدتر م یصورتم پخش م یآن هرم داغ رو د،یکش یکه م یعصب ینفس ها با

دفعه صدرا به  کیگرفت. یرا م یاش شماره ا یشرفت و با گو یراه م تیاهم یصدرا ب یهق هق افتاده بودم ، ول

 بود. یتحمل و عصب رقابلیمرد غ نیا "به عقب گذاشتم.واقعا یسمتم برگشت که از ترس، قدم

 ... یاون ب یخونه -

 گفت و بلند ادامه داد: یا "استغفراهلل"لب  ریرا محکم بهم فشورد و ز شیها چشم



                                                                                 همراز یپناه یب

 
185 

 

 اون ستاره کجاست ؟ یخونه -

 «دم. ینشونتون م می... بر میبر»؟ با نگاهش، با من من گفتم: دیکرد یاز ترس الل شده بودم، باور م میبگو اگر

ار را تکر "کشمت یم"لب.  ریبزند، شانه ام را گرفت و مرا دنبال خودش کشاند.مدام ز یحرف یفرصت نداد کس یحت

 ییجورا کیرا باز کرد و  نیرفت.در ماش یم راژیاعصابم و یرو شیکردند و صدا یبهم برخورد م میکرد.دندان ها یم

را به  نیسوار شدند و او با تمام سرعت، ماش عیسر ایخودش پشت رل نشست.باربد و برد عیمرا پرت کرد و سر

 یقصد بند آمدن نداشتند.انگار م میشد و اشک ها یوجودم م نیحرکت در آورد.هرلحظه، ترس داشت خونه نش

و  آدرس دادم یعصب یلرزان به صدرا یکردند.با صدا ینم دایمن پ یبهتراز گونه  ییکنند و جا یخواستند عقده خال

سراغ آمد و جرئت به روز دادنش را  یبد یرا نگه داشت.دلشوره  نیخانه اش، ماش یجلو عرب کیباالخره بعداز 

و شلم را به سمت لرزان  یشدند.قدم ها ادهیپ نیشدم و آنها هم پشت سرم از ماش ادهیپ نینداشتم.آرام از ماش

پا داخل گذاشتم، در را  عیآمد و سر رونیاز ساختمان ب یرساندم و شانس آوردم که همان موقع، مرد لیآپارتمان طو

 نگه داشتم تا آنها وارد شوند.

دانستم.کف دستم را که عرق  یرا نم شیخبر بد بودم و چرا کیاز ترس و دلشوره سرد شده بودند.منتظر  دستانم

 نرده گذاشتم تا آن عرق را در خود حل کند و من هم از شرش خالص شوم. یروکرده بود، 

 شترینفر هم اعصاب نداشته ام را ب3آن یقدم ها یشد.صدا یفشورده م شتریکردم، قلبم ب یم یپله را که ط هر

 مغزم را به خشم انداخت. یها رگیکه مو یکرد و جور یم کیتحر

شد زنگ خانه را بزنم.گوشم را به در  یپسرها کشاندم.نم یدر به رو یام از رو دهینگاه ترس ستادم،یواحد که ا یجلو

 ام حبس شد. نهینفسم در س ،یزیر یناله  یچسباندم و با صدا

 بود ؟ یچ یاون صدا-

که بلند شد، صدرا طاقت  یمرد ادیشدم.با فر رهیبه صدرا خ دیلرز یکه م ییها یدهانم را قورت دادم با عدس آب

 یغیدفعه چنان به در زد که در از جا کنده شد و ناخودآگاه ج کیمرا کنار زد و به عقب رفت و  نیشمگو خ اوردین

دازم بن یسست شد.جرئت آنکه برگردم و به صدرا نگاه انمزانو تیآن وضع دنیرا وارد خانه گذاشتم، با د میزدم.تا پا

 توران افتاده بود، از یبرهنه  مهیبدن ن یکه رو یلکیمبل بلند شد و آن مرد غول ه یرا نداشتم.ستاره با تعجب از رو

 شیبه عقب کشاند و با دست ها نیزم یخودش را از رو یاشک یخدا ! توران با چشم ها ایبه سرعت برخاست. شیجا

 بدنش، پوشاند. یجلو
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برد  ورشیبود،  ستادهیزد و به طرف آن مرد که مبهوت ا یهق دردناک توران روحم را آذرد.ناگهان، صدرا عربده ا هق

 یپ یشکمش نشست و مشت ها یافتاد، صدرا رو نیزم یمرد رو نکهیکرد. هم یفکش خال یو مشت محکمش را رو

 یکردم و سرش را در آغوش گرفتم و با صدا تندبه سمت توران پا  هیآورد. با گر یصورت مرد فرود م یاش رو یدر پ

 ردم.ک ختن،یشروع به اشک ر شیزار زد من هم هم پا یبلند

به سمت ستاره رفت و بازواش را گرفت تا  عیباربد سر یکمک صدرا رفت و هردو شروع به زدن مرد، کردند ول ایبرد

 فرار نکند.

 به پهلو مرد زد که ناله اش به هوا رفت. یبلند شد و لگد محکم صدرا

 

. رخ به رخ! دستش را باال برد و ستادیا شیکرد، به سمتش رفت و جلو یستاره تالق ی دهینگاهش با نگاه ترس تا

پرتش کرد که آخ  نیزم یستاره را گرفت و رو ی قهی! دیچیدر سالن پ شیگوش ستاره زد که صدا ریآنچنان محکم ز

لرزانم، مانتو توران را تنش  ی. با دست هادیلرز یم دیب کی نیبه توران کردم که در آغوشم ع یستاره در آمد. نگاه

 .میآمد رونیب زیفرت انگن یکردم و از آن خانه 

 

*** 

 

کردم تا آن استرس را کاهش  یم یانداختم و با فشوردن دست ثنا، سع نیی! سرم را پاشیاز رو دمیکش یم خجالت

که  یدلم چمبره زد. هنوز آن صحنه ا یترس و واهمه رو ستاد،یخانه ا یکه جلو نیشد ؟ ماش یمگر م یبدهم ، ول

اش  یآور ادیحک شده بود. با  ییجورا کیبکند، در ذهنم مانده بود و  خواست بهم ت*ع*ر*ض یم یمردک عوض

شدم ؟ خدا لعنتت کند ستاره ! ثتا شانه ام را  یمن بدبخت م یعنی دیرس یکرد. اگر صدرا نم دنیتنم شروع به لرز

شروع  میزد و جلو شیبه موها یچنگ ی. صدرا عصبختمیمبل نشستم و آرام اشک ر ی. رومیگرفت و وارد خانه شد

 زمزمه کرد: یزد و روبه صدرا با لحن آرام یبه قدم زدن، کرد. ثنا با استرس لبخند

 صدرا !-

 مرا پراند. یشانه  یصدرا حت داد
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 خفه شو! یکیتو -

 بخت بد و شومم. یصورت گرفتم و از ته دل هق زدم برا یجلو دست

 !زهرمار-

 حرف را زد. نیشدم که ا رهیقرمز به صدرا خ یبغض و چشم ها با

 مگه من چکار کردم ؟-

اش  قهیاش باد کرده بود و شق یشانیبود ... رگ پ یعصبان ". واقعادمیمبل خز یبه طرفم آمد که از ترس گوشه  آرام

 زد. ینبض م

 ؟ ینکرد یکه کار-

 تکان دادم. یدادم و سر نییدهان پا بزاق

 زد که ثنا جلو آمد و شانه اش را گرفت. یادیفر

 ؟ ستیدختر آدم ن نیآشغال دوست شدم ؟ چقدر گفتم ا یمن بودم با اون ستاره -

 ؟ هان

 .ستادمیکوره در رفتم و مقابلش ا از

 گفتم: هیو گر غیج با

 ؟ دیدون یچرا همه من رو مقصر م-

 شه ؟ یافته دختر مقصر م یم یچرا هر اتفاق "اصال

 ادامه دادم: یو بلند هیگر با

 گن کرم از خود دختره بود ... اگه شب خونه نباشه اون دختر خ*ر*اب*ه! یشه مبه دختر ت*ج*ا*و*ز ب-

 :دمیمردانه اش زدم و با هق هق نال ی نهیبه س غیج با
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 ؟ دیکن یدختر رو درک نم چوقتیچرا ه-

 ؟ دیاریم نییاسالم نگفته زن با ارزشه پس چرا شما مردا ارزشمون رو پا مگه

 سر دادم. غیزدم و ج میپا به

 چرا با ستاره دوست شدم ؟ دیدیبار نپرس کیچرا -

 پشت دست، اشکم را پاک کردم و با حرص گفتم: با

 ؟ هیچ یدون یم "اصال-

 بهم ... ادیعشوه اومدم که ب کهیاون مرد یبرا خودم

اش مات ماند. انگشتر مردانه  میگلو یکه از جانب صدرا خوردم، همانجا وسط تارها یمحکم یحرفم با تودهان یباق

 چشمانم کرد. ی مهیثنا اشک را ضم ی دهیکش "نیه"اش شد.  یمحکم به لبم اصابت کرد و باعث پارگ

 ! یگ..ه خورد یلیتو خ-

 ادیکه فر دمیکش یغیو محکم کشاند. از درد ج چاندیام را دور مچش پ یبلند و مشک یبرداشت و موها زیسمتم خ به

 ثنا بلند شد.

 نه من نه تو! یصدرا به مرگ عمو اگه دست روش بلند کن-

با اخم  ایزد. باربد و برد رونیضرب ول کرد و از خانه ب کیرا  میبود، موها رهیبه چشمانم خ یهمانجور که عصب صدرا

 مبل نشسته بودند. یرو

 میموها یکرد ... دست رو یرا پاک کرد و دستم را گرفت و مرا وارد اتاقم کرد. سرم به شدت درد م شیاشک ها ثنا،

 گذاشتم و خودم را در آغوش ثنا انداختم.

 :دمیبغض نال با

 خوام. یثنا من بابام رو م-

 !شمیکرد ؟ ثنا توروخدا بگو بابام برگرده پ ممیتیبا رفتنش  یبابا چجور یدید
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 پرمحبتش ماساژ داد و با بغض زمزمه کرد: یرا با دست ها کمرم

 فداتشم آروم باش!-

 شانه ام گذاشت و ادامه داد: یا رور سرش

 توهم درکش کن! ستیصدرا هم عصبان-

 :دمیکرد، نال یکه از بغض نفهم درد م ییرا محکم قفل گردنش کردم و با گلو میها دست

 !دمیبغل اون مرد لرز یچجور تو دیکه بابا توماژ بود ، صدرا حق نداشت دست روم بلند کنه. ند یتا زمان-

 کار باهام نکنه. نیستاره کردم تا اچقدر التماس  دیند

 شکست. یبلند یبا صدا بغضم

 هرکس و یندارم که جلو یندارم که موهام رو نوازش کنه ... بابا توماژ ییمامان اسرا گهی؟ د یدیتراز من د میتیثنا -

 .ممیتی یلی! ثنا من خستهیبخاطر من وا یناکس

زد. لبش را تر کرد و با لبخند  یکه از اشک، برق م ییصورتم را قاب کرد و چشم دوختم و به چشم ها دوطرف

 گفت: یمصنوع

 شه. یصدرا خودش متوجه اشتباهش م-

 چطور شد ؟ یشه بگ یم توران

 دستان لرزانم گرفتم. نیتخت نشستم و سرم را ب یحال رو یب

 داغم گونه ام را سوزاند. یها اشک

پام  ی... وقت یمنم خوشحال رفتم. وقت میمسخره رو فسخ کن خونه اون قرار داد میبر ایرفتم پارک اون گفت ب یوقت-

 رو وارد خونه گذاشتم.

 که اشک ثنا را در آورد، زار زدم: هیو گر غیج با
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 یاون ... اون من رو نابود ... م دیدیرس یم ریکرد. ثنا اگه ... اگه شما د یافتاد به جونم و ستاره هم با لبخند نگاهم م-

 کرد.

 محکم به خودش فشورد و التماس وار گفت: مرا

 بسه توران !-

 قربونت برم. یبگ یزیچ گهیخواد د ینم

 

*** 

 

داده  یدرخشان در خود جا یکه ستاره ها کیاش را پاک کرد و به آسمان تار ینیباال آورد و با پشت دست، ب دست

حسش  یب یپاها ییجورا کیبود.  دهیوضع د نیشد. بغض داشت ... درد داشت. او خواهرش را در بدتر رهیبودند، خ

 یانداخت. اخم کمرنگ یشماره ناشناس نگاه بهسست کرد و  یاش، کم یگوش یکشاند که با صدا یآسفالت م یرا رو

 ابروانش نشست و اتصال را زد. نیماب

 بله ؟-

 صدرا جون ؟ یخوش-

 را دراز کرد. شیپله اش نشست و پاها یرو یمغازه ا ینفسش را فوت کرد و جلو یعصبان

 شده ؟ یزیچ-

 .یشگیهمون کافه هم اینچ! ب-

 یبرا یانداخت. دست بیدر ج یمعتمد در گوشش زنگ خورد و پر حرص گوش یبزند، بوق ها یخواست حرف تا

چشمانش رژه  یبرد، جلو یکه روحش را به تاراج م یمزخرف برود. باز آن صحنه ا یتکان داد تا به آن کافه  یتاکس

. کف دستش را باال آورد و هیگر ریزد ز یبود همانجا م شیکرد. اگر جا یدر دستش خال لیرفت و حرصش را سر موبا

آورده بود ؟ در دل آرزو کرد خدا اورا ببخشد.  نییکرده اش پا زیصورت عز یدست رو نیبا هم یعنیشد.  رهیبه آن خ
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چسباند و بعداز  نیماش ی شهیپرده بود، بلند کرد. سرش را به شکه پدرش اورا به آن س مشیتیخواهر  یدست رو

 شد. ادهیپ نیو از ماش دیمقصد رس هب یطوالن یها قهیدق

ه تخت ب یکافه رو یبود، شد. از دور چشمش به گوشه  یکه طرح سنت یکیدنج و ش یکافه را باز کرد و وارد کافه  در

 تخت نشست. یحرف روبه رواش، رو ینقش افتاد. به سمتش رفت و ب فیظر یدختر

 گفت: یسرد یکرد و با صدا یدختر روبه اش، تک سرفه ا ی افهیآنکه نگاه بدهد به ق بدون

 ؟ یچکارم داشت-

 شدم. مونیپش-

 باال رفته گفت: یرا کش داد و با ابروها شیلب ها یپوزخند

 ؟ مونیپش-

 اش را پشت گوش انداخت.رنگ کرده  یتکان داد و موها "آره" یبه نشانه  یناز سر با

 :دینال یپر بغض یرا مظلوم کرد و با صدا شیها چشم

 شدم. مونیپش "صدرا من واقعا-

 .یتو برام ارزش دار دمیفهم

 بلند شد و الهام با هول گفت: شیلبش را خواراند. از جا یپوزخند زد و گوشه  باز

 صدرا ؟ یر یکجا م-

 ... من دوستت دارم. من

 گوشش زمزمه کرد: ریانگشتانش گرفت و ز نیشال زرد رنگش را ب یوشه دختر خم شد و گ یرو

 دوستت دارم !-

 دخترک زل زد. یو متفکر به چشمان طوس دیبه چانه اش کش یو دست ستادیا صاف
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 کنم. یدرموردش فکر م-

تکان داد  یحاال ... سر یآمد ول یکافه م نیبا عشق به ا یزد. زمان رونیشانه انداخت و خندان از کافه ب یرا رو کتش

 کرد. یخانه را ط ریمس ادهیو پ

که خانه را در بر  یهم داشتند ، وارد خانه شد و به ظلمات یبه آشت یبیکه قصد عج ییخانه را گشود و با اخم ها در

 توجه اش را جلب کرد. یا هیگر زیر یشد. خسته خواست وارد اتاقش شود که صدا رهیگرفته بود، خ

خواهرش چشمش را زد.  فیبرهنه ، وارد بالکن شد که جسم ظر یسرد گذاشت و با پا رهیدستگ یگرمش را رو دست

 یدلش را تصرف کرد ... نم دیشا ایدلش اتراق کرد.  یراند. غم رو یرا به عقب م شیو زلف ها دیوز یم یباد آرام

. ناحق دستش پوست صورتش را نوازش شدخواهر مظلومش مچاله  یدانست که دلش برا یرا م نیدانست. فقط ا

همانجا در هوا  یکنارش رفت ول دیو اجازه داد باد بر تن خودش هم رسوخ کند. دستش با ترد ستادیکرد. کنارش ا

 مشت شد.

 به خودش اجازه بده دلم رو بکشنه ! یاحد چیذاره ه یداداش دارم که نم هیگفتم مامان رفت ، بابا تنهام گذاشت -

 داد:بغض ادامه  با

 رو بهم بچسبونه. نهایتا ا ستین یچسب چیکه ه یخود داداشم دلم رو شکست ، جور یول-

 کیکرد. صدرا دست دور گردن توران انداخت و او را به خود نزد سیگونه اش را خ شیکنه اش رفت و اشک ها بغض

درست  دید و خودش هم بارا نَم دار کند. خودش دل خواهرش را شکسته بو راهنشی، پ شیکرد. اجازه داد اشک ها

 کرد. یم

 داد و با اشک گفت: رونیسر خواهرش گذاشت و باالخره بغض مردانه را ب یرو سر

 دم. یهم جوشش م لیچسب که سهله من با در-

 یآن باال با لبخند نگاهشان م ییثنا دندیکدام ند چیشد. ه کیبه برادرش نزد شتریکرد و ب یاشک خنده ا انیم

 خط را جا انداخته باشد. کیگردد،  انگار  یآنکه به جلو برود به عقب بر م یبه جا یخدانکند ورق زندگ یکنند. ول
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خواب آلود دم  ی افهی. همه با قدمیکه توران زد، به سرعت وارد اتاقش شدم و بدن لرزانش را در آغوش کش یغیج با

 اتاق توران ظاهر شدند.

 بگو ولم کنه !-

 زمزمه کردم: یام فشوردم و با لحن آرام هنیرا به س سرش

 خواب بود گلم. سیه-

توران در  کیستریه غیجلو آمد که ج یناراحت ی افهیهق زد. باربد با ق یبلند یلباسم چنگ انداخت و با صدا به

 گوشم زنگ زد.

 .ایجلو ن-

 نداشته باش! میخدا کار تورو

 قاب گرفتم و با لبخند گفتم: میشده بود را با دست ها سیتوران که از اشک خ صورت

 جلو! ادیتوران نم نیبب-

 آروم باش. تو

رد عقب گ مانیپش یجلو ، ول ادیما را ترک کرد. صدرا خواست ب ایاز اتاق خارج شد و پشت بندش برد یعصبان باربد

 کرد.

شد. آنقدر حرف زدم و نوازش کردم  شیگذاشتم و انگشتانم بود که قفل موها میپا یو سر توران را رو دمیکش یپوف

صورتش جا مانده بود. خم شدم و گونه اش را  یفرو رفت. رد اشک رو یقیگرم شد و به خواب عم شیکه چشم ها

 .دتوران افتا یگونه  یکه اشک از چشمانم سر خورد و رو دمیبوس قیعم
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 یصدرا که پشتش به من بود و با صدا یرو یآب فیآمدم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم. نور ضع رونیاتاق ب از

 بود. دهیکرد، تاب یتلفن صحبت م یآرام

خواب سرپوش چشمانم  یباال انداختم و وارد اتاق عمو و عمه شدم تا کم یشانه ا تیاهم یب یکنجکاو شدم ، ول یکم

کاش بودند و  نهایا یداد که همه  یگفت. ا یم یچ دمیفهم یو م ستادمیا یکاش آن شب گوش م یا یبکنم. ول

 مرا نابود کردند. یزندگ

فکر کردم. به  هیشدم و به توران و بق رهیخ دی. به سقف سفدمیبدنم کش یو ملحفه را رو دمیتخت دراز کش یرو

 .میایب رونیتوانستم ازش ب یجوره نم چیفرو رفته بودم و ه یبد یخودم که در دوراه

شوم. به پهلو شدم و عطر تن  یدر آن غرق م شتریفرو رفته باشم و هر چقدر دست و پا بزنم ب یآنکه در گرداب نیع

 شانیعمو در ذهنم حک شد. چقدر دلم برا ادیو  دمیبه تشک نرم تخت کش یکردم. دست میها هیعمه را وارد ر

 بودم. هشد میتیگفت ما  یعمو توماژ تنگ شده بود. توران راست م "مخصوصا

 یوماژت گریگوشزد کنند. د میاگر راه را اشتباه رفت ستندین گری. دمیشد میتیماها  یهمه  "اسطوره"رفتن آن دو  با

او با  میکن تیکه ماها اذ یزمان یبرا ستین ییکه صدرا دل توران را شکست او اخم کند. اسرا یوقت یبرا ستین

 به ما راه و چاه را نشان بدهد. یمهربان

توران بلند  ینشده صدرا دست رو یچی؟ هنوز ه میکن یما بدون آنها زندگ یک کردند ... االن چورزود مارا تر یلیخ

 کرد.

 چشمانم جان گرفت. یجلو ایبرد یبالشت عمو کوباندم و چشم ها یسرم را رو کالفه

من آن غم را به  یچشمانش کز کرده بود ، ول یعدس یآن گوشه ها یغم کیاو مشکوک بود ؟  یچه نگاه ها یبرا

 .دمید یسخت

 به دست باد بسپارم. هودهیپوچ و ب یها الیفکر و خ نیکردم ا یو با چند صلوات که فرستادم سع دمیکش یپوف

 

*** 
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را به آغوش  گریبه قاب عکس عمه و عمو که هم د یاتاق کردم ... لبخند یریبرداشتم و شروع به گردگ دستمال

از اتاق  عیکه از هال آمد سر یگذاشتم. با داد یعسل یرو شیو سرجا دمیاب کشبه ق یبودند ، زدم و دست دهیکش

 .دمش رهیکرد ، خ یم هیزدم و به توران که وسط نشسته بود و گر رونیب

 گفت: یجیبا گ ایبود و برد ستادهیسرش ا یبا پوزخند باال صدرا

 شده ؟ یزیچ-

انداخت،  یم بشیدر ج نیماش چیکه سو یو از کنار توران گذاشت، در حال دیبه لباسش کش یدست یفرض صدرا

 گفت:

 بذاره! رونیخونه ب نیخانم پاش رو از ا نیحق نداره بذاره ا چکسیکنم ه یم دیکس تأک چیه-

صدرا افتاده بود  نیوارد اتاق شدم. ا یو عصب دمیکش یزد. پوف رونیمبهوت همه ، از خانه ب ی افهیبه ق تیاهم یب

 آمدنش هم نداشت. نییلج و قصد پا یدنده  یرو

 

 عمه شدم. یکمد نشستم و مشغول در آوردن لباس ها یجلو نیزم یرو

 .دمیکردم و از ته دل آن را بلع کیام نزد ینیرا به ب راهنشیکردم. پ یریبرداشتم و کفش را گردگ یدستمال

 .نمیرا نب شخندشیگرفتم تا ن شیجلو عیحرف بود، بچکد سر ایبو  کیخواست آن قطره که منتظر  تا

 عمه را با وسواس تا کردم و دانه به دانه داخل کشو گذاشتم. یها لباس

 .ختمیر نیزم یرا برداشتم و رو شیمال عمو توماژ بود. تمام لباس ها ،یبعد یکشو

اخل آنرا د تینوشته بود ، زدم و با لذت و حساس یشعر سعد پیبه شکل ار شیکه جلو دشیسف راهنیبه پ یلبخند

 کشو گذاشتم.

داد، پرواز کردم. چقدر عمو  هیفرتوتش دوخته بود و هد یو به روز تولد عمو که عمه آنرا با دست ها دمیکش "یآه"

حک  یعشقش شعر یرو که برا ییدست ها دیبوس دیبا"و گفت:  دیعمه را بوس یخوش حال شد و با عشق دست ها

 "کنه که دوست داره! یم
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اش بود ،  یعمو که از نوجوان یمیبه شلوار قد یشدم. نگاه شیلباس ها هیکردم و مشغول تا کردن بق یخنده ا تک

باال انداختم و شلوار را به دست  یشانه ا دیق یچه آن را نگه داشته است ؟ ب یدور انداخت برا دیکردم. بنظرم با

 گرفتم.

 توجه ام را به خودش جلب کرد. یشدن کاغذ دهیکش یصدا

 کشاندم. رونیشلوار کردم و کاغذ را ب بیبه در انداختم و کنجکاو دست در ج ینگاه

 نشستم. نیزم یکردم و کامل رو زیرا ر میها چشم

 .ستمیکاغذ نگر یکاغذ را باز کردم و متعجب به نوشته  یتا

 "صدرا و توران یبرا"

 ام بر عذاب وجدان غلبه کرد و شروع به خوندن آن نوشته ها کردم. یکنجکاو حس

 خورد. ینشست و از آنجا سر م یام م قهیشق یرو یهر خطش ، عرق سرد با

 از اشک مزاحم بود. نیو شک نداشتم ا دید یتار م میدستانم عرق کرده بود و چشم ها کف

 همانجور مسابقه گرفتند. مینامه تمام شد ، کاغذ درون مشتم مچاله شد و اشک ها یوقت

با  .ستیممکن ن یزیچ نیممکنه ! همچ ریغ نی؟ نه ... نه ا ستندیعمو و عمه ن یواقع یچه صدرا و توران بچه ها یعنی

تا  دمیبه صورتم کش یتخت انداختم و همه لباس ها را داخل کشو گذاشتم و دست ریکاغذ را ز دهیدر ، ترس یصدا

 ام نشوند. هیمتوجه گر

 نهیگز نیمورد با توران و صدرا صحبت کنم. بهتر نیتوانم در ا یحس شده بود. نم یسر و ب میترس دست و پاهااس از

 و باربد است. ایبرد

 دوشم بردارند. یرا از رو نیبار سنگ نیآنها بتوانند کمکم کنند و ا دیشا

 نشاندم و با هول گفتم: میلب ها یرو یصدرا وارد اتاق شد ، لبخند مزخرف تا

 !دیخر میخونه هم تموم شده ، بلندشو بر یو کارها دهیگم فردا ع یم-
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 تخت انداخت. یرا رو فشیتکان داد و ک یسر

 شوق به سمت در پرواز کردم و در همان حال ، گفتم: با

 من برم به توران بگم آماده شه.-

 ثنا !-

 شدم. رهیمنتظر به صورتش خ یسست شد و با چشم ها میمحکم صدرا ، پاها یصدا با

 گفت: یزد ، جد یرا تا م دشیسف راهنیپ نیانداخت و همانجور که آست فشیک یرا در آورد و رو کتش

 !ادیتوران حق نداره ب-

 چشمانم تکان داد. یشد و انگشت جلو رهیخ میچشم ها به

 تو! نیو همچن-

 کنم. یم دیبراتون خر میر یخودمون م ما

 یاهر گریاش د یکوباندم و خواستم دهان باز کنم که با باال بردن دستش و بعد حرف جد نیرا با اعتراض به زم میپا

 نگذاشت. میبرا

 نه! یعنیگم نه  یم یوقت-

 از اتاق اشاره کرد. رونیبا ابرو به ب بعد

 .دمیخودم ترس شیزدم و در را محکم بهم کوباندم که از صدا رونیاز اتاق ب یعصب

 

 کردم. یزانو غم گرفته اش ، نگاهاتاق توران شدم و به  وارد

 شدم. رهیخ سیاتاقش را کنار زدم و به آسفالت خ یقهوه ا_زدم و پرده کرم یپوزخند
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صدرا روزم  یخواستم با حرف ها ی. نمدمیمشامم زد و با لذت آن بو و هوا را بلع ریباران ز یرا باز کردم که بو پنجره

 را خراب کنم.

 "؟ ستیتوران دختر عمه ام ن یعنی"توران کردم و در دل گفتم:  نیغمگ ی افهیبه ق ینگاه مین

 خزعبالت از ذهنم دور شوند. نیرا تکان دادم تا ا سرم

 دستش گذاشتم. یتخت کنارش نشستم و با خنده دست رو یرو

 نه من. دیخر یذاره تو بر ینه م شعوریصدرا ب-

 و گفت: دیکش شیپاها یداد ... ملحفه را رو هیزد و به تاج تخت تک یپوزخند

 .گهیصدراست د-

بگم  دی؟ نه من نبا میبگو نهایموضوع را به ا نیدادم. من چجور ا هیبه تاج تخت تک "گفتم و من هم متقابال "یاهوم"

 با خبر بشوند. دینبا "اصال یعنی

 اضافه کنم. شانیبارها یرو یبار دینبا

 ا اخم گفت:باز شد و صدرا بدون آنکه نگاهمان کند ، ب ییکهویاتاق  در

 مونه. یباربد م یول میر یما م-

 نیآن لبخند ع عیدرهم صدرا ، سر یو اخم ها ینشست که با نگاه جد میلب ها یناخواسته رو یفکر ، لبخند نیا از

 بختک را خوردم.

توجه به  یب عی، سر دمیها را شن زهیسنگ ر یرو نیماش یها کیالست یکه صدا قهیدق 5را بستم بعد از  میها چشم

 رفتم. اطیبه سمت ح میزدم و مستق رونیتوران از اتاق ب

 .دمیفرو برده بود ، د بیباربد را که دست در ج کلیپشت ه از

 انداختم. نییو سرم را پا دمیکش یپوف

 .دمیترس یداشتم ... م استرس
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 ؟ ستیچ واکنشش

 ؟دهد  ینشان م یچه عکس العمل یعنی

 جلو گذاشتم و ... یقدم

 

 یم یباد دلبر یکه برا ییو به درخت ها دمیرا به آغوش کش می. دست هاستادمیجلو گذاشتم و کنارش ا یقدم

 جان زل زد. یب واریکرد باز به د بمینص ینگاه میشدم. حضورم را حس کرد و ن رهیکردند، خ

 تا ساعت ها بهت زل بزنن! یباش واریجان مثل د یجسم ب هی یوقتها دوست دار یبعض-

 .دیگوشش کش یالله به  یدست

 ینم گهید یجسم جاندار مثل انسان بش کی رهیاگه خ ی، ول قشهیدق کیاش فقط واسه  یگ رهیجان خ یجسم ب-

 .یدل بکن یتون

 کردم. یخنده ا تک

 چه جالب!-

 چندلحظه سکوت ، کنجکاو گفت: بعداز

 ؟ یچکار دار-

 نشسته بود ، گفتم: میغم بغل کرده در گلو یکه زانو یبغض با

 شه. یباز نم یقیطر چیگره خورده که به ه یتا جور5ما  یزندگ-

 .میگره محکم رو خودمون ساخت نیا-

 ییجورا کیپک داشت نه الغر!  کسیکرد. نه س کلشیچهارخانه اش را باال داد و نگاهم را زوم ه_یآب راهنیپ نیآست

 افکارم را پس زدم که گفت: "خوش اندام"شد گفت  یم

 !یکارت رو نگفت-



                                                                                 همراز یپناه یب

 
200 

 

 انداختم و گفتم: نییهمان بغض ، سر پا با

 .دمیعمو د بیج یتو ینامه ا کیمن ... من -

 خب ؟-

 .ستندیخودشون ن یاون نامه نوشته بود ... صدرا و توران بچه ها یتو-

 ناباورش در گوشم اکو شد. یصدا

 ؟ یچ یعنی-

اش را در چشمانم گذاشت ؛ با  یادگاریرفت و  میاز گلو دهیخم یغم بغل گرفته بود ، با شانه ها یبغض که زانو آن

 :دمیو نال ستادمیباربد ا یجلو یادگاریهمان 

 .میبه صدرا و توران بگ دیبا-

 :دیو غر دیاش کش یمشک یموها یال یدست

 دونم و تو! یمن م یبفهمن ... ثنا بخدا اگه بفهمم بهشون گفت دیعنوان نبا چیاونا به ه-

 کند. ری. خدا به خمیخانه شد و همراه هم وارد دمیکش یکالفه ا پوف

 

*** 

 

ثنا را هنوز  یدستانم گرفتم. حرف ها نیتخت صدرا نشستم و سرم را ب یانگشتانم چرخاندم و رو ی، ال یگوش

به  خورد را یام که زنگ م یقل دادم و گوش نییبه پا میگلو نینتوانسته بودم هضم شان کنم. بغض مردانه ام را از ب

 سمت گوشم سوق دادم.

 له ؟ب-

 شرکت. دییایب "لطفا سیرئ یآقا-
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 کردم. یزیر اخم

 ؟ یشده خانم غرو یچ-

 ، ترسم را به جانم انداخت. شیصدا استرس

 .دییایتوروخدا ب-

 باشه ... باشه اومدم.-

 تنم کردم و به سرعت از خانه خارج شدم. یانداختم و کت کرم بیدر ج یگوش

شرکت پارک کردم و پله ها را به  یرا جلو نیشد. ماش یم شترمی! ب چیشد ه ی، از ترسم که کم نم ریطول مس در

 ی افهی! در را گشودم و اول از همه ، قدیدر یسرعت باال رفتم. استرس به جانم حمله کرده بود و داشت روحم را م

 دور شرکت گرداندم. پوزخند آن طرف در ذهنم راچشمانم ظاهر شد. بعد کم کم نگاهم  یام جلو یمنش ی دهیترس

مبل کنار  یرو ی، در را بستم و روبه همان طرف کردم که عصب یشکلک در آورد. بر ترسم غلبه کردم و با خونسرد

 نشسته بود. زیم

 اتاق! دییایب "لطفا-

 فرو برد. شیشلوار پارچه ا بیبلند شد و دست در ج شیبرد. از جا غمایکه داشتم را به  یو خوش دیاش اون ام قهقهه

 .ینگرفت یخودت جد یمهلتت تموم شد باربد خان! من بهت فرصت دادم ، ول-

 گفتم: میدندان ها یو از ال دیکش میموها یال یدست یعصب

 ستوده. یکنم آقا یخواهش م-

رفتم تا اول او وارد شود. نگاه مضطرب  یتکان داد. در را باز کردم و کنار ینگاهم کرد و بعد سر رهیخ چندلحظه

 یلصند یرو الیخ ینشستم. اوهم ب زیو پشت م دمیعقب کش یلبخند کوباندم و وارد اتاق شدم. صندل را با یمنش

 یدابا ص یقیخم شدم. چشم بستم و با چندتا نفس عم زیم ینشست. انگشتانم را بهم قفل کردم و رو زیچرم کنار م

 ، گفتم: یرفته ا لیتحل

 .دیبهم مهلت بد گهیهفته د کیستوده  یآقا-
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 انداخت. نیدر سکوت اتاق طن ادشیفر

 باربد فرصت ؟-

دم فرصت ب یگ یماه شده باز م کیتا حاال کارت درست بوده ، دادم. االن  نکهیماه بهم فرصت بده بخاطر ا کی یگفت

 ؟

 اش گفتم: یعصب ی افهیبلند شدم. روبه ق میچرخاندم و از جا زیم یچشمانم را رو یعدس

 .رمیستوده بخدا گ یآقا-

 دم حلش کنم. یقول م دیبهم وقت بد گهیهفته د کی گفتم

 بلند شد و کت چرم اصلش را به عقب هل داد و نگاهش را کل بدنم رصد کرد. شیجا از

 ؟ یتون یم-

 گفتم: مصمم

 تونم. یم-

 گفت: یتکان داد و به طرف در رفت ... قبل از آنکه در را باز کند ، جد یسر

 یه گوش دیزنم اونوقت با یرفاقتمون رو م دیبرگردم ق یباز دست خال امیب گهیهفته د کیباربد بخدا قسم اگه -

 .یزندان آب خنک بخور

 کوفت. چاریمنِ ب یرا گفت و در را به رو نیا

 

 یدادم و اتاق را بهم م یسر م ادی. فرختمیر نیزم یرفتم و هرچه که بود و نبود را با داد رو زیبه سمت م یعصب

رغبت آنکه  یحت ی، ول دمیباز شدن در را شن ی. صدادمیکش یدر پ یپ یو نفس هاگذاشتم  زیم ی. دست روختمیر

 و خالء داشتم. یحس ته کیسر بلند کنم را نداشتم. 

 ... یآقا-



                                                                                 همراز یپناه یب

 
203 

 

 گفتم: یگرفته ا یحرفش را بزند ، سر بلند کردم و با صدا یآمد باق تا

 .دیاریآب ب وانیل کی یخانم غرو-

 ریدستانم گرفتم و انگشتانم اس نیمبل نشستم و سرم را ب یتکان داد و از اتاق خارج شد. رو یسر یناراحت با

خورد. با بغض سر به  یام بهم م یشد تمام مجهوالت زندگ یآن مسئله حل نم گرید یهفته  کیشد. اگر تا  میموها

هموند وارد اتاق شده است. بهم ف یمنش یها... تق تق کفش  یخبر دار شود. ول یکس دیپشت مبل گذاشتم. نبا

 یوجودم را با خنک یتا گرم دمینفس باال کش کیگرفتم و  شیرا از درون دست ها وانیبدون آنکه نگاهش کنم ، ل

 حوصله شروع به خواندن کردم. یام ، ب یگوش امکیپ یاش حل کند. با صدا

 "؟ یبه اون طرف زنگ زد"

 کردم. پیتا عیام زدم و سر یشانیبه پ محکم

 "زنم. یاالن زنگ م"

آن شخص شدم. آنقدر بوق خورد که خواستم قطع کنم ،  یو شروع به گرفتن شماره  دیاز جانبش نرس یگرید زیچ

 در گوشم زنگ خورد. یزنانه ا فیظر یصدا یول

 بله ؟-

 ؟ یخانم اسالم دیسالم ؛ ببخش-

 بله ، شما ؟-

 گفتم: یدهانم را قورت دادم و با لحن آرام آب

 شونیمتأسفانه ا یشماره مادرشون دادند به شما تا مشکلتون رو رفع کنند. به اسرا خانم گفتد ، ول اریاسفند یآقا-

 اون انجمن ؟ دییایب دیتون یفوت کردند شما امروز م

 زد ، گفت: یدرش موج م یکه ناراحت ییبا صدا یمکث طوالن بعداز

 عصر اونجام.6بله ساعت-

 ممنون ، خداحافظ!-
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ه و نام ی هی؛ اول قض دیگنج یع کردم و به لبانم چسباندم. مغزم آشفته بود. اتفاقات امروز در ذهنم نمرا قط یگوش

 رنگم شدم. دیسف ایاز شرکت خارج شدم و سوار زانت یبدون توجه به منش یاالن ... عصب

خنده  کردم. ینگاه ایصدرا و برد ثیخب ی افهیکردم بعد به ق یبغ کرده توران و ثنا نگاه ی افهیخانه شدم و به ق وارد

 به شانه اش زدم. یمحکم "مبل دونفره ، کنار صدرا نشستم و مشت نسبتا یکردم و رو یمعن یب ی

 شده ؟ یچ-

 سرمان منفجر شود. یبود تا بر رو یحرف یانگار منتظر ثنا

 .دنیخر میکه دوست ندار ییزایرفتن اون چ شعورایب-

 به هردو زدم. یچشمک

 برمتون. یدم مخو نیبلندش-

 صدرا مرا از جا پراند. ادیفر

 !یکن یتو غلط م-

 کردم. یزیر اخم

 صدرا!-

برداشت و مشغول پوست کندن  سیاز داخل د یاریخ الیخ یب اینگاهم کرد و بعد به سمت اتاقش رفت. برد یعصب

 گذاشتم. شیپا یو دست رو دمیخز ایآن شد. کنار برد

 داداشم ؟ یخوب-

صورتم قرار دادم. از  یچانه اش گذاشتم و صورتش را جلو ریقورت داد ... دست ز اریخ یتکان داد و تکه ا یسر

 داد ؟ نییرا با بغض مخلوط بود و پا اری؛ آن خ یعنی، قلبم به درد آمد.  شیاشک چشم ها دنید

 ؟ یهنوز دوستش دار-

 ، گفت: یاگرفته  یرا درون بشقاب گذاشت و بعداز چندلحظه با صدا کارد
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 خواهر! کی نیع یآره ، ول-

 گفت: یدوخت و با لبخند دردناک میچشم ها یاهیچشمانش را به س یسبز

 من ممنوعه بود. یشدم ... ثنا از اول برا یعاشق ممنوعه م دیبه ناموس داداشم چشم ندارم. نبا چوقتیمن ه-

 .دمشیزدم و برادرانه در آغوشم کش یلبخند

 به کمرش زدم. چندبار

 شه داداش! یحل م یهمچ-

زدم و دست پشت کمرشان گذاشتم تا آنها  ی. لبخندستادندیا می، توران و ثنا حاضر جلو دیکه به اتمام رس حرفم

حرف نزد. انگار  چکسیگرفت. در طول راه ه یعقب جا یجلوتر حرکت کنند. توران جلو نشست و ثنا هم صندل

 یچسبانده بود و آرام اشک م شهیکردم که سرش را به ش یخودش داشت. به توران نگاه یبرا یدغدغه ا یهرکس

 بهش دادم. یدست سردش گذاشتم و فشار آرام ی. دستم را روختیر

 ؟ یناراحت-

 لحظشه! کیناراحت فقط واسه -

ا تمام م یزندگ یباز نیا یکبست.  یرا با ناراحت شیجلو به ثنا نگاه کردم. چشم ها ی نهیرا با زبان تَر کرد و از آ لبم

 و رو به ستادمیپاساژ ا ی؟ جلو یدوشم بردار یرا از رو نیبار سنگ نیو ا یتا کمکم کن ییشود ؟ عمو توماژ کجا یم

 گفتم: یهردو جد

 .دییایو م دیکن یم دیخر ی، بدون مسخره باز عیسر-

انتظار  قهیدق 20سُر دادم. بعداز  میدادم و نگاهم را به کفش ها هیتک واریتکان دادند و وارد پاساژ شدند. به د یسر

 ، روبه توران گفتم: میکه شد نیآمدند. سوار ماش رونیب کیباالخره با چندتا پالست

 کار دارم. ییرسونم و بعدش جا یمن شما رو م-

 آمد و سرش را به سمتم خم کرد. یوسط دو صندل ثنا

 پارک ؟ ییاینم یشب یعنی-
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 مظلومش کردم. یبه چشم ها ینگاه میعوض کردم و ن را دنده

 اول: اون موهات رو بده تو !-

 : فکر نکنم.دوم

 برگشت. شیسر جا یرنگش فرستاد و با ناراحت یرا داخل شال مشک شیموها

 

 چون ؛ بدون تو ایب یتون یتا م»به سمتم خم شد و با لبخند گفت: یشد و وارد خانه شد.توران کم ادهیزودتر پ ثنا

 «گذره. یخوش نم

به ساختمان کردم و باالخره عزمم را جزم  ینگاه دیرا به حرکت در آوردم.با ترد نیتکان دادم و ماش یلبخند سر با

 نبود. یخوب زیچ نیشد و ا یبدنم م یداشت درون سلول ها یبیکردم و زنگ را زدم.استرس عج

 بله ؟-

 باربد هستم.-

 اید. آش یم ریدرگ شتریکردم،ذهنم ب یم یکه ط یداخل گذاشتم.هر پله ا دیرا با ترد میباز شد و پا یکیت کیبا  در

وقت 18:00داد و هنوز تا ساعت یرا نشان م16:00ام کردم. یبه ساعت مچ ینگاه نجا؟یکردم آمدم ا یکار درست

 م آمد.خانه شدم.با لبخند به سمت ردوا یا "اهلل ای" کیبا  نیداشتم.در واحد باز بود و بخاطر هم

 پسرم. یخوش اومد-

 درون سالن اشاره کرد. یدست به مبل ها با

 !نیبفرما بش-

فم به طر ینیس کیبا  قهیمبل نشستم.به سمت آشپزخانه رفت و بعداز چند دق یزدم و رو یهرچند مصنوع لبخند

 گرفت. یمبل روبه روام جا یگذاشت و خودش هم رو زیم یاز شربت پرتقال را رو یحاو ینیآمد.س

 شده باربد جان؟ یزیچ-
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را به شربت دوختم و بعداز  میبلند را به دستم گرفتم.چشم ها هیپا وانیباال انداختم و ل "نه" یبه نشانه  یسر

 چندلحظه دهان باز کردم.

 هستند؟ یک یصدرا و توران بچه ها-

ز شربت و نگاه دادم به . آرام دل کندم اامدیازش در ن ییماتش را حس کردم.صدا ی افهیآنکه نگاهش کنم،ق بدون

 همرنگ عمو توماژ! آب دهانش را قورت داد و با زبان، لب خشک شده اش را تَر کرد. یچشم ها

 ...یدون یتو از کجا م-

 و التماس وار گفتم: دمیحرفش پر وسط

 کنم. یخانم خواهش م ایتان-

 ستند؟یعمو و عمه ن یداره صدرا و توران بچه ها قتیحق

 ت:گف یگرفته ا یصدا با

 آره.-

 دادم. نییدهان پا بزاق

 ...یچ هیده، قض یاون رو پس م یداره تقاص کارا ایروز بابام گفت برد هی-

 شیکه درون دست ها یکاغذ کی! به سمت اتاقش رفت و با دیاش در دهانم ماس ییکهویحرفم با بلندشدن  یباق

 انداخت. میپا ی،به سمتم آمد و آنرا روبود

 شخص بپرس! نیتمام جواب سؤاالت رو برو از ا-

 ابرو به کاغذ اشاره کرد. با

 .نجاستیآدرسش ا-

 زیچ چینشد؟ه ایباز شد  یخداحافظ یدهانم برا دمیزدم. نفهم رونیبلند شدم و از خانه ب میاز جا جیگ

 داشپورت انداختم. یآنرا رو یبه آدرس کردم و عصب ی.نگاهدمینفهم
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ا ر چیحوصله سو ی.بمیایب رونیخواب باشند و من از آن کابوس ب نهایا یهمه  دیباندم تا شافرمان کو یرا رو سرم

 چرخاندم و به سمت انجمن روندم.

سستم را به آن  یشدم و قدم ها ادهیانداختم.با تعلل پ یانجمن نگه داشتم و به ساختمان نگاه یرا جلو نیماش

که با  دمی.متعجب کنار کشدمیکنارم د یرا داخل ساختمان انجمن بذارم، زن چادر میسمت کشاندم.تا خواستم پا

 یسرش حرکت کردم.چشم درشت کردم برا تباال انداختم و پش یو وارد شد.شانه ا دیخجالت چادرش را جلو کش

 و زبان در دهان چرخاندم. اوردی.باالخره طاقت نستادیواحد ا یآنکه جلو

 !دیببخش-

 انداخت. نییپا عیسمتم برگشت و نگاهش را سربه  یمکث بعداز

 بله؟-

 گفتم: عیسر یفکر کی با

 د؟یهست یشما خانم اسالم-

 داشت. یبچگانه و معمول ی افهینگاه کرد. ق میدرشت شده اش به چشم ها یچشم ها با

 بله، شما؟-

 زدم. یلبخند

 که زنگتون زدم ... برادر زاده اسرا هستم ، باربد! یمن همون-

 برخاست. شیاز جا عیسر دنمیبا د ی. خانم ذکرمیزد و همراه هم وارد شد یکمرنگ لبخند

 پسرم ؟ یخوب-

 زدم و سرم را خواراندم. یچشمک

 شه بد باشم ؟ یتا شمارو دارم مگه م-

 تکان داد. یکرد و سر یا خنده
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 از دست تو!-

 آوردم. نییرا پا میخم شدم و صدا زیم یرو یرفت و کم جلو

 گن بعد همه کارا رو بسپار دست من. یمشکلشون رو م شونیا یخانم ذکر-

 را آرام کرد. شیپشت سرم کرد و اوهم صدا یبه دختر خجالت زده  یتعجب نگاه با

 ؟ هیمشکلش چ یدون ینم ؛یعنی-

 .دمیپشت گردنم کش یو دست ستادمیا صاف

 .هیمشکلش چ دمینپرس گهیقبل از مرگش سپرد دست صدرا و اونم سپرد دست من! د امرزیواال عمه خدا ب-

 همراه با بغض زدم و نم اشکش را پاک کرد. یلبخند

 روحش شاد باشه.-

 اتاق اشاره کرد و گفت: به

 اتاق تا من مشکلش رو بپرسم. یتو برو تو-

نگاهم در  یضرب گرفتم و ه نیزم یبه آن دختر بکنم، به سمت اتاق رفتم و وارد شدم.با پا، رو یآنکه نگاه بدون

ازشان نشد.پوف کالفه ام همزمان  یخبر یآنجا نشسته بودم، ول یساعت می.حدود ندیچرخ یام م یساعت و گوش

سرم را به  یآمدم که با اشاره اش به سمتش رفت.کم رونی! با عجله از اتاق بیشد با صدا زدن من، توسط خانم ذکر

باعث شد نگاه بدهم  ،یخانم ذکر یلم به درد آمد.صدااز اشک دختر د سیصورت خ دنیگرداندم، با د یسمت صندل

 ناراحتش. یبه چهره 

 گه. یفعال برسونش خونشون تو راهم مشکلش رو بهت م-

 گفت: یآرام یشد.کاغذ را به طرفم گرفت و با صدا یزیدر آورد و مشغول نوشتن چ یشد و از کشو برگه ا خم

 ع کنم.پول جم هیرو بخر تا من با کمک بق زایچ نیفعال ا-

 با اخم گفتم: رد،یبود.تا خواست پول به سمتم بگ ییکاغذ کردم؛ همشون مواد غذا یبه نوشته ها ینگاه
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 پول دارم. زایچ نیاندازه ا-

 دانستم ، گفتم: یزدم و روبه آن دختر که اسمش را نم یلبخند

 .میبر-

 

که از چهره اش مشخص بود ، در عقب  یشدم.بعداز چندلحظه با خجالت نیزدم و سوار ماش رونیاز ساختمان ب جلوتر

 را باز کرد و سوار شد.

 .دیآدرستون رو بگ-

 را به حرکت در آوردم. نیتکان دادم و ماش یآدرس را گفت.سر یآرام یصدا با

 

 

 

*** 

 

اش رحم شده بود و خر یبغض ب ریاس میکردم به قفل انگشتانشان.گلو رهیدادم و نگاه خ هیرا به پشت مبل تک سرم

و حال  دیبرد.خند غمایو نفسم را به  دیو چال گونه اش را در چشمانم زد.خند دیرا به چشمانم رساند.ثنا خند شیها

را که خنده از  میبغض گلو دیرا که مات شد؟ د شمانماشک چ دیمرا دگرگون کرد.با همان لبخند، برگشت طرفم و د

 عیکه سر دیکدام را ند چیام را که چال گونه اش پر در آورد و رفت؟نه...نه ه دهیکمر خم دید د؟یماس شیلب ها یرو

رحمانه مرا در گرداب  یکه داشت ب ییو از آن فضا دمیدردناکم کش یبه گلو یسرش را به سمت صدرا برگرداند.دست

کردن شکمش، بار  ریس یکه برا یپله نشستم و نگاه دادم به مورچه ا یدر رو یزدم.همانجا، جلو رونیبرد، ب یمفرو 

من  دل ینگاه دادم به آسمان شفاف! کاشک عیکشد.آخ که چکنم همان خار چشمانم بود که سر یبه دوش م ینیسنگ

باربد  نیدادم که نگاهم با نگاه غمگ کِش یشد.پوزخند یم یدرش نبود، کپ یچیآسمان شفاف و ه نیهم مانند؛ ا

فرو  میموها یو دست البه ال دمیکش یه عقب گرد کرد.پوفبه سمت خان عیسر یکرد.به سمتم آمد، ول یتالق
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فکر کرده من  "زدم.واقعا یشخندیروبه روام زدم.ن یبه بطر یکردم و عصب نییآن دختر را باال پا یبردم.حرف ها

مورچه  یبد و مزخرفم را کنار آن خانه  یشده.عقب گرد کردم و تمام حس ها یا مانهانقدر پست هستم؟ چه دوره ز

 جا گذاشتم و با حس آرامش وارد هال شدم.

 

*** 

 

ش ا یدر گوش یکردم که عصب یکردم.خداکند صدرا حساس نشود.به باربد نگاه یثنا را درک نم یرو ایبرد یها نگاه

 بلند شدم و گفتم: میآنکه جو عوض شود، از جا ی.برادیچرخ یم

 ؟ نیگردش موافق هیبا -

 یخندان نگاه ینشستم و به ثنا میزدم.بغ کرده سر جا ییفهماند که حرف نا بجارا بهم  نیکجِ همه ا ی افهیق

اسم الهام و بفهمم  یخواست انگشت بکشم رو یبه دست گرفتم.دلم م یخرجش کردم و گوش یکردم.چشم غره ا

ادم به کردم؟ چندبار انگشت کِش د رشآورد؟ چرا انقدر ازم نفرت دارد؟ مگر من چکا یچه انقدر بال سرم م یبرا

 بلندشدم و روبه ثنا کردم و گفتم: میکنم.از جا سکیشد باز ر ی.نمدمیدست پس کش عیسر یسمت اسمش، ول

 .میشام درست کن میبر ایب-

برداشتم و مشغول خورد کردن آن شدم.ثنا از پشت به  یازی.پمیتکان داد و همراه هم وارد آشپزخانه شد یسر

 داد و گفتم: هیتک نتیکاب

 ؟ هیستاره چ یکارا لیدل-

 از داخل سبد برداشت و خورد. ییکاهو

 نفرت!-

 درشت شده گفتم: یگذاشتم و با چشم ها نتیکاب یکارد رو متعجب

 ؟ یچ ینفرت برا-
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 باال انداخت. یا شانه

شه که  یخونه خراب م نیا یو در آخر جور ریبزرگ و چشم گ یخونه  کیسازن تا برسن به  یپله به پله نفرت م-

 مونن. یار مآو ریهمه ز

 باال انداختم. ییابرو

 ؟ یذار یم زیم ینفرت رو رو یمن فلسفه  ی؟ بعد تو اونوقت برا یچ یگم نفرت برا یم-

 .دیخنده گونه ام را بوس با

 گفتم خوشگلم. نجوریهم-

 .میشد ایتکان دادم و هردو مشغول درست کردن خورشت لوب یخنده سر با

 

*** 

 

 کردن شدم. پیزدم و شروع به تا یلبخند

 "سالم."

 به دست، منتظر جوابش شدم. یگوش

 "چه عجب!"

 کردم: پیتا عیزدم و سر یپوزخند

 ".نمتیب یم یشگیهم یسال جا لیفردا بعداز تحو"

 یشدم که از آن موقع رهیهل دادم.دست پشت گردن گذاشتم و به باربد خ زیم یرا رو یجوابش نشدم و گوش منتظر

ما دور کرده بود و همه فکر و ذکر اورا مشغول به خود کرده  نیاو را از ب یفکر ییوراج کیآمده بود در خودش بود.

 بود.
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 باربد ؟-

 نگاهم کرد و با انگشت، ابرواش را خواراند. جیگ

 ؟ یچ-

 شده ؟ یزیچ-

 گفت. یآرام "نه" یلبخند مصنوع با

 شد ؟ یچ یاون خانم اسالم ی هیقض یراست-

 .دیبه چانه اش کش یدست

گفته بود،  یرو که خانم ذکر ییزایراه اون چ یدم. بعد تو یم میرو توض یزنم و همچ یزنگتون م 13واال گفت بعداز -

 .دمیخر

با لبخند به سمت شان رفت تا کمکشان کند.خنده  ایآمدند.برد رونیتکان دادم که ثنا و توران از آشپزخانه ب یسر

 کردم. ایبه برد یکردم با ابرو اشاره ا

 ست؟یدختر ن "انایداداشت اح نید ابارب-

را با  میو دست ها دمیکه انداخته بودند، خز ینازک کرد.به سمت سفره ا یباال انداخت و ثنا پشت چشم یا شانه

 لذت بهم کوباندم.

 .ستین ایخوشمزه تراز لوب یچیه-

 با خنده گفت: توران

 چون دستپخت من و ثناس!-

شغول و همه در سکوت م ختمیبرنج ر یرو ایلوب یبه سمتم گرفت.کم یرنجبستم و ثنا بشقاب ب ششیبه ر یچپ نگاه

 خوردن شدند.

 .دیتا فردا خواب نمون دیزود بخواب-



                                                                                 همراز یپناه یب

 
214 

 

 .دیخواب آلودش کش یبه چشم ها یدست ثنا

 گه! یصدرا راست م-

 گفت: یخسته ا یروبه توران کرد و با صدا بعد

 .میشور یظرف ها رو هم فردا م-

رفت تا بخوابد.ثنا با  یبه سمت اتاق یتمام شد، ثنا و توران ظرف ها را جمع کردند و هرکس شانیآنکه همه غذا بعداز

و  دمیکش ینفس راحت یکس دنیبسته خواست به سمت اتاق توران برود، نگاهم را اطراف چرخاندم و با ند یچشم ها

اب آلودش درشت شد و وحشت خو یکردم.چشم ها ریسرا درون مشتم ا فشیظر یبرداشتم و بازو زیبه طرف ثنا خ

دستم، به سمت اتاقم  یکیدهانش گذاشتم و با کمک آن  یدست رو کی عیکردم و سر یزده بهم نگاه کرد.خنده ا

 درون دستم خفه شد. شیها غیج یکشاندمش.صدا

 

بود و صدالبته ترس و  دایهو شیخنده در اتاق را باز کردم و اورا درون اتاق پرت کردم.هنوز اثر خواب در چشم ها با

به عقب رفت.وسط سرم را خواراندم و لبخندم را بزرگ تر  یجلو گذاشتم که قدم یزدم و قدم یثیواهمه! لبخند خب

 .دمیرا د شیگلو بکیشدن س نییکردم که باال و پا

 تخت افتاد. جلوتر رفتم و ... یرو غیجلو گذاشتم که با ج گرید یقدم

 

 گفتم: یو جد ندمشیچ عیبشکفد، سر میلب ها یخواست رو یکه م یرفتم و تک خنده ا جلو

 !اریدر ب-

.با چشم دییایپق خنده ام باال ن یام را گاز گرفتم تا صدا ینیی.لب پادیصورتش پر یرنگ از رو د،یحرفم به آخر رس تا

 گفت: یلرزان یبود، در صورتم چرخاند و با صدا دایکه ترس ازش هو یها

 ؟یچ...چ-

 ابرو باال دادم و شمرده ادامه دادم: جفت
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 !اریدر ب-

 انداختم تا لو نروم. نییو سر پا دمیرا از ترس د شیدادن آب گلو قورت

 رو؟ یچ-

 درشت شده گفتم: یجلو گذاشتم و با چشم ها یگرید قدم

 شالت رو!-

موج  ید کردم که موهاسرش آزا یو شالش را از رو دمیتخت پر یبزند، رو یمتعجب نگاهم کرد تا خواست حرف اول

 زدم که با اخم به بازوام کوباند. یشانه اش رها شد.لبخند یدارش رو

 !یشعوریب یلیخ-

 کردم. یچپ ینگاه

 .یمنحرف یلیتو خ-

که بازواش را محکم گرفتم و به طرف خودم کشاندم. سرش محکم به  دیایب نییرا در آورد و خواست از تخت پا میادا

 یفرو بردم و با لذت بو شیموها یام را البه ال ینیقفل کردم. ب میرا با پاها شیپاها ام اصابت کرد و جفت نهیس

 کردم. میها هیاش را وارد ر یشکالت یشامپو

 !یبر ییذارم جا ینم-

ا رفته اش لبخند به لبانم ر لیتحل یشد و صدا راهنمیپ ریاس فش،یظر یرا درون گردنش فرو کردم که پنجه ها نفسم

 خوش آمد گفت.

 من...دوست ندارم.-

 ریو اس دیبه باال خز شیکردم. اندفعه پنجه ها دشیرا پخش گردن سف مینفس ها گریکردم و بار د یخنده ا تک

 یبرق م یاش کم یمشک یزدم. چشم ها مهیصورتش خ یشکمش سر دادم و رو یشد. دست مردانه ام را رو میموها

اش شد و آنها را به پشت  یمشک_یقهوه ا یاز مو یطره ا رهیگکرد. انگشت اشاره ام،  یم شتریشعف مرا ب نیزد و ا



                                                                                 همراز یپناه یب

 
216 

 

انگشتم بود که جزء به جزء صورت  نیتند شد. و ا شیو نفس ها دیچشمانش در صورتم چرخ یگوش راندم. عدس

 ثابت ماند و زمزمه کردم: شیلب گوشت یکرد. انگشت شصتم، رو یهمسرم را دست کار

 شه؟ یم یما چ یبنظرت آخر زندگ-

 کرد. رابیآمد، روحم را س رونیآن لب ها ب نیکه از ب یاز هم فاصله گرفت و آن کلمه ا شیها لب

 باهم مُردن!-

 انگشتم بود. و باز من بودم که زمزمه کردم: خیاش که م ینییو سُر دادم به لب پا یکندم از آن گو نگاه

 گفت؟ یبابا توماژ به مامان چ یدون یم ستادم،یبار فالگوش وا کیمن بچه که بودم -

 رژ زده اش. یکردم.باز نگاه دادم به لب ها یزیر ینگاهم کرد و خنده ا منتظر

 ما دوتاست. تیحکا نیشود. و ا یم اءیاش اح یجام عسل ساق دنیفقط با چش یمُرده ا-

و سر جلو بردم. قطع کردم  یسیآن خ یرو دمیکش ی! لبخند زدم و با پرده اسشیخ یچشم ها یلغزاندم رو نگاه

 را! یکردم مُرده ا رابیآن جام عسل را و س دمیام را و چش یساق ینفس ها

 نیو و من چه ل*ذ*ت بردم از رقص دلبر رقاصه ام. قفل زدم ب دیرقص مینخ به نخ موها نیزنانه اش، ب یها انگشت

 عشق! کیشکل دادم از جنس  یمردانه و زنانه و قلب یانگشت ها

 

*** 

 

 یمژه ها یخورد رو زیکردم و دستم سرتقانه ل یپرنده ام مرد روبه روام باشد. خنده ا دیو شا میغنچه لب ها کفتش

و  میکند گلو یزنانه خرج کنم؟ بغض م تیو من خالصانه برا یشود تمام و کمال مَرد من باش یم یپشت و پناهم. ک

احساس و قطره  ی شهی. دوست دارم بشکند آن شندک یم یآنقدر غصه تلنبار کرده بر دلم است که اوهم هم درد

 لیدل یگذاشتم و به سقف ب ری. دست زدمیخواب میصورت مردانه اش. غلط زدم و به پشت سر جا یقطره بچکد رو

آجر احساس خانه ام. لمس  یاضافه شد رو یهمان بوسه، آجر یبود، ول فتادهین یما اتفاق نیشدم. درست ب رهیخ
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 .ستمیغرق در خوابش نگر ی افهیکند؟ به پهلو شدم و به ق یعشق را ملموس تر نم ایآ شان، دنیکردن آنها و چش

 منعکس کردم اطراف ذهنم. ادیاش و  ینیب ینگاه کشاندم رو

 "پسرعمت دماغش گنده س. نیا ادایثنا بدت ن"

 گفتم: یامآر یکردم و با صدا زی. چشم ردمیاش کش ینیبه ب یقورت دادم و دست میگلو نیام را ب خنده

 بچم کجاش دماغش گنده س؟ یآخ-

دست صدرا شد.از ترسم زبان به کام گرفتم و  ی رهیدفعه مچ دستم محکم گ کیخواستم دستم را عقب بکشانم،  تا

سقوط کردم و  یبسته اش نگاه کردم. مچ دستم را آرام باال داد و با داغ شدن آن مچ، انگار از بلند یبه چشم ها

تم ساز صور رهیضم ینیریرفت و ناخودآگاه لبخندِ ش غمایبه  ش،ینفسم را به تاراج بردند. کل بدنم از حرارت لب ها

 شد.

ظاهر شد. مچ دستم را با ظرافت  دانیدر م یو با رنگ تازه ا دیدر خود بلع رهیرنگ ت یچشم گشود و زندگ باالخره

 گفت: یخواب آلود یسرش گذاشت و با صدا ریبالشت ز یرو

 گفته دماغ من گنده س؟ یک-

 باال انداختم. یا شانه

 دانشگاه. یاز بچه ها یکی-

 هیرا در آنجا دفن کنند، تنب میاستخوان ها یکه دوست داشتم حت ییگفت و جلو آمد و محکم مرا در جا ی"آهان"

 کرد.

 دوستت غلط کرد با تو!-

پرسه بزند و حال  نیآن ب یگرید زیآغوش صدرا چ دنیچش رازیغنگفتم. چون؛ دوست نداشتم  یزیزدم و چ لبخند

 خوشم را ناخوش کند.

 

 داد و گفتم: نییباال دادم که هم زمان ، صدرا سر پا سر



                                                                                 همراز یپناه یب

 
218 

 

 صدرا؟-

 جون دلم؟-

 دوستت دارم!-

لب  یو کم کم طرح لبخند رو دمیرا به جان خر شی؟ تعجب چشم ها دیکن ینفس خودم رفت ، باور م میبگو اگر

 .دیشد. خم شد و گونه ام را محکم بوس ریشد و در آخر به قهقهه ختم به خ ییرونما شیها

 عمرم بود. یصبحونه  نیبهتر-

 در هم به سمت یصورتش کوباندم. با اخم ها یبرداشتم و رو یبلند شدم. با اخم ، بالشت میرفتم و از جا یغره ا چشم

 دست یافتادم و نگاه لغزاندم و رو یآتش یاس کردم در کوره دفعه احس کیدر رفتم و تا خواستم در را باز کنم که 

 از خنده یگوشم را با لبش ماساژ داد و ته مانده ا ریکرد و ز خمبود. از پشت ، سر  فمیمردانه اش که قفل کمر ظر یها

 گفت:

 خانمم قهر کرده ؟-

 ی شهیندادم و خواستم پسش بزنم که محکم مرا به طرف خودش کشاند و محکم صورتم را گرفت که به ش یجواب

 نگه میاعتراض را برا یکه اجازه  یدیو تأک ینگاه کردم. جد شیبه چشم ها عانهیعمرم نگاه کنم. اطاعت کردم و مط

 نذاشت ، گفت:

 از اول بگو!-

 :دمیتعجب پرس با

 ؟ یچ-

 ، موج داد ابروانش را و دوباره گفت: یزیر اخم

 باز صدا بزن! یصدام زد ییاز جا-

 شدم و گفتم: رهیاش خ یو کالفه محکم به چشمان جد جیگ

 صدرا؟-
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 گفت. یسرتقانه ا "نچ"

 با احساس تر.-

 گفتم: دهیکردم و کش یا خنده

 صدرا ؟-

 شدم و با شعف خودم را غرق در آن کردم. شیباال انداخت. زوم چشم ها "قبول نکردن" یبه نشانه  ییباز ابرو و

 کردم: زمزمه

 صدرا ؟-

 جون دلم ؟-

 دوستت دارم!-

خواستم  یکه حت یهست یمدت ی. تو اون طوالنمیمدت دار یطوالن یکیو  میدوست داشتن کوتاه مدت دار یکی-

 شم. یمنم اونجا مستأجر تو م یبرم و اگه تو مُرد یتوروهم با خودم به گور م رم،یبم

 لبخند زمزمه کردم: با

 رو! یصاحبخونه گ نیو چقد دوست دارم ا-

 و با لبخند، خودشم را در آغوش گرمش انداختم. ختیرا به دلم ر یبلندش، شعف و خوش ی خنده

 

*** 

 

 کی؟  ستیاون ک "نگاه کردم. هنوز مطمئن نبودم. اصال نیکاغذ درون دستم نگاه کردم و دوباره به ساعت ماش به

 ینجوریتکان دادم. نه ... نه اون ا نیخانم نخواسته باشد مرا از سر خودش باز کند ؟ سرم را تند تند به طرف ایدفعه تان

 خود برگردانمش. به قدم یکردم اعتماد به نفسم را باز با التماس به سر جا ی، سع دمیکه کش یقی. نفس عمستین
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 یمصلحت یبود. سرفه  یزید و مشغول نوشتن چبو نییرفتم. سرش پا زیو به سمت م دمیآرامم ، سرعت بخش یها

 حضورم بشود. آرام نگاهم کرد و گفت: یکردم تا متوجه 

 بله ؟-

 اول دادم. یکردم و باز  نگاهم را به جا یروبه رواش نگاه وتریقفل کردم و به کامپ زیم یرا رو میها دست

 من با خانم رحدار کار دارم.-

 کرد و بعداز چند لحظه نگاهم کرد و گفت: پیرا تا یزیچ عی، سر شیتکان داد و انگشت ها یسر

 .223اتاق دییبفرما-

آمد و اعتماد به  یداشت از طناب دلم باال م یبیتکان دادم و کاغذ را درون مشتم مچاله کردم ... استرس عج یسر

 مکث کردم. یدادم و کم رونیخواست قهر کند. نفسم را کالفه ب ینفس برگشته ام باز م

 یرا رو میدانستم چرا انقدر دلشوره دارم ؟ کفش ها یرا مالش دادم و چندتا صلوات در دل فرستادم. نم میها چشم

که  دیتار د یکم میکردم. چشم ها یدر نگاه یحک شده رو یسالمندان کشاندم و به شماره  یخانه  یها یکاش

 بکنم. واریبه د هیتک نیزم یآوار نشدن بر رو یباعث شد ، برا

سرد ، آن عرق  ی رهیدادم و عرق دستم را با شلوار خشک کردم و خواستم دستگ نییدهانم را پا یده خشک ش بزاق

 را ببلعد. یو گم

 اعصاب نا آرامم را نا آرام تر کرد. "ژشیقل" یرا آرام باز کرد که صدا در

در سکوت اتاق ،  شیجلو گذاشتم که صدا ی. قدمدمیفرد ناشناس را د یا دهیتک کلیه یچشم کردم باالخره  چشم

 انداخت. نیطن

 برنگشت. ی، ول دیصدا لرز نیشانه اش از ا یپهن بود و کم "نسبتا یبه سمت پنجره  شیرو

 زمزمه کردم: یآرام یتخت گذاشتم و با صدا یجلو لیاست زیم یرو دست

 خانم ؟-

 اتاق بود و زانوانش در آغوشش. یدرخت روبه رو یشاخه  یرو شکینگاهش به گنج هنوز
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 من مرگ را رقم زده بود ، آرام به طرفم برگشت. یکه برا یادیسکوت ز دازبع

 ام سکته را زد. نهیناگهان احساس کردم نفسم در س دنشید از

 

 ذره یبرا می؟ لب ها ستیک گرید نیفکر کردم ا نیاش در چرخش بود و به ا دهیصورت فرتوت و تک یرو میها چشم

نگاه خاص دور شوم.  نیهم فشوردم تا الاقل از ا یچندلحظه چشم رو یبرا جهینت یب ینفس باز و بسته شدند ، ول یا

 و زمزمه وار گفتم: دیچشمانم کش یبه پرده  یدست

 !ایخدا-

که هم را در آغوش گرفته بودند  ییو من هم به درخت ها ستادمیپنجره ا یجلو گذاشتم و کنار تختش روبه رو یقدم

 دهان باز کردم. یرفته ا لیتحل یکردم و با صدا ام را تَر دهی، نگاه کردم. لب ترک د

 رو به من دادند. نجایخانم آدرس ا ایتان-

و به  شیشد رو دهیکش یپارچه ا عیسر یبرق زد ، ول یلحظه ا یروح و کم سوءش برا یب یکردم چشم ها احساس

ت تخ یو کنارش باال دمیانقدر از سنش گذشته بود. چرخ نکهیداشت با ا ییبایز یشد. چه چشم ها رهیخ میچشم ها

را بشنوم.  شیصدا یخواست آوا یم لمحسش! چرا انقدر ضالل ؟ د یب یچشم ها یکردم رو رهی. نگاه خستادمیا

 دادم. رونیب میلب ها نیتخت نشستم و با التماس کالم از ب یرو

 ؟ دید یخانم جواب سؤاالم رو م-

 تکان داد. "آره" یبه نشانه  یمرگ بود ، سر یعقربه  میکه برا یمکث بعداز

 شدم. رهیداده بود ، خ یدر خودش جا "اهلل"و نگاهم را به انگشتم که انگشتر  دمیکش یقیعم نفس

مشامم  ریز مارستانیالکل و ب ی. ناگهان بوستمیبود ، نگر رهیروبه رواش خ واریکه به د ییرخ او میباال دادم و به ن سر

 کرد. یزد و اعصابم را خط خط

 بوده ؟ یتوماژ و اسرا چ یگذشته -

 سر و ته! یب یجواب ها نیاز ا زارمیهم سکوت بود که جواب سؤالم بود و من چقدر ب باز
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 :دمینال

 ؟ ستندیتوماژ و صدرا ن یواقع یراسته که صدرا و توران بچه ها-

 یال یدست ی. پوست لبم را به دست دندان سپردم و عصبوارید یچشمان او بر رو یرگیسکوت بود و خ بازهم

 کشاندم. میموها

 :دمیکوباندم و غر یفلز زیم یو جفت دست رو ستادمیا شیجلو

 الاقل اسمت رو بگو!-

 آمد. یصورتم ننشت. داشت خونم به جوش م یرو شیچشم ها یتریم یلیم کی یحت

خشک شده  یکه از لب ها یروحم نشست. اسم یبه شدت خسته و آرامش رو یبه طرف در اتاق رفتم که صدا کالفه

 بودم. دهیدانستم کجا آنرا شن یآشنا بود. اما ، نم میآمده بود ، برا رونیاش ب

 آسفالت کشاندم. یرا رو میهدف قدم ها یزدم و ب رونیسالمندان ب یو مبهوت از خانه  جیگ

 شد. جهینت یب یتا آن اسم الکردار در ذهنم رخ بدهد ، ول دمیام کوب قهیبه شق چندبار

 

 میچسبانم تا معما یتکه ها را بهم م نیشده تکه تکه بدهد ؛ من ا یرا حت میتا جواب سؤال ها نمیاورا ببهردفعه  دیبا

 دهم. یم میلب ها لیباشد که تحو یام لبخند زهیرا حل کنم و جا

دوش من افتاده  یمشکل ها بر رو یآن دختر در ذهنم رژه رفت. همه  ادیدفعه  کیو  دمیپشت گردنم کش یدست

 بود.

مغزم  یآرام و زنانه اش رو یصدا هیو مشغول شماره گرفتن آن دختر شدم. بعداز چند ثان دمیکش یخسته ا پوف

 اتراق کرد.

 بله ؟-

 ؟ دیسالم خوب-
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 ؟ دیممنونم ، شما خوب-

 را کنار زدم. زهی، سنگ ر میسالمندان نشستم و با پا یخانه  یپارک روبه رو مکتین یرو

 !یمرس-

 التون ؟دنب امیب دیا آماده

 گفت: یمکث بعداز

 .دیباش نجایا گهیساعت د مین-

م کوتاه در ذهن یکلمه ها نیبود که ا ریرا گفته و نگفته قطع کردم. انقدر ذهنم درگ یگفتم و خداخافظ یا "باشه"

 ماند. ینم

خودم را هم  الیشاگرد بذارم و خ یرا در آنجا صندل میشد فکر ها دیرفتم و سوار شدم. الاقل شا نیطرف ماش به

 ؟ ستیآن زن روندم تا بفهمم مشکل او چ یراحت کنم. به سمت خانه 

 

*** 

 

 حاال ... یبود ، ول کلیو خوش ه بایدردناک و الغرش را در آغوش سرد و گسش گرفت. چقدر او ز یکرد و زانوها بغض

از  یزد اما ، کار یداشت پَر م شیکزه کرده بود. دلش برا یگوشه ا ریتقص یاو بود و او ب هیبر عل ایهمه دن انگار

 آمد. یدستش بر نم

بلند زار  یزانوان خسته اش و بعداز چندسال با صدا یحرف زدن هم نداشت. سر گذاشت رو یحوصله  گرید یحت

 اسرا و توماژ هم با مرگ شان ترکش کرده بودند. گریهمه کسش. د یزد. هق زد از دور

بلند و  یزد و موها غیوار ج وانهیکز کرد و د یسرد ، گوشه ا نیزم یوو تخت ر زیم نیآمد و ب نییتخت پا یرو از

را  فشیظر یدست ها یزد. از داد زن ، پرستارها داخل آمدند و به سخت غیو ج ختی. اشک ردیرا کش دشیسف

 باربد داغ دلش تازه شده بود. دنیبه خود نزند. با د یگرفتند تا صدمه ا
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 بلند گفت: یو صدا هیمخصوص پرستار چنگ زد و باالخره بعداز چندسال ، با گر راهنیپ به

 کسم. یمن تنهام ... من ب-

 !ومدیگلم ن یدلم پر پر شد ، ول دیبگ

را محکم گرفته بود اما ،  شیاز اشک زن نگاه کرد. دست ها سیتخت نشاندش و به صورت خ یرو یبا مهربان پرستار

 زد: یضجه م هیداد و با گر یمرا تکان  شیاو محکم دست ها

 با مرگشون من رو هم کشتن. دیبه اسرا و توماژ بگ-

 براش تنگ شده خدا ...  دلم

 زد: ادیوار فر چارهیزن کوباند و ب ی نهیس به

 زنم. یدوباره دارم صدات م یفراموشت کرده بودم ، ول گهیمن د ایخدا-

 فراموشم نکن خدا! اندفعه

 آمد. یزن به رحم م نیا یآرام شود. دلش برا یکرد تا کم قیبه جسم زن تزر یزحمت آمپول آرامش بخش به

 .ستندین یباق اریآمدند و االن هم در د یمرد به اسم اسرا و توماژ به سراغش م کیزن و  کیچندسال فقط  نیا یتو

 ترک کرد. ییسر و صدا چیبه زن انداخت و اتاق را بدون ه یزیترحم انگ نگاه

 

د و کشان رونیب یاز دستمال کاغذ یکرد. برگ یاز اشک دخترک نگاه سیخ ی افهیپارک کرد و به ق یرا کنار نیماش

 بدون آنکه نگاهش کند ، دستمال را به طرفش گرفت.

رحم  یتواند ب یبه سمتش هجوم آورده بود و با فشوردن فرما آن حس را سرکوب کرد. انسان تا چه حد م تیعصبان

 ؟انصاف باشد  یب تواند یتا چه حد م باشد ؟

 داشت ، گفت: دنشیدر نلرز یکه سع یو با صدا دیکش یدر پ یپ یها نفس

 شه. یحل م یهمه چ-
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 :دینال یلرزان یرا پاک کرد و با صدا شیهق هق اشک ها با

 شه ؟ یحل م یچه جور-

 دم. یرو دارم از دست م بچم

 دل خود و بچه اش زار زد. یپوشاند و برا شیرا با دست ها صورتش

 یم بشینص یگرم یو خانه  دیکش یحرکت او را به آغوشش م کیدانست چکار کند ؟ اگر محرمش بود با  ینم باربد

 کرد.

 است ، نگاه کرد. "هیراض"بود  دهیسرخ دخترک که حاال اسمش را فهم یو به چشم ها دیکش یکالفه ا پوف

 داد. هیتک نیزد و به در ماش یلبخند

 کنم. یرو حل م یفتم که من همه چگ-

 که به او داده بود ، پاک کرد. یرا با دستمال شیپسر کنارش داد و اشک ها لیتحو یلبخند کم جان شیاشک ها انیم

نداشت و دختر  شتریسال ب 22آن زن فکر کرد. هنوز  چیدر پ چیپ یکرد و به زندگ ادهیخانه اشان پ یرا جلو هیراض

 ساله داشت.6 یبچه 

 را حرکت داد. نیو به سمت خانه ماش دیکش یقیعم "آه"

 چشمانش جان گرفت. یسالمندان جلو یآن زن در خانه  یباز کند ، چشم ها دیخواست در را با کل تا

؛ آن زن  یعنیالتماس نهفته است.  یکرد آن کنج کم یباربد احساس م یروح بود ، ول یسرد و ب یآنکه چشم ها با

 آشنا بود. شیبرا تینها ی؟ اسمش ب ستیک

 کرد و در هال را باز کرد. یتکان داد و وارد خانه شد. سرفه ا یسر

صدرا که  دنیرد شود با د یحمام نرفته بود. آمد از کنار یگفتند و او هنوز حت یرا م لیسال تحو گریساعت د کی

 کرد. یکرد ، خنده ا یرا شانه م شیسوت زنان موها

 خونه ؟ یکبکت خروس م نقدریچرا ا-
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 گذاشت. زیم یزد و شانه را رو یچشمک

 رفت ، گفت: یکه به سمت اتاق عمو م یدرحال

 الهام. دنیرم به د یدارم م-

 نگفت. یزیتکان داد و چ یسر

 توماژ را بپوشد. یمیاصل قد ی قهیخواست چمدان پدرش را بردارد و جل ی، وارد اتاق پدرش شد و م صدرا

از  ی، اخم یکاغذ "ژیقل" یکند. با صدا دایتخت تا چمدان را پ ریبرد زنشست و خم شد و دست  نیزم یرو

 اش نشاند. یشانیپ یرو یکنجکاو

 دستش را دراز تر کرد و کنجکاو کاغذ را به دست گرفت. یسخت به

 باال رفته ، کاغذ مچاله شده را باز کرد و ... ینشست و با ابروها درست

 

شلوارم انداختم و از اتاق خارج شدم.  بیکاغذ را درون ج یکاغذ را بخوانم با داد ثنا ، عصبان یخواستم نوشته ها تا

 انداختم. یبود ، نگاه دشیدرهمش که مشغول درست کردن شال سف یبه اخم ها

 ؟ یکه گفتم رو انجام داد یکار-

 تکان دادم که گفت: یسر

 .نایخونه بابام ا میبر ایب لیصدرا بعداز سال تحو-

شدم. انگشت باال دادم و طره  رهیخ جانشیپراز ه یو به چشم ها دمیکوتاهش کش یبه مانتو مشک یرفتم و دست لوج

انداخت. چشم  فشیبود ، به عقب راندم و دست دور کمر ظر دهیغلط یشانیپ یرنگ کرده اش که رو یاز موها یا

بودم. دستم که دور کمرش بود  رهیخ شیها مکوباند اما ، من همچنان خونسرد به چش میرا به چشم ها طنشیش یها

 را غنچه کرد. شی، لغزاندم و با لبخند ، جفت دست دور گردنم قفل کرد و لب ها

 یجور شیگلو ریسر شالش را با دو انگشت عقب ثابت نگه داشتم و سر درون گردن خوش عطرش فرو بردم. ز یکم

 لب زدم که با پوستش برخورد کرد.
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 خوشگل شده! یلیکنم خانمم خ یاحساس م-

 لب زد: میگلو ریسر برد درون گردنم و ز اوهم

 رسم. یآقامون که نم یبه پا-

 گفتم: ی. دستم از کمرش سُر خورد و جدستادمیکردم و صاف ا یخنده ا تک

 مانتوت رو عوض کن.-

 .نیاخم پا کوباند زم با

 خوشگله. یلیخ نیصدرا ا-

را بست و سر کج  شیچشم ها یصورت و گردنش که کم یگشت لغزاندم روشدم و ان رهیمحکم خ شیچشم ها به

 کرد.

من  یفقط و فقط چشم ها کلیچه بد ه کلیکه هست چه خوشگل چه زشت چه خوش ه یخوام زنم هرچ یمن م-

 .گهیروش زوم باشه نه مرد د

در گوش  لیاش اتصال دادم که همان موقع ، بومب سال تحو یشانیرا با پوست پ میزدم و خم شدم و لب ها یلبخند

 شد. یجار مانیها

 و پر حرارت زمزمه کردم: دمیبسته اش کش یبه چشم ها یو دست ستادمیا صاف

 ات! یدیع نمیا-

کردم و  یشد. خنده ا دهیبه آغوشم کش یگردنش سُر دادم و به سمت هال رفتم که توران با خوشحال یرو یدست

 ، کمرش را نوازش کردم. دمیبوس یهمانجور که سرش را م

 مبارک. دتیع یداداش-

 یرا از دوش ها یمیتیبتوانم درد  دیاش نگاه کردم تا دردش را با بغض به جان بخرم. شا یاشک یبغض به چشم ها با

ماند و قصد تنها گذاشتن  یم تیدوش ها یتا ابد رو یپدر و مادر یشه کرد درد ب یچه م یطاقتش بردارم ، ول یب

 تورا ندارند.
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 بابا و مامان تنگ شده. یدلم برا-

العالج  یدادم دردش را ، ول نیو هق زد. تسک رفتمیو محکم اورا در خود حل کردم. به آغوش پذ دمیرا کش دستش

 کرد. یشد و رشد م یدرد که باز غده م نیبود ا

 همه نگاه کردم. نیغمگ یقورت دادم و به چشم ها بغض

کوتاهش را با  یخندان که حاال مانتو یثتا یکردم رو رهیبه ساعت کردم و نگاه خ یبا همه ، نگاه یروبوس بعداز

 عوض کرده بود. یبلند مشک یمانتو

 گفت: یآرام یذوق به طرفم آمد و با صدا با

 ؟ میبر-

 یچشم ها یدادم و نگاه زوم کردم رو نییپاهم فشورد. بزاق دهان  یبه باربد کردم که چشم با آرامش رو ینگاه

 مشتاقش.

 اونجا. امیکار دارم ثنا بعداز ظهر م ییمن جا-

 عوض کرد که دلم به درد آمد. یرا با ناراحت شیذوق ، جا ناگهان

 گفتم: یلحن گرم با

 گذاشتم. یتورو تنها نم چوقتیخانمم بخدا کارم واجبه وگرنه ه-

 رنگ به تن کردم. یو کت تک آب گونه اش کاشتم یرو عیسر یا بوسه

 بعداز ظهر منتظرم باش!-

 نکنم. نیرا خونه نش دیو ترد نمیو سست نشوم. نب نمیرد شدم تا نب نشیغمگ یچشم ها یاز جلو عیسر

 نگه دارم تا حساب پس بدهم. یگوشه ا یدر صندق نهارایا یهمه  دیراهم. با یبشه برا یغم سد نیذاشتم ا یم دینبا

را بگرداند و مرا به  چیکردند تا سو ینم یاری میشدم. دست ها نیو سوار ماش دمیچشمم کش یبه گوشه  یدست

 نیغمگ یکه مشک دهیچه فا یرا چرخاندم ، ول چیوسط هدفم. سو یشده بود سنگ یمیبغض عظ هیمقصدم برسانند. 
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ود ب دهیخواستم پسش بزنم اما ، او چسب یام قرار گرفت. هرچه با بستن آن پرده م دهید یکنه جلو نیچشمان ثنا ع

 کرد. یو ول نم

 را به حرکت در آوردم. نیو با هزار زحمت آن سنگ و کنه را دور انداختم و ماش دمیکش یکالفه ا پوف

قهر گرفته بودند.  یبا من رو یراه را با من نداشتند انگار یقصد ادامه  میپاها یبودم ، ول ستادهیپارک ا یجلو

. میتار و پود موها یال یبشوم. نگاه چرخاندم اطراف پارک و دست ادهیپ نینستم صلح برقرار کنم و از ماشباالخره توا

 پارک شدم. ردوا یو حال مضاعف مصنوع دمیبخش یانرژ میبه قدم ها

 

*** 

 

ر کردم و با بغض س یمرا تنها گذاشته بود. به مادرم نگاه دیکه همسرم روز اول ع میتنها یلیتنهاست ، نه ؟ من خ ثنا

 یزنگ هی یاما ، حت دیکش یام. انتظارم داشت به ته م یخاموش گوش یصفحه  یانداختم و نگاه غلطاندم رو نییپا

 کردن با من داشت. یقصد باز وهما دیداد. شا یدانم چرا دلم گواه بد م ینزده بود. نم

 پدرم ، بهش چشم دوختم. یصدا با

 ؟ یبابا چرا آشفته ا-

به  ینگاه میبابا بهزاد ، ن یبلند شوم که با صدا میگفتم. خواستم از جا یآرام "یچیه"زدم و  یسر و ته ا یب لبخند

 انداخت. شیسو

 .اطیح یتو ایلحظه ب هیبابا -

 دیتاب سف یحس دنبال سر پدرم شدم. همراه بابا بهزاد ، رو یبا لبخند به سمت آشپزخانه رفت و من هم ب مامان

 تاب را تکان داد ش،یت ها نشستم و او با پادستان درخ ریاس
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 ایآورد  یم شوازمیبخاطر آنکه حس حالت تهوع را به پ دیکردم. شا یتنفرم را نسبت به تاب را درک نم چوقتیه

 کرد. یدانم هرچه که بود نفرتم را کم نم یداد. نم یرا به ما نشان م ایدن یواقع یبا تکان داد خودش رو دمیشا

 اعصابم. یشد رو یم دهیکش یآهنش خط نا آرام "ژیقل" یداد ، صدا یکه پدرم م یهر تکان با

 ببخش!-

 آهن تاب و نگاه دادم به آسمان شفاف. یها رهیدا نیفرو دادم ب انگشت

 شه. ینم-

 چرا ؟-

 !هیچون درد بزرگ-

 زد. یتلخ پوزخند

 نا خواسته بود.-

 .دمیبه سمتش چرخ کامل

 ؟ هیما آدمها چ یدون یبابا م-

 بغض ادامه دادم: با

 .میخواست ینا خواسته بود و نم میگ یبعد م میکن یکارمون رو م نکهیا-

 .میخواه یبلکه خودمون م ستینا خواسته ن میکن یکه م ییدونن کارا ی، نم میاریم لیما انسان ها دل همش

 تکان دادم. نشیغمگ یچشم ها یبلند شدم و انگشت جلو میسرعت از جا به

 نفس و هوس خودت. می؛ تسل یشد میتو تسل-

را. کشاندم  یرا و سر پناه دادم جسم یکردم روح میتیدرخت ها و جسم دور کردم از آنجا.  یجا گذاشتم ال دل

را که درد  ینوازش کرد فرزند لیدل یاوهم ب "مادر"به نام  یآغوش گرم لیخانه و جسم دادم تحو یخودم را به سو

 :دمیتم در گردنش و پر بغض نالداد. سر انداخ یداشت و به روز نم



                                                                                 همراز یپناه یب

 
231 

 

 مامان!-

 جانِ مامان ؟-

 افتادم. ریگ-

 را و زمزمه کرد: میخالء آرامش کرد موها انگشت

 شده ؟ یچ-

که با  یکلنگ یکه آخرش بشه خونه  دینیهم نچ یشه مامان ... عمو گفت آجر دروغ رو یهم م یرو نجوریداره هم-

 ترسم. ی. من از زلزله و آوار منمیچ یزلزله آوار بشه. مامان من دارم آجر م  کی

 و لب زد: دیبوس قیام را عم گونه

 شکنه. یچون ؛ اون پناه ، ترس رو م یترس ندار گهید چوقتیه یاریکجا پناه ب یاگه بفهم-

 .دمیمادرنه اش را بلع یبو قیزدم و عم یلبخند

 

*** 

 

 دایهو شتریتنگ ب یش تراشش که در ساپورت مشکخو یپا انداخت و پاها یپا رو یکردم که با لوند یالهام نگاه به

 .دیبود به رخ کش

 معده اش داد. لیکند و با لذت آنرا تحو تزایپ یلب. تکه ا یزدم و شصت کشاندم گوشه  یپوزخند

 داشت مستانه باشد ، گفت: یکه سع یدادم و او با خنده ا هیپشت تخت تک به

 .یخوب ثنا رو قال گذاشت-

 اش نگاه کردم و زمزمه کردم: دهیکش یطوس یچشم ها به
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 کنم. یبخاطر الهام همه کار م-

 شیبه رو یداخل دهانم گذاشت. لبخند مصنوع تزایاز پ یعقب رفتم که برش ی. کمدیزد و کنارم خز یچشمک

 یو در حال میزد رونیهم از پارک ب یشدم. بعداز ناهار ، شانه به شانه  تزایو به زحمت مشغول خوردن آن پ دمیپاش

 ه نگاهم به روبه رو بود ، سرد گفتم:ک

 کنه. دایرابطه ادامه پ نیدوست دارم ا-

ع خودش را جم عیباال رفته نگاهش کردم که سر ی، دروغ نگفتم. با ابروها دمید شیدر چشم ها یبرق شاد میبگو اگر

 اش مشغول کرد. یکرد و خودش را با گوش

 یشود ، نگاه نیخواست سوار ماش یاشتم و به الهام که مگذ نیماش یدست باال کیو  چاندمیدور انگشت پ چیسو

 کردم.

 تونم برسونمت خانم. یمن نم-

 را گرفتم. نیمبهوتش نکردم و گاز ماش یبه چهره  یتیپوزخند ، سوار شدم و اهم با

ا در بود ، پ اطیرنگ و رنگانگ ح یکه بخاطر گل ها یباز شد. با لبخند یکیت کیدر با  هیرا زدم و بعداز چند ثان زنگ

ه گفتم ، نگا کیرا تبر دیکردم و بعداز آنکه به هردو ع یآمد ، سالم یکه خندان به سمتم م ییخانه گذاشتم. به دا

 :دمیکردم و پرس ییثنا روبه دا دنیدور خانه چرخاندم. با ند

 ثنا کجاست ؟-

 نداشت. یدرسیانه دپله ها بود و به آشپزخ ریانگشت ، به اتاق خودش اشاره کرد ؛ اتاق ثنا ز با

 انداخت. کیمرا به تحر یثنا کنجکاو زیر یگذاشتم که صدا رهیدستگ یباال انداختم و دست رو یا شانه

 دور ؟ یرو یباربد حاال تو افتاد-

 ؟ یگ یگفتم بگو حاال تو م یمن م اوندفعه

 کالفه اش به گوش خورد. یصدا یمکث بعداز

 بفهمه! یچیه دینه ... نه صدرا نبا-
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 چسباندم. شتریکردم و گوشم را ب یاخم

 گم ... یم یباربد بهت چ نیبب-

 نکند. جادیا ییشمردم و در را آرام گشودم تا صدا متیرا غن فرصت

 که ادامه داد: ستادمیپشت سرش ا نهیکرد. دست به س یبه من بود و داشت با تلفن همراهش صحبت م پشتش

 ... یِواقع یبفهمه بچه  دیصدرا نبا-

 شی. ترس را کامل از چشم هادیماس شیکه آمد بزند در گلو یحرف یمن ، دهانش باز ماند و باق دنیبا د عقب برگشت

 خواندم.

 یم میداشت در رگ ها تی. خون حرص و عصباندمیرا د شیگلو بکیشدن س نییجلو گذاشتم که باال و پا یقدم

 توانستم سرکوبش کنم. یجوره نم چیو ه دیجوش

 پر آب شد. شیخورد و چشم ها زیاز دستش ل یجلو گذاشتم که گوش گرید یقدم

با دست چپم ، محکم کمرش را گرفتم و  عی. تا خواست فرار کند سردمیبهش چسب "قدم آخرم را که برداشتم کامال و

... 

 

.آنقدر مانگشتم سفت فشورد یبا دست چپم، محکم کمرش را گرفتم و پهلواش را با بندها عیخواست فرار کند سر تا

 فشار دادم که انگشتان خودم گز گز کرد.

در گوشم نشست و نگاه سردم را با نگاه اضطراب گونه اش، گره زدم و همانجور که نگاهم داشت با  زشیر "آخ"

 کرد، لب زدم: یم یچشمانش تالق یاهیس

 بفهمم ؟ دیرو نبا یچ-

 اش بود. چارهیب یشار دادن پهلوف شتریگرفتم و جواب سکوتش، ب دنیدادن آب دهانش را به ند قورت

 :دمیآوردم و غر میدندان ها یرا ال کالمم
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 ثنا با توام!-

 یهستش و من ب دهیترس یچشم ها نیپشت ا یزیکردم چ یدانستم ؟ احساس م یرا نم شیبودم ... چرا یعصبان

 خبر از آن.

 داد. رونیحرف در دهانش قل داد و ب یلرزان یخوردمش و او با صدا عیخواست از دهانم خارج شود، سر ادیفر تا

 .ستین یچی... ه چیه-

هم بستم و لبم را با زبان تر کردم. دست باال بردم و دور گردنش قالب کردم و آن دستم هم، دور کمرش  یرو چشم

 شده بود. دهیچیپ

 ید زهر. پوزخندم ماننختیر رونیب شیها لیشکست و اکل یفشردم که گو یدر چشم، هر دو دست را جور چشم

 و خونسرد گفتم: ختمیر شیدر چشم ها

 ثنا بگو!-

 زمزمه کرد: مظلومانه

 ترسم. یم-

 !یبترس دیاون موقع با یاگه نگ-

 شکسته لب باز کرد: ی شهیلرزان و ش یزل زده بود، با چانه  میکه به چشم ها همانجور

 نام ... مه.-

 آرام کند. یقرار یآن را از ب یکرد تا کم یقازش جدا شدم که دستش با گردنش تال یکردم و کم ینامفهم اخم

 ؟ یچه نامه ا-

 دوخت و استرس را با سوزن به وجودم دوخت. دشیسف یخشک شده از ترس، نگاه به جوراب ها یلب ها با

 تخت اتاق عمو. ریز-
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رها کنم چون؛  یتنگ نیدوخت شده در وجودک را پاره کنم و نفسم را از ا یبا دست، نخ ها یشد حت ینم گرید

اندازد.دست  یشان فاصله ب نیرا ب شیتوانست نخش ها ینم یلحاف دوز قهار چیبهم دوخته شده بودند که ه یجور

 سردم که با کاغذ بردخورد کرد، روح از بدنم فرار کرد. یفرو کردم و انگشت ها بمیلرزانم را در ج

کش آمد و  نمیشلوار ج بیج یچشم ثنا هم رو یها نهیرفت. قر غمایتمام وجودم به  کریدر و پ یب ءیلمس آن ش از

رفت و مشت شدن دست  نییسانتر به سانتر به پا دهیآن دختر ترس یگره خورد ، چشم ها میکاغذ که با چشم ها

 .دمیرا د فشیظر

انه خ نیتوانستم صاف کنم و چشم بدوزم به دست خط پدرم که حاال در ا یاز بس مچاله شده بود که به سخت چارهیب

 زند. یپرسه م ایچرخد بلکه در آن دن ینم

 زدند. یم ادیرا فر یآن دلهرگ میاز خواندن آن نوشته ... حس دلهره بر آرامش غلبه کرد و چشم ها دمیترس یم

 زنند. یم شخندین دهیکنند و به منِ ترس یم یدهن کج میکج و مجوج دارند برا یکردم آن خط ها یم احساس

 و جرئت آنکه به حرکات ثنا بنگرم را نداشتم. دمیکش میم هابه پشت چش یدست یعصب

معرفت رخت بسته بود ، نبود.  یلرزان که از سرما نبود چون اون ب یطلسم ترس و دلهره را شکستم و با بدن باالخره

 خوش کرده بودند ، بود. یکاغذ جا یرحمانه رو یخودکار بود که ب یبلکه از جوهر ها

 انداخت. یه رعشه مکلمه داشت تنم را ب هر

بابا که نفسم را قطع کرده  یحرف ها انیکش! پا شیثنا پ گریکش دار و طب دارم هم تن حودم را سوزاند د یها نفس

 کشاندند. رونیب میوجودم را از انگشت پا ی رهی، ش دیبودند رس

 نیزم یسالح رو ی، زلزله شد و ب دیزیر یزلزله ساختمان فرو م کیمانند  میپا ریبودنم بهم دست داد و ز یته حس

 گنگ شد. میبرا یآوار شدم و همه چ

 آمد. یسرم فرود م یچکش رو کی نیباور بود و ع رقابلیغ میبرا شیحرف ها هنوز

و به  ختمیر یگون کیزدم ... همه را در  دنیبردم ... هق هق ثنا را به نشن ادیبردم ... درد زانوام را از  ادیرا از  ثنا

 دادم. یعاتیدست ضا
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انقدر  یبود ول زیر دیکند. اون نقطه شا یمعطوف شده بود که داشت قلبم را از جا م ینقطه ا کیذهن من در  حاال

 سرم آوار کرده بود. یرا بر رو یمهم بود که زندگ

 نفس به من دست داد. یافتاد و احساس تنگ نییپا سر

خودش را در  هیدادم و او با گر بیثنا ترک سیگاه خطرف صورتم حس کردم ، نگاهم را با ن کیسوزش که در  با

 آغوشم انداخت.

 و با هق هق ناله کرد: ختی!؟ اشک ر دینیمرا بب یخواست شکستگ ینشسته بود و م گریاو د چرا

 خواستم بهت بگم اما ، باربد نگذاشت. یصدرا بقرآن م-

 شد. دیگم و ناپد میتار و پود عطر موها نیمرتعشم ب یسرش گذاشتم و صدا یرا رو سرم

 .کردم یدرک م یرا به خوب نیکرد و ا ینیبلند شدم. سرم سنگ میدفعه از جا کیبه کاغذ دستم نگاه کردم و  باز

 .ستادیکه با باال بردن دست من ، ا دییایبا اشک خواست جلو ب ثنا

بد و منزجر به  ی... همه حس ها دمیرا نفهم زیچ چیکدر کشاندم. ه یفرش ها یرو ییجورا کیحسم را  یب یپاها

 بدهند. یجا یتنگ نیخواستند خودشان را در ا یسمت مغز به قد گردو حمله کردند و به زور م

 .دیایاز دستت بر ن یکار چیو تو ه ندیبه سراغت و آ یدیو ناام أسیو  یبر آنکه احساس پوچ یوا

م قابل قبول نبود.چش میگنگ بود. کار ثنا برا میبرا یچرساندم. هم ابانیبه خ یزدم و کِ رونیاز خانه ب یکِ دمینفهم

؛ بابا توماژ  یعنیچکنم ؟  گریگره زدم. توران...توران...توران اورا د میموها یحس دست ال یچرخاندم به اطرافم و ب

 ؟ ستیمن ن یبابا

 

 نیمن ا ای یداشت ی؟ مامان اسرا عشق مادر دندیعشق ورز هودهیب میبرا نهایو ا ستی؛ مامان اسرا مامان من ن یعنی

رم گ ی انهیکرد تا اورا به آش یزانو بغل گرفت و التماس وار نگاهم م میگلو یکردم ؟ بغض به کنج خانه  یفکر را م

 راه بدهم. میگلو
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 میاش دادم و در چشم ها انهیشدم. آش رایشدم و غده را هم پذ شیرای... پذ دمیدادم و درد را به جان خر راهش

 شد. انهیاشک آش

 کردم. یبه من داده بود و من تا عمر داشتم آنرا فراموش نم دیروز اول ع ییبایز یدیع خدا

 گرفتم. میدست ها نی، کنار جوب سرپا نشستم سرم را ب نیزم یبغضم بستم و رو یرا به رو در

مهمان  میخوب که بگو یصاحب خانه  کیکنار آن بغض بگذارم و بشوم  دیتهوه به سراغ آمده بود و اورا هم با حالت

 مهمان به ضررم باشد. نیاگر ا یخداست. حت بیحب

 وونهیدل د یتنها شد"

 "رهیتقص ینکن که ب هیگر

 داد. یقهر را به آنها نم یبود و اجازه  دهیرا به آغوش کش شیکه طلبکار ، ابرها ستمیآسمان اخم آلود نگر به

را به پشت  دیسپر کرده بود و خورش نهیجهان س یهمه  یزدم به آنها و نگاهم را به کوه روبه دوختم که برا پوزخند

 کند. دیخورش نیخواست ماه را جانش یم یرکیز ریخود رانده بود و ز

 شدم. رهیکردند ، خ یم یقرار یکه انگشتانم داشتند در آنجا ب میو به کفش ها دمیکش ینیبه ب یدست

 ، میچشم ها یجلو بوردیک کی نی، محافظ صورتم شدند و تمام نوشته ها ع میدادم و جفت دست ها هیتک وارید به

 شکل داد. توریمان یصفحه  یرو یرفت و جمله ا نییبه پا

 :دمیمقطع شد و نال یها نفس

 خدا! یوا-

 بغض و درد داشت ... حالم دگرگون بود. میصدا

 یخبر از آن با خوشحال یام رخ داده است و من ب یدر زندگ یچه فاجعه ا دمیاتفاقات هارا درک کردم و غهم حاال

 زدند. یلبخند م

 ترسد. یترسم ... بنده ات از سرنوشت نامعلومش م یم ایخدا
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 بود. میتی. اوهم میبگو یزیتوانستم چ یگرفت هم نم یبابا توماژ و مامان اسرا بهونه م یدلِ بچه ام که برا به

 سُر خوردم. نیزم یبه آسمان قل دادم و رو نگاه

 چرا ؟ ایخدا-

 ؟ ستیمامانم ن گهیمامان اسرا د یعنی

 ؟ ستیبابام ن گهیبابا توماژ د یعنی

 .ختمیزدم و اشک ر ادیفر

 ؟ ستین میآبج گهیتوران د یعنی-

 گاهم شده بود ، کوباندم و زمزمه کردم: هیپشت سرم که تک واریسفت د یرا به آجرها سرم

 ان ؟ یپس ک-

 .تسیبابا توماژ محکم ن یرو ندارند. به خودت قسم شونه هام مثل شونه ها نیبار سنگ نیمن شونه هام توان ا ایخدا

 کن خدا من پناهم رفته ... عشقم رفته. درکم

 کند. رابیآد و تا خودش را س ینم رونیب میکرد و زبانم از پشت لب ها سیچشمانم خ یام ، شور دهیخشک یها لب

 افتد. یقراره ب یچه اتفاق دمیخوشم پوزخند زدم و نفهم الیخ به

ا م نیب یچه فاجعه ا دمینفهم ی. حتدمیرا نفهم نهایکدام از ا چیشود. ه یرو به آن رو م نیام از ا یکه زندگ دمینفهم

 دهد. یرخ م

 دردش طاقت فرسا بود. نیکرد و ا یرا از من پنهان م یزیچ دیگفت ، نبا یبه من م دیاز ثنا خون بود ... او با دلم

تا کنترل خودم را در  دمیکش قیکردم و چندتا نفس عم یشلوارم خال بیخشم را با مشت شدن دستم درون ج آتش

 .رمیمشت بگ
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 .اوردیسر خود ب ییبود تا صدرا بال نی... ترسش از ا دیرا بهم مال شیو انگشت ها دیاسترس اطراف اتاق پرخ با

تخت نشسته بود و سرش  نییحس پا یبا خبر شده بودند. توران که ب هیهم جمع شده بودند و همه از قض تا دور 4 هر

 چسبانده بود. نهییآ زیرا به م

 چیزدند و ه یم ادیافتد. تمام بند بند وجودش ، ترس را فر یکه قرار است راه ب یبود ... از خشم و اتفاق دهیترس ثنا

 در راه است. یکدام خبر نداشتند که چه آشوب

 دادند. یم یو چ مظلومانه تر هم را دلدار ختندیمظلومانه اشک ر چه

 وجودش به تاراج رفت. یتمام حس از رگ ها یباز شدن در ، در گوش ثنا به پرواز در آمد انگار یصدا تا

 کرد. یم لیعزرائ میثنا بود که از ترس داشت جان تقد نیو ا دندیصدرا را شن یپا ی، صدا همه

 

 قطع شد. شیثنا نشست ، قلبش به تالطم افتاد و نفس ها یدر درون گوش ها ژیقل تا

 .ندیتوانست بب یرا م هیکمرش را به سمت در برگرداند را نداشت فقط چهره بق یفشورد و جرئت آنکه کم چشم

 یباز به شیخون را در رگ ها انیثنا ، جر درسیتخت درست در د یصدرا و بعد انداختن تنش رو یپاها یصدا

 رفت. شیگرفت و کند پ

مزمه ز یمرتعش یکرد و صدرا بود که با صدا شهیخواست دهان باز کند که با باال بردن دست صدرا ، سکوت را پ باربد

 کرد:

 !رونیب دیبر-

 صدرا برگردد. یسکه  ی؟ مگر جرئتش را داشتند ؟  خدانکند آن رو ندیبگو "چشم" رازیتوانستند غ یم چه

 تعلل کردند. یبرخاستند و به سمت در رفتند که با حرف محکم صدرا ، کم شانیاز جا همه
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 ثنا بمون!-

داد ،  یم حیکرد و فرار را به ماندن ترج یقرض م گرید یپا کی عیثنا قدرت داشتد مخالفت کند صدرصد سر اگر

 از مهاالت بود. نهایا یداد که همه  یا یول

 ت کردند و از اتاق خارج شدند.اما ، سکو دیبار یم یهمه نگران یچشم ها از

 جلو ... ایب-

 بود. دهیاش را ند یحد ناتوان نیصدرا قلبش مچاله شد. تا ا نیغمگ یصدا

 یالک زده اش افتاد و صدرا درحال یتخت نشست. نگاه ثنا به انگشت ها یداد و کنارش رو نییتلخ دهانش را پا بزاق

 که نگاه دوخته بود به سقف ، زمزمه کرد:

 ؟ دیفهمتوران -

 پا گذاشت. یثنا خزاند و سر رو فیظر یپاها یتکان داد و پسرک آرام سرش را تا سو یسر

 :دیکرد و با همان بغض ، نال سیبود و قصد فرار را نداشت. چشم خ دهیچسب شیبختک به گلو نیع بغض

 !ییدلم گرفته ثنا-

 قربون دلت بره. ییثنا-

 ثنا را تَر و لکه لکه کرد. یبود که شلوار مشک شیدخترک فشار داد و اشک ها فیلط یرا به پاها صورتش

 گفت: یلرزان یصدا با

 خوام ثنا. یمن بابام رو م-

 ی دهیها را ... اوهم بغض کرد از دل ترک د میتینوازش کرد آن  یصدرا و کم یشلخته  یموها نیلغزاند ب انگشت

 :دیالها و ن میتیآن  یقطره چکاند رو کیهمسرش! 

 اونا جاشون خوبه.-

 :دیثنا اتصال داد و مردانه نال سیرا با نگاه خ شیچشم ها یرا با اکراه بلند کرد و سرخ سرش
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 من داغونم! یاونا آره ، ول-

 از خودم. یزندگ نیشدم ثنا ، از ا دینه ... ناام داغون

 دل به دل راه داشت. بیو چه عج ختندیگونه ر یشان رو یثنا شکست و خرده ها یهمزمان با اشک ها شیها اشک

 .ندستیبابا و مامان االن بابا و مامانت ن یعمر بهشون گفت کیکه  یاون خانواده ا یبچه  یسخته بفهم یلیثنا خ-

رو  من یبچه بودم تو کوچه کس یوقت یدون ی؟ م ستادیکوه پشتم ا کی نیکم اوردم و بابا توماژ ع یوقت یدون یم

 و اون قربون صدقه ام رفت ؟ ختمیمامان اسرا اشک ر یپاها ید من رودا یشون راه نم یباز یتو

 شده بود. سیبغض دارش باال رفت و ثنا بود که صورتش از پهنا خ یرفته صدا رفته

زدم ، بابا توماژ به گردن گرفت و صورت اون از دست پدر اون بچه سرخ  هیهمسا یگوش بچه  یتو یوقت یدون یم-

 شد ؟

 شدم ؟ یم میچادر نماز مامان اسرا قا یزدم پشت ال یرو کتک م یبچه ا یوقت یدون یم

 که اشک همه را از پشت در ، در آورد. یاش کوباند جور نهیزد و با اشک به س ادیفر

 !یدرکم کن یتون یثنا ... نم یدون ینه نم-

مون رو  یکاغذ که زندگ هیهم  شونمیادگاریقبرستونن و  ی نهیبگم حاال س "آخ"که نذاشتن  ییباورکنم اونا یچجور

 نابود کردن ؟

 و سکوت کند. ندیمردش را بب یتوانست اشک ها ینم

 و مردانه هق بزند. زدیاش اشک بر نهیو گذاشت مردش در س دیرفت و آرام سر صدرا را به آغوش زنانه اش کش جلو

 شد. یم یکه کم کم داشت متالش یا یزندگ یبرا ردیبگ یپناهنک اوهم

 گونه غلطاند. یلرزان صدرا و آرام اشک رو یشانه  یچسباند رو صورت
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 یکیحس و  یب یکیشدند.  رهیخ گرینمناک هم د یاشک و لبخند از آغوش صدرا جدا شد و هردو به چشم ها با

 .یبه زندگ دیام

 صدرا یچشم ها عوض شد. ثنا همانجور که به یشد و رنگ نگاه صدرا به آن دیثنا ناپد یلب ها یکم لبخند از رو کم

 شده بود ، زمزمه کرد: رهیخ

 ؟ یبخش یصدرا من رو م-

 لرز را به تن دخترک انداخت. یسرد یبا صدا یمکث بعداز

 .نه-

 تونم درک کنم ثنا. تورو به خدا درکم کن! یفعال نه ... هنوز نم یعنی

 :دیبچه ها بغض کرد و نال نیع ثنا

 آغوشم ؟ یتو یپس چرا اومد-

 ییا؛ م یعنی، فقط و فقط آغوش من و تو  میاریپناه ب یگریبه آغوش کسِ د دیاگه حسمون شد حس نفرت نبا یحت-

 .میخانواده داد لیکه تشک

و دست دور گردن همسرش قفل کرد و  دیثنا ذوق کرد که با اشک و خنده به سرعت به آغوش صدرا خز انقدر

 زد: ادیفر "بایتقر

 عاشقتم!-

شکل  نیثنا و احساساتش را به ا فیکمر ظر یبنشاند. فقط دست کشاند رو شیلب ها ینداشت خنده به رو حس

 نشان داد.

 گوشش زمزمه کرد: ریکرده بود ، ز ریاس شیبازوها نیکه دخترک را ب همانجور

 مواظب توران باش!-

 طاقتش رو نداره. گهید اون
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 لب زد: نانیپر حرارت شان بهم وصل بود ، با اطم یت هاآمد و همانجور که دس رونیلبخند از آغوشش ب با

 هست. میحواسم به خواهر-

 همسرش به پشت گوش انداخت. یاز زلف ها یهمراه با بغض زد و با انگشت ، طره ا یمحزون لبخند

 ام ؟ یکردم زندگ یمن اگه تورو نداشتم چکار م-

 !یزندگ-

 !یمُردگ یعنی یبدون زندگ یزندگ-

 دونفره اشان. یهوا نیکالم و نفس قطع کرد ب کی نیشد در ا غرق

 دومش لغزاند. ی مهین یگونه  یرو شیقطره از چشم ها کیبلند ثنا و  یشانیجلو برد و لب چسباند به پ سر

 گرفت. یکرد و آنها را به باز شیاش را نگاه کرد و با عشق قفل انگشت ها دهیکش یها انگشت

 ن دادن انداخت و زمزمه کرد:دستش را با انگشت شست ، به تکا پوست

 ترسم ثنا! یم-

 جا زدن ، نتونستن. از

 گوشش کشاند. یهمسرش را نوازش کرد و بعد به الله  یداد و گونه  شیباال گرا دست

 توکلت به خدا باشه.-

 هم فشورد. یرا با لبش برق انداخت و چشم رو شیها انگشت

 پوست دست دخترک اصابت کرد. یرو سوزان بود اریکه بس شینفس ها یو هوا دیبغض نال با

 !چیه یعنیمن بدون بابا توماژ و مامان اسرا -

 .دیخنده دستش را پس کش با

 م؟ینامرد پس من چ-
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 !یخانم یتو گل سرسبد من-

 با چشمک حرفش را به اتمام رساند. و

 گفت: یسرِ صدرا کوباند و با خنده تلخ یپارکت گذاشت و بالشت رو یرو پا

 .یش یتو آدم نم-

 آنها بودند. یگریخواستند آنرا به پوشانند. و چه باز یم یدرد داشتند و با خنده ظاهر همه

 گفت: یثنا م شهیهم

نام شان در کتاب ثبت کنند  چون ؛ آنها  دیپوشانند با یم یکه بغض مانند لخته خون را با خنده مصنوع ییآن کسا"

 "کنند. یه ملت را شاد مدارند ک یدارند ، لب خندان یآنکه قلب پر درد نیدر ع

 ظاهر شد. شیجفت چشم جلو6گذاشت ،  رونیرا ب شیپا تا

که  کردند ی. همه منتظر نگاهش مدیکش یشانیبه پ یمبل انداخت و دست یزد و خودش را به سرعت رو یتلخ لبخند

 با بغض گفت:

 خوبه! یهمچ-

 زنگ به دیخوره به جانش افتاده بود. او نبا نیبرگرداند. عذاب وجدان ع یرو یو عصب دیتَر ثنا را د یچشم ها باربد

 گفت. یرا م یکرد و به صدرا همچ یهمان اول گوش به حرفش م ایزد  یثنا م

 آمد. ینم نییپا طانیها از خر ش یراحت نیداستان سرِ دراز دارد و صدرا به ا نیدانست ا یخوب م ثنا

ده اش ش یآورد که باعث نابود یب یرو یزیبه آن چ دینباباز  دیترس یو م دیرا به آغوش کش شی، ناراحت پاها توران

 سخت شده بود. شیبرا یبود. زندگ

 به سقف کشاند و زمزمه کرد: ینگاه

 ؟ ینیب یمنو هم م ایخدا-

 !ایبنده ات خونه خدا دل
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 تر شد. میتیبود حاال  میتی اون

 پوزخند اضافه کرد: با

 هم داداش نداره. گهیاالن د-

 :دینال وانهید کی نیو ع دیچیبه خود پ نیسرد سُر خورد و مانند جن نیزم یرو

 من سردمه!-

 .ممیتیپدر و مادر ندارم ... من  من

 را بکشند. خینتوانست آن  یو ، ول ختیشد که ر نیا یسرد بود ؟ ول یهمزاد گونه  ایداغ آ اشک

 مه داد:در خود جمع شد و با ضجه ادا شتریهمه تَر شد و او مظلومانه ب نگاه

 ترسم. یم ییمن از تنها ایترسم ... خدا یمن م-

و  شنگول یخوام برام قصه  یم شمیپ ایب یی. بابادیترس یاز مورچه م یاسرا من همون توران کوچولوتم که حت مامان

 !یمنگول بگ

 به آغوشت! امیب یالک یشدم و تا با بهونه  یم میمن همون تورانم که از ترس پشتت قا ییبابا

 :دینال یلرزان یو با صدا ختیر اشک

 .ادیتا حرص مامان اسرا در ب یو تو با خنده قلقلکم بد نمیپاهات بش یرو امیخوام ب یجونم من م ییبابا-

 آمد. رونیاش ب ییجان از اتاق تنها یهقش به هوا رفت و صدرا ب هق

 چاله کردند.صحنه م نیا دنیروحش را با د یچشمش به خواهر مچاله شده اش افتاد ، انگار تا

 

*** 
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 میچشم ها یرفت و اشک را خانه  یتوران زانو زدم. غم داشت از وجودم باال م یجلو رفتم و جلو یغصه و ناراحت با

دلم  یشد ، ول یپر و خال ی. چشم هادمیتوران انداختم و آرام و اورا به آغوشم کش فیکرد. دست دور کمر ظر یم

 را گاهیورود به آن جا ی! فقط و فقط غم اجازه یگریز دیکرد نه چ یدرش رفت آمد م یثابت مانده بود. نه شاد کجای

 داشت.

و به  دمیبه صورت سردش کش یشدم. دست رهیاش خ دهیرنگ پر یلختش و به چهره  یموها یسُر دادم ال انگشت

 .ستمیبازش نگر مهین یچشم ها

 :دمی... با بغض نال ختمیبه گونه چسباندم و اشک ر گونه

 .نهینب نجوریکه تورو ا رهیداداش برات بم یاله-

 گفت: یروح یکرد و با لبخند ب یام خال نهیرا در س شیکرد. نفس ها ریلرزانش باال آمد و دور گردنم اس دست

 ؟ یهنوز داداشم-

 را پاک کردم. میها اشک

 من تا ابد داداشتم.-

 کردم و آرام لب زدم: یمرد عفت داشت. به ثنا نگاه کی یهم برا نیآورد و ا یداشت مرا از پا در م غصه

 ببرش!-

ه ب یچنگ یبلند شدم و ثنا ، توران را به سمت اتاقش برد. عصب نیزم ی، از رو میتکان داد و با کمک دست ها یسر

 را ازش گرفتم. میزدم و رو یشدم. پوزخند رهیکرد ، خ یزدم و به باربد که نادم نگاهم م میموها

ام مانع از  یکنم ، زنگ گوش رابیتشنه ام را س یبودم ... تا خواستم به سمت آشپزخانه بروم و گلو ریهمه دلگ از

 رفتم. اطیبه دست به سمت ح یرفتنم شد. عقب گرد کردم و گوش

 گم کردم و اتصال را برقرار کردم. دهیسربه فلک کش یدرخت ها نیو روحم را ب تن

 بله ؟-

 .یزن یقدم م یدارو  یخونتون یدرخت ها نیاالن ب-
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تاب خاطرات بابا و  یتازه کردم. رو یقورت دادم و نفس یشدم و بغض سرکشم را به سخت رهیبغض به آسمان خ با

 ، آنرا تکان دادم. میمامانم نشستم و با سر پا

 ؟ یحفظ شد-

 اهوم!-

 آهن سرد تاب گذاشتم و زمزمه کردم: یدست ، رو کیدومم را در روز زدم و  پوزخند

 الهام ؟-

 جانم ؟-

 .نمتیخوام بب یم-

 کرد. شتری، شکم را ب شیصدا ذوق

 ... زدلمیباشه عز-

 ؟ امیب کجا

 زدم. میپا یتاب بلند شدم و به سنگ جلو یرو از

 !یهرجا تو بگ-

 من من گفت: یکم با

 زنم باشه ؟ یتونم ، فردا زنگت م یامروز خب نم-

کم گذاشتم ؟ هرچه که بود  تیبرا یچرا ؟ مگر من چ گریم تو دگفتم و تلفن را قطع کردم. الها یآرام "باشه"

عشق نبود ،  گریو خاطراتم را با الهام مرور کردم. حس من د دمیباد کرده از بغض کش یبه گلو یعاشقانه بود. دست

 دیاش یبشود درس عبرت دیشود اما ، ماندگارتر! شا یبود و با ورق زدن آلبوم هردفعه کهنه تر م یمیحس قد کی یول

 هم ...
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زدم و سر به  یخوش آمد. ناخودآگاه لبخند میچشم ها نهیرا مالش دادم و لبخند ثنا از پشت پرده به قر میها چشم

 ی نهیس یزدم و دست مشت کردم و رو یگریبا لبخندش مواجه شدم. لبخند د "پنجره اتاقم بلند کردم که واقعا

 چپم گذاشتم و با عشق ، لب زدم:

 "دوستت دارم.-"

 چپش گذاشت و لب زد: ی نهیس یزد و دست مشت شده رو یلبخند "متقابال اوهم

 "دوستت دارم.-"

نامه  یکردم باز خط ها یقدم که ط کیاش شد.  یچهره دوست داشتن یرو یتکان داد و پرده سرپوش یخنده سر با

 چشمانم رژه رفت. یجلو

 دمیکرد. پوف کش یمرا منقلب م تیرا قبول کنم ؟ هرچه که بود ، عصبانخواستم آن ینم ای دیگنج یدر باورم نم هنوز

و وارد هال گرم  دمیرا بهم مال میکنم. دست ها دایرا پ مانیهردو یو به خودم قول دادم سر فرصت بروم خانواده واقع

بکشانم و  رونیمانند جواهر ب یرا آن کنج دلم محفوظ کردم تا زمان ممیکه درش مطبوع بود ، شدم. غصه عظ یو هوا

 باز گردانم. یرفته ام را با دلبر ی هیتا روح دمیکش یقی. نفس عمزمیاشک بر

 زدم و روبه همه که متعجب بودند ، گفتم: یغم دل کن! بشنک یرو دمیکش یمصنوع لبخند

 ؟ مینرفت ییچندوقته جا دیدون ی، م رونیب میبر دیبلندش-

 رفت ، گفت: یکه به سمت اتاق توران م یبلندشد و درحال شیاز جا یبخند قدراندور چرخاندم که ثنا با ل نگاه

 شه. یخوشحال م "من برم به توران بگم حتما-

 سبزش را درشت کرد و گفت: یچشم ها ایزدم و برد یلبخند

 خورده صدرا ؟ ییسرت به جا-

 آوردم و روبه هردو گفتم: نییرا پا میکردم و ولوم صدا "ینچ"

 بگم. یزیچ کیخوام  یم "بعدا-

 و گنگ زمزمه کرد: دیبه چانه اش کش یتکان داد که باربد ، دست یسر ایبرد
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 ؟ هیاون زن ک-

 کرد. زیرا ت شیهم گوش ها ایمبل نشستم و برد یکنارش رو متعجب

 ؟ یچ-

 ، گفت: یهردو چرخاند و با لحن آرام و کالفه ا یچشمانش رو یاهیس

داد گفت برو اونجا جوابت رو  یکه آدرس خانه سالمندان دمیشمارو پرس هیقض نیعمت و هم یرفتم خونه  روزیمن د-

 .یریگ یم

 کنجکاو حرفش را در مشت گرفت. ایبرد

 خب ... خب ؟-

 گفت. یزیچ هیموقع رفتن  یزد ، ول یحرف نم "بود ... اصال بیاما اون زن عج-

 .رمیبگحرفش را  یشده ادامه  زیر یمن بود که کنجکاو و با چشم ها نوبت

 گفت ؟ یچ-

 گرفت. شیدست ها نیشد و سرش را ب خم

 اسمش رو گفت ...-

 بلند شد. شیاز جا یعصب

 تونم بگم. ینم یچیتا خودم نفهمم ه-

باال انداختم و ثنا و توران از  یهم نشست. شانه ا یرو ایبه رفتنش نگاه کردم و نگاه شگفت زده من و برد متعجب

 .دمیتوران کش نیچهره غمگ یبرا یدردناک "آه"آمدند.  رونیاتاق ب

 

 کردم. یبود ، نگاه یو به باربد که سرش در گوش ستادمیا نیجلوتر از آنها خانه را ترک کردم. کنار ماش و
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به جزء باربد عقب نشستند و  هیآمدند. در جلو را باز کردم و بق رونیب هیباال انداختم و که همان موقع ، بق ییابرو

 حرکت در آورد.را به  نیباربد ، ماش

 داداش ؟ میکجا بر-

 . پس گرهنمیخواستم هرکدام دردش را واضح بب یو افرادش گره زدم. م ابانیدادم و نگاهم را به خ هیتک نیدر ماش به

 باز نشود. زیچ چیکور زدم که با ه

 دونم. ینم-

 گذاشت و با ذوق گفت: یصندل یرا رو شیکه وسط نشسته بود ، جلو آمد و آرنج دست ها ثنا

 .یشهرباز میبر یشهرباز میبر-

 به سمتش کردم. ینگاه میکرد و ن یزیر اخم

 !نیدرست بش "اوال-

 شه. یکه نم یهمش شهرباز "دوما

 با لبخند گفت: اینشست و برد شیسرجا نهیاخم و دست به س با

 .میحاال اندفعه هم بر-

به دست  یتکان دادم و گوش یکردم ، به ناچار سر افتیدر شانیهاموافقت را از چشم  یبه همه کردم ... وقت ینگاه

 گرفتم.

 نیماش یهدف باز یبود و ب یبه مقصد ، سرم در گوش دنیخودم را سرگرم کنم. تا رس یجور کیخواستم  یم

 کردم. یم یسوار

کرد و با ذوق خواست جلو  ی. ثنا خنده امیشد ادهیپ نیانداختم و همه همراه از ماش بیدر ج ی، گوش میدیرس تا

 دادم. یبه سمتش رفتم و دست گرمش را محکم درون دست مردانه ام جا عیبرود که سر

 یما زوم است و من ب یرو یچشم حسرت دمیلبش! ند یرا بهم و لبخند به وجود آوردم رو مانیکردم انگشت ها وصل

 خبر ...
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به  یبهره ببرم. چشمک یوجودش کم یخواستم از گرما یمکردم.  کیدور گردن ثنا انداختم و اورا به خود نزد دست

 بلندش را لمس کردم. یدرشتش زدم و با سر انگشت ، مژه ها یچشم ها

 درش بود ، اشاره کرد. قیکه قا ایبا انگشت به در یبلند "نسبتا یبا ذوق و صدا ثنا

 اونجا! میبر-

 یبزرگتر ها درش م ایکه بچه ها  ییزهایو چ قیا. بخاطر قمیو به موج آب نگاه دوخت ستادمیباهم کنارهم ا همه

 شده بود. فی، کث ختندیر

نشست. چه برق  میدست ها یباال آمد و رو شیو هردو دستم را دور گردنش قفل کردم. دست ها ستادمیثنا ا پشت

نبود. سرم را به سرش  یاجیاحت نوفنیاستام چیکرد به ه یکه چنان آرامم م شیبود دست ها یبخش یگرم و انرژ

 در گوشم زنگ خورد. نشیریش یام را با گونه اش قلقلک داد که قهقهه  ینیچسباندم و ب

 زدم. یقیعم یزدم و چال گونه اش را بوسه  یلبخند

 بسه! یباز کیرمانت-

 .دمیو ثنا را محکم به آغوش کش ستادمیباربد کردم و صاف ا بینص یغره ا چشم

 من و زنم ، شما و همه.-

 یگاهآمد ن یثنا که دنبال سرم م نیغمگ ی افهی. به قدمیکش یهمه بلند شد و دست ثنا را گرفتم و به طرف ی خنده

 شدم. رهیکردم و باز به روبه رو خ

 شده ؟ یچ-

 ترسم. یم-

 فروخت ، قدم برداشتم و در همان حال گفتم: یکه بادکنک م یتَرش نگاه کردم و به سمت مرد یچشم ها به

 ؟ یاز چ-

 !یمحلم کن یب-
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 کارم درهم رفت. نیاخمش از ا یکه کم دمیو لپ ثنا را با دو انگشت گرفتم و کش ستادمیمرد ا یجلو

 فعال خوش باش!-

 لرزان سرتقانه گفت: یو با چانه ا ستادیا میجلو

 .ستمینا نبرات ث یمدت هی، تورو قرآن نگو تا  یش ی... نگو باهام قهر م یذار یصدرا تورو خدا نگو محلم نم-

 گفتم: یآرام یبا صدا یشدم و بعداز مکث رهیخ قیعم شیچشم ها به

 گفتم بهم مهلت بده ثنا!-

 .ریرو ازم نگ نیخواد ا یآرامش م هیامروز رو خوش باش چون دلم  کی

 ادامه دادم: یقیعم "آه" با

 !یاون ثنا برام نباش یتا مدت دیشا-

 لبخند و بغض گفت: با

 .یکن ینم کمی. ازت ممنونم که کوچید یرو نشون نم تیدلخور یکس یعاشقتم که جلو-

نگفتم. چندتا بادکنک رنگ و وارنگ گرفتم و پولش را پرداخت کردم و تمام بادکنک هارا به  یزیزدم و چ یلبخند

 شد. دایهو شیدر چشم ها یدست ثنا دادم که برق خوشحال

 و گفت: دیبه هوا پر ثنا

 ؟ یسوار نیماش میبر-

 ما نشست و نگاه یو گونه ام را محکم بوسه زد. نگاه چندتا پسر رو دیپر غیبستم که با ج "آره" یبه نشانه  چشم

 انداخت و آرام شد. نییثنا کردم که سرش را پا یحواله  یو جد نیخشمگ

 :دمیگوشش غر ریز

 ؟ یورجه وورجه نکن نقدریا کباری یتون ینم-
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 حرص مرا چند برابر کرد. نیکرد و ا "ینچ"بود ،  نییکه سرش پا یدرحال

 ها کشاندم. نیرا با حرص گرفتم و محکم به سمت ماش دستش

 یم دهیکش نیزم یانداخت. بادکنک ها دنبالش رو یم نییپا عیمن سر یبا چشم غره  اردیآمد سرش را باال ب یم تا

 کردند. یم گریشان سمت د یشد و چند نفر با خنده رو

 را داخل پرت کردم. ییجورا کیگرفتم و ثنا را  طیبود ، بل یکه صف طوالن قهیدق5بعداز  یکردم و به سخت یپوف

 شد. نیماش کیسوار  یثنا باز شد. همان پسرها وارد شدند و هرکس شیو ن میشد نیسوار ماش هردو

 کوباندم. میران پا ی، دست مشت کردم و رو تیحرص و عصبان از

 کرد. یو آنور م نوریرا ا نیشدم که با لبخند فرمان ماش رهیلبم را کندم و به ثنا خ پوست

 به هوا رفت. "آخش"از پهلواش گرفتم که  یمحکم شگونیرا به سمت پهلواش کشاندم و و دستم

 

 به هوا رفت. "آخش"از پهلواش گرفتم که  یمحکم شگونیرا به سمت پهلواش کشاندم و و دستم

 جگر گذاشتم و ثنا با ذوق حرکت کرد. یان رودند ی، ول میخواست خرخره اش را بجو یم دلم

پر شور ثنا ، خون حرص و تعصب  غیو ج دمیکش یدر پ یپ یکردم. نفس ها ی، خال میرا با فشردن ران پا تمیعصبان

 کرد. یجار میرا در رگ ها

آن پسرها بهم  نیما با ماش نیثنا که از شوق قرمز شده بود ، کردم که ناگهان ماش یگر گرفته  یبه گونه ها نگاهم

 خورد.

و روبه ثنا که شالش تا فرق سرش رفته  دیاش کش یشانیبه پ یرفت ، دست یهرز م شتریب شیپسر که چشم ها آن

 نثارش کرد و سانس ما تمام شد. یبود ، چشمک

 نبود آنرا سرکوب کنم. یزیکردم و چ یبودم که خودم نبض گردنم را حس م یعصبان انقدر

 کردم و به عقب برگشتم. ستیا عیثنا ، سر غیسرعت داشت و با ج میها قدم
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 ؟ یر یاه چقدر تند م-

 شیاز موها یو شالش را محکم به جلو کشاندم که کم ستادمیا شیجلو عیشال عقب رفته اش ، سر یکشاندم رو نگاه

 ثنا به هوا رفت. "آخ"کرد که  ریگ میانگشت ها یال

 صاحاب رو بکش جلو! یب نیا-

 .دمیرا از حرکاتش فهم نیجرئت حرف زدن نداشت. ا یثنا از فرط تعجب درشت شده بود ، ول یاه چشم

 بودند ، کشاندم. ستادهیبچه ها آنجا ا ی هیاش را محکم گرفتم و به طرف چرخ و فلک که بق شانه

. ثنا بدون آنکه نگاهم کند ، تخس روبه ستادیکنار توران ا نهیدرهم ، دست به س یو ثنا با اخم ها ستادمیباربد ا کنار

 کرد و گفت: ایبرد

 خوام سوار چرخ و فلک بشم. یمن م-

 به شوهرت بگو!-

 .اورمیسرش ن ییو چشم فشوردم تا بال دمیثنا را د پوزخند

 جونم برم. ایمن فعال دوست دارم با برد-

 زدم و لبم را با حرص داخل دهان بردم. یحرص درآر لبخند

 یکلمه را تکرار م کیلب فقط  ری، کتفش را گرفتم و به دنبال سر خودم کشاندم. ز رانهیطرفش رفتم و غافلگ به

 "نشونت بدم. یجون ایبرد هی"کردم 

ا ر یجهنم خالص کنم تا نفس حبس من ، آزاد نیخواستم اورا از ا یکنم ، فقط م یدانستم چکار م ینم تیاعصبان از

 بچشد.

 .میکه مخاطبش ثنا بود ، هردو همراه به سمت دکه برگشت یپسر یبا صدا میرد بشو یفروش یتناز کنار بس میخواست

 حلقم! یتو پتیجون ت-
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ا اش ر یکوتاه آب یکه از ترس مانتو دمیلرزان ثنا را د یثنا ... دست ها یشد به سمت مانتو دهی، نگاهم کش ناگهان

 داشت بلندترش کند. یسع

 منقلب شده ام را حس کردم. یکش دار شده بود و رگ ها میها نفس

 پسره و نگاهش کردم ... همان پسر بود. یبه سو برگشتم

 نمیو هنوز نگاه خشمگ دمیزد. فشورده شدن بازوام توسط ثنا فهم رونیب شیمشت کردم که رگ ها یرا جور دستم

 انداخت. نییپسر بود که از ترس ، سرش را پا یرو

ثنا کردم و به سرعت اورا از  فیظر یرا قفل انگشت ها میپسر بود ، انگشت ها یرو نمیه سنگکه نگا همانجور

 خارج کردم. یشهرباز

 حس آرامش بهم القا بشود. یبزنم و کم رونیآنجا ب ریخفه و نفس گ یخواستم از فضا یم فقط

 یپرت کردم و خودم هم سمت رانند جا نی، ثنا را درون ماش دیبلع یکه ذره ذره داشت وجودم را م یتیعصبان با

 گرفتم.

را قفل فرمان کردم و هرلحظه  میآمدند و سوار شدند. دست ها هیبودم که بق اوردهیرا به حرکت در ن نیماش هنوز

 .افتی یم شیافزا تمیداشت عصبان

 ت.را شکس نیدفعه عربده ام ، سکوت ماش کیکز کرده بود و  یصندل یکردم که گوشه  یثنا نگاه به

 ؟ یتنت کرد یچه آشغال نیا-

 ؟ یاونجا هر و کر راه انداخته بود یچ یبرا

 زده بود را در مشتم گرفتم و محکم آنرا تکان دادم. رونیکه ب شیاز موها یجلو بردم و شاخه ا دست

 ؟ ننیصاحابا همه بب یب نیا ادیخوشت م-

 کند ، لب باز کرد: ممیز آرامش وجودش تقدا یداشت کم یکه سع یشانه ام نشست و با لحن آرام یتوران رو دست

 نشده! یزیداداش حاال خب چ-
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 و محکم گفتم: یرا به حرکت در آوردم ... انگشت باال بردم و جد نیبه توران ندادم و ماش یتیاهم

 .ادیرفتن در ب رونیخواد از دهنت ب یدونم تورو چکارکنم ... فقط دلم م یمن م-

 آمد. یزدن ، خونم در نم یباعث شد کارد م نیخونسردش نگاه کردم و ا یچهره  به

 خشمم. یشد رو یزمیثنا ه یو صدا دمیبه صورتم کش یدست

 نگه دار! یمغازه ا یجلو-

 افتد. یشرورش ب یخواستم چشم در چشم ها ی. االن فقط نمستادمیا یمغازه ا یتکان دادم و جلو یسر

پارک  نیماش یمن ، جلو نیهمانند ماش یرنگ ییآلبالو 206 نیفرمان کوباندم. ماش یشد و سرم را رو ادهیپ نیماش از

 شد و به سمت داروخانه رفت. ادهیپ نیاز ماش یکرد و خانم

ت ، در دس کیفرستادم و نگاهم را سراندم به سمت سوپرمارکت که ثنا با پالست رونیب میها هیاز ر یکالفه ا نفس

 آمد. رونیب

 رفت ، نگاه کردم. یکه همانجور داشت م نشییکردم و به سر پا زیر چشم

 رد کرد و گفت: یسرش را از وسط دو صندل ایبرد

 گل نکنه ؟ شیباز وونهید نیا-

 شدم. رهیرفت ، خ یم ییجلو 206کردم و بعد کنجکاو به ثنا که به سمت  ایبه برد ینگاه مین

 همه ، سکوت یکه قهقهه  ستمیمتعجب همه نگر ی افهیتعجب به ق جلو را باز کرد و سوار شد. با نیدر ماش الیخ یب

 را شکست. نیماش

 آخر زده بودم. میبه س گرید یثنا خنده ام گرفته بود و از طرف یاز خل باز یطرف از

 

ا ره نیو به طرفم ما آمد و خود را داخل ماش دیپر نییپا نیبشوم ، ثنا به سرعت از ماش ادهیپ نیخواستم از ماش تا

 کرد.
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 بود. دهی. رنگ چهره اش پردیاش گذاشت و تند تند نفس کش نهیس یرا رو دستش

 خرجش کردم. یزیخوردم و اخم ر میام را با فشردن لب ها خنده

 بود ؟ یچه کار نیا-

 .ستیام نگر یجد یکرد و با ترس به چشم ها یا سرفه

 خشک شده اش را تَر کرد و با من من گفت: یها لب

 مال ماس! ییروبه رو نیفکر کردم اون ماش من ... من-

 سوار شدم. یاشتباه دمی... فهم دمینگاه پسره کردم فهم ادیم یخنده ا یصدا دمید یوقت

 به سمت خانه راندم. ادیرا روشن کردم و با سرعت ز نیماش یهمه بلند شد و من ، عصبان یخنده  پق

فرمان ضرب گرفته بودم تا  یفقط رو ریآرامش نداشته بود. در طول مس یبرا ییپر شده بود و جا وانمیل گرید "واقعا

 شود. یکم شود و آخرش منجر به خاموش تمیعصبان یاز شعله  یکم

 خام بود. الیخ نهایا یهمه  یول

 گفت: یلرزان یخودشان پارک کردم و ثنا با صدا یخانه  یو باربد را جلو ایبرد

 من و هم برسون خونه مون!-

رد. ک یزیر یشدم که خنده  رهیبه توران خ نهییلبم را خاراندم و از آ یزدم و با انگشت ، گوش یپوزخند یپوست ریز

 خانه حرکت کردم و در همان حال گفتم: یفرمان را چرخاندم و به سو

 نه جانم!-

 با شما کارها دارم. یشب من

 گرفتم. یکردم ، آرام نم ینم یحرصم را سرش خال یندادم. اگر شب یتیو اهم دمیدادن آب دهانش را شن قورت

حال جلوتراز ما ، وارد خانه شد. ثنا هم خواست هم قدم با توران شود که کتفش را  یو توران ب ستادمیخانه ا یجلو

 محکم گرفتم و کنار خودم کشاندمش.
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 و به روز ندادم. دمیشدن صورتش از درد د مچاله

خانه ببخشم ، ثنا را به دنبال سر خود  یکیبه تار ییروشنا یگذاشتم و بدون آنکه کم یرا داخل جا کفش میها کفش

 کشاندم.

ثنا درهم جمع شد و بعداز چند  یچشم ها یدر بر گرفت ، کم ییبرق را زدم. تا اتاق روشنا دیاتاق شدم و کل وارد

 خودش برگشت. یبه حالت عاد هیثان

 انداخت. نییسر پا دهیرا درهم قالب کرد و ترس شیها انگشت

 خودم حس کردم. یثنا را رو نیمدت نگاه سنگ نیرا باز کردم و در ا یسرمه ا راهنیپ ی، دکمه ها خونسرد

 تخت پرت کردم و زمزمه وار گفتم: یرا رو راهنیپ

 .یش یموش م نیاون موقع ع یکن یکار اشتباهت رو که م-

 آنکه نگاهش کنم ، با انگشت به خودش اشاره کردم و ادامه دادم: بدون

 مثل االن!-

 شد. یم شتریو ب شتریب شیزدم و دستم را به سمت کمربندم لغزاندم و هرلحظه ترس در چشم ها یپوزخند

 :دیجلو گذاشتم و با من من پرس یقدم

 ؟ یکن یچکار م یدار ... دار-

 را بگرداند. شیبه هوا رفت و رو غشیافتاد که ج میم را از پارا کامل باز کردم و شلوار کمربندم

چشم  یرو ی، انگشت ها فتادهین یاتفاق چیه دید ی. وقتستادمیا نهیانداختم و دست به س یرا هم طرف شلوارم

 فرستاد. رونیبودم ، نفسش را راحت ب دهیپوش نمیشلوار ج ریام که ز یشلوار ریبه ز یاز هم باز کرد و نگاه شیها

کردم ، محکم به تخت  یدرشتش نگاه م یو همانجور که به چشم ها ستادمیاش ا یقدم کیقدم بزرگ در  کی با

 دلبرترش کرد. نیدورش پخش شد و ا شیتخت افتاد و موها یاش کوباندم که از پشت رو نهیس



                                                                                 همراز یپناه یب

 
259 

 

خم شده ام را هم  یوهارا دوطرف سرش کوباندم و زان میزدم و دست ها مهیخ شیرو عیبلند شود ، سر خواست

 اطراف بدنش حصار کردم.

حال مرا دگرگون کرد. چشم گره چشم هم بود  نیبرهنه ام سُر داد و ا ی نهیس یباال آمد و رو شیترس ، دست ها از

 من! ی نهیس یو دست داغ او رو

ه اش را نوازش کردم و زد خی یدستم انداختم با دست راست ، گونه  یکیآن  یراستم را باال دادم و وزنم را رو دست

 شد. یم هیتنب دیکردم. او با ریچشم اس

لخت ثنا کردم و محکم آنها را کشاندم که چهره اش درهم جمع  یرا قفل موها میانگشت ها یباال کشاندم و ال دست

 دندان برد. ریشد و لبش را ز

داغم را پخش صورت و گردنش  یکردم و سر جلو بردم و هرم نفس ها میرا سفت قفل پاها شیحرکت ، پاها کی با

 کردم.

 

آنجا نشاندم. سر  یزیر یرا با عطر گردنش مخلوط کردم و بوسه  میگردنش حل کردم و نفس ها یرا در گود سرم

و زمزمه  دمی! در گلو خندشیمژه ها یسیکردم از خ زیشدم. انگشت ل رهیاش خ یاشک یبلند کردم و به چشم ها

 کردم:

 خانمم ؟ هیچرا گر-

آن دستها و جان  یگونه ام و حس کردم تمام وجودم گرم شد از داغ یداد به سرد یاش ، رنگ یال داد و داغبا دست

 که در اثر نم اشک بود. شیگرفتم از برق چشم ها یتازه ا

 به وجود آورد. یتازه ا یا وهیرا در وجودم کاشت که م یگوشت ها از هم باز شد و جمله ا آن

 ان و تابستانِ داغ!رخت بست و رخت کند ، زمست-

 قرارم! یروز سال ، از دلِ ب 360در هر  یو نه رخت کند یتو نه رخت بست بایچه ز و

کردم و رکب به خرج دادم و چشم  هیلجوجش را پشت گوش تنب یاز موها یکردم و طره ا یگلو تک خنده ا در

 را صاحب شدم. شیها
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 بود! نیریش-

 زد. یلبخند

 .یش یرام م یزود-

 کردم. کیاورا به خود نزد شتریبازوام گذاشتم و ب یرا کنارش رها کردم و سرش را رو خودم

 کنند. یبه زور رامت م یاگه رام نش-

 و لب زد: دیام کش نهیس یرو یفرض یها خط

 قانونه!-

 گفتم: الیخ یشدم و ب رهیخ شیچشم ها به

 کرد. یچیشه از قانون سرپ یم-

 شیزدم که چشم ها مهیخ شیرو یکردم و جد یزیو رو کرد ... اخم ر ریو دل مرا ز دیاو بود که اندفعه در گلو خند و

 درشت شد.

 . تورو خدا مراعات کن!ستین نجوریگم بهت اعتماد ندارم ، نه ا یثنا نم-

د اونا من رو بزرگ کردن ی، ول ستمیشون ن یواقع ینبودند که حاال باشند ، درسته بچه  یدیق یب یو مامان آدم ها بابا

 کردند. تی، ترب

سؤال نبر!  ریرو ز دمیانتخاب دوطرفه باشه ؛ اما عقا دیبا ییزناشو ی. زندگادیکنم چون ؛ از زور خوشم نم ینم زورت

 .یرو لکه دار کن نهایا ی. دوست ندارم روزیاعتماد یاز ب یکیاز دروغ متنفرم  یکیمن 

 گفت: یتر نیدلنش یزد و با صدا ینیدلنش لبخند

 ام. یچشم مرد زندگ-

داغ کردم و چشم به هم فشردم تا اتفاقات را در ذهنم پنهان کنم و بعد با چشم  میاش را با لب ها یشانیشدم و پ خم

 بزنم. شیرو ی، قفل میها
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بود ؛ امان از  امدهیچشم انتظارم ن یداد و من هنوز خواب به سراغ چشم ها یاش خبر از خوابش م یعاد یها نفس

 برد. یانتظار که آدم را تا مرز جنون م

 رهیخواست همه نگاهش کنند ، خ یحال من بود ... به پنجره که اخم آلود روپوش خود را کنار زده بود و تخس م نیا

را طلب کرد. بغض  میو گلو اوردینفوذ کنند. بغض باالخره طاقت ن میچشم زن در چشم ها یشدم و گذاشتم ستاره ها

 که ماه و ستاره اهیبسته اش و باز به آسمان س یچشم ها هکرد. نگاه کشاندم ب یادآوریبا ذوق نشست و غم را به من 

 شدم. رهیداده بود ، خ یدر خود جا

 انداختم. سر چسباندم رونیو نگاهم را ب ستادمیکنار پنجره ا نهیکشاندم و دست به س نییتخت پا یرا از رو میپاها

 رحمانه تنم را به لرزاند. یو گذاشتم بسردش  ی شهیبه ش

و آن  میبشو مانیپش ی. تزس ا آنکه روزدمیترس یکه دست پُر در انتظارمان بود ، م یا ندهیهم مانند ثنا از آ من

صورتش پخش شده  یرو شیدر خود جمع شده بود و موها نیکه مانند جن ییگفت. برگشتم و به ثنا "آه" دیموقع با

 بود ، نگاه دوختم.

اما ... دوستت خواهم  ستمی. ثنا ، عاشقت ندمیصورت نرمش کش یرو ینا مفهوم یبرگشتم و خط ها میسر جا آرام

کنم که  یدر محبت غرقت م یجور یعشق خرج نکنم ، ول تیبرا دیداشت نه خواهرنه بلکه مردانه و تا ابد! شا

 .یمن طلب نکن رازیغ یآغوش

 خود راه انداز ، است. یخشکش کنم اون به عهده  یذارم کس ی؛ اما نماندازم  یاشکت را به راه ب ی شهیش دیشا

 تشنه ام دادم. یها هیو عطرش را به خورد ر دمیو نرم تنش را به آغوش کش آرام

 

 

*** 
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ه . نتوانستم بستیمن ن یو روزم شده بود اشک و آه ... هنوز هضمش نکردم. نتوانستم باور کنم بابا توماژ بابا شب

کردم و باز پناه دادم به زانوانم و  یدل برادرم! به در بسته نگاه یبرا رمی. بمستیقبولونم که مامان اسرا مامان من ن

 گرم کردم تن سردش را.

ر جوره س چیکرده بود و ه رییما تغ یدفعه ورق زندگ کیفکر کردم ... چرا  ریو به اتفاقات اخ دمیکش یدردناک "آه"

 گشت. یش برنماول یجا

درمان  یدرد ب یچشمان جان گرفت. ا یستاره جلو ثیخب یپارکت سرد گذاشتم و چهره  یرا رو شیپاها کف

 .یکشاند اهیکه مرا به خاک س یریبگ

 مرا ناتوان تر کرده بود. نیرمق نداشتند و ا میپاها

 

 

 ؟ یسر من آورد ییتو چه بال ستاره

 انداختم. یزد ، نگاه متعجب رونیه با عجله از خانه بحال از اتاق خارج شدم و به باربد ک یب

 گذاشت. به سمتش رفتم و در همان حال ، گفتم: رونیرا از اتاق ب شیبه ثنا افتاد که تازه پا نگاهم

 صدرا کجاست ؟-

 لب باز کرد: الیخ یباال انداخت و ب یا شانه

 .رونیرفته ب-

صبحانه آماده  یبرا یزیرفت و خواست چ خچالی. به سمت دمیعقب کش یو من صندل میوارد آشپزخانه شد هردو

 کند.

 چانه زدم. ریز دست

 مشکوک نشدن ؟ یلیچند روز پسرا خ نیا-
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 نشست. یصندل یگذاشت و خودش هم رو زیم یرو ریپن بشقاب

 خود گرفت و قبل از آنکه داخل دهان بگذارد ، متفکر گفت: یبرا یا لقمه

 آره به نظر منم مشکوک شدند.-

 شدم. رهیرا بهم قالب کردم و به خوردن او خ میها گشتان

 ثنا ؟-

 هوم ؟-

 .دمیکش یقیعم نفس

 رو کرده ؟ نکارهایچرا ستاره با من ا مینیبب ییایم-

باال  "بسه" یزد ، با ترس به سمتش رفتم و چند ضربه محکم به کمرش زدم. دستش را به نشانه  شیکه در گلو لقمه

 نگاه کرد. نمیغمگ یبه چشم ها نیآورد و خشمگ

 ؟ یشد یباز تو احساسات-

 !ایتورو به خدا سر عقل ب توران

وران ! تیکه به بن بست خورد هیستاره چ یدشمن ینیبب یچندبار رفت ی، ول یشک ینامه تو ی هیدونم هنوز قض یم

 وجود نداره. یراه یکه تهش بن بست باشه مطمئن باش یراه

 خواهر نداشته ام بود. نیع میشانه اش گذاشتم. ثنا برا یدست رو خواهرانه اش نگاه کردم و یچشم ها به

 کنم. یات رو درک م ینگران-

اونا خانواده ات  یکرد یعمر باهاشون زندگ کیکه  یبچه ا یثنا ... مرگ مامان ، مرگ بابا ، بعد بفهم رمیم یم دارم

 .ستنین

 بغض ادامه دادم: با

 پس درکم کن. یآبرو کنه توکه دختر یخواست من رو ب یثنا اونشب ستاره م-
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 به راه افتاد. یرا زد که در دلم آشوب یسوزناک حرف یشد و جور یباران شیچشم ها ناگهان

 توران! یستیتراز من ن چارهیب-

 لرز داشت ؟ شیچه صدا یاشک جمع شده بود ؟ برا شیرا گفت و آشپزخانه را ترک کرد ... چرا در چشم ها نیا

 ما اتراق یبود که در خانه  ینحس دیچه ع نیکشاندم. ا میموها یال یدست یزدم و عصب یصندل ی هیبه پا یا ضربه

 نوروز! دیتا ع گریروز نه د 2روز ،  1مهمان  ندیگو یرا نداشت. م لشیکرده بود و قصد جمع کردن بار و بند

 ستاره را گرفتم. یبه دست گرفتم و مطمئن شماره  یگوش

ام  یزندگ ریکشاندم و فندک زدم ز دیام را برداشتم. کل یاول اشتباهم را برداشتم ... قدم اول نابود کردن زندگ قدم

 تمام خانواده را گرفت. شیو شعله ها

 ام آوردم... یاتصال چه به روز زندگ نیبا ا دمینفهم

 

*** 

 

تواند  یم یکنجکاو نیا دیدان رفت. او نفهمسالمن یبرداشت و به سمت خانه  "باربد"دوم را نفر دوم خانواده  قدم

عقل و احساس ، عقل را انتخاب کن  نیب ندیگو یببرد. راست م غمایخانواده را به  کی یخوش دینفر را نه ... شا کی

 رود. یم شیچون ؛ عاقالنه است و با منطق پ

؟  "ایبرد" ای "ثنا"دارد ؟  یبر م یمکند  یم رانیبرداشت ... و قدم چهارم را که خانه و "صدرا"قدم سوم را  دیشا و

 دهد ؟ یرا خاتمه م یباز نیکدام ا

راه را اشتباه رفتند و حرف را  یبودند ، ول شانیبرآنکه حرف بزرگتر را پشت گوش انداخت ... اسرا و توماژ الگو یوا

 .دندیاشتباه فهم

 

*** 
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 راستم را با بسم ا... داخل سالن گذاشتم. یکردم و پا "سالمندان یخانه "به اسم حک شده  ینگاه

 بپا انداخته بود. ییآمد و در دلم غوغا یمعده ام باال م یها وارهیو اضطراب داشت از د استرس

شلوار فرو بردم تا  بیلرزانم را داخل ج یورود را داد. دست ها یپرستار اسم را گفتم و بعداز چندلحظه ، اجازه  روبه

 .ندیآن لرزش را نب یکس

چه همش به درخت  ی؟ برا ستیزن چ نیوارد اتاق شدم و باز با مچاله شدن او مواجه شدم. درد ا قینفس عم کی با

 کرد. یسر و ته نگاه م یب یها

 شدم. رهی، خ دندیلول یکردم و من هم به آن درخت ها که درهم م خکوبیتخت م یجلو گذاشتم و دست رو یقدم

 شه ؟ یم بتیدرخت ها نص نیاز ا یچ-

 پناه!-

 شدم. رهیروحش خ یب یآب ینگاهش کردم و به چشم ها متعجب

 ؟ یچ یعنی-

 خشک شده اش را از هم باز کردم که من آن سوزش را در وجودم حس کردم. یها لب

باد از هم دور  کیسازند ؛ اما انسان ها با  یم یا انهیهم آش یآوردند و برا یباد به آغوش هم پناه م کیدرخت ها با -

 نشود. رانیخود تا خانه بر سر اون و یبرا یشوند و دنبال سر پناه یم

 دوخت و ادامه داد: میسردش به چشم ها یو چشم ها برگشت

 !نهیجان در ا یفرق جاندار و ب-

 مکن. یرو م گریزنده بمونن خون هم د نکهیا یها برا آدم

 ترسن چون خودشون مرده هستند. یدرخت و گل و ... از مرگ نم یترسه ول یانسان جان دار و از مرگ م-

 شد و زمزمه کرد: رهیخ رونیبه ب باز
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 !یکنن و ما مُردک یم یاونا زندگ-

جون خودمون.کنار  یبرا میصیما انسان ها حر یخانواده اش ، ول یزنده موندن اعضا یجنگن برا ی، م ستندین صیحر

 شوند. رهیاو به درخت ها خ یرا از پشت قالب کردم و نگذاشتم چشم ها میو دست ها ستادمیپنجره ا

 !نیحرفت مت-

 گفتم: ی، جد شیچشم ها رهیو خ ستادمیا کنارش

 ؟ یشناس یتوماژ و اسرا رو م-

 شد. یاضافه م تمیاعصبان یبه رگ ها یرگ نیام مانده بود.ا رهیفقط خ دمیساکت شد...هرچه پرس گریاو د و

 

نکنم. نفس  یکه از حرص بود ، سرش خال ادمیدفعه فر کیرا بهم چسباندم تا  میدم و چشم هارا مشت کر دستم

که قصد داشت ذره ذره مرا در برزخ فرو ببرد ، ترک کردم. انگشت  ییحرف اتاق را با او یو ب دمیکش یدر پ یپ یها

خودم را در اتاقک  ییجورا کیهم بغض شکافت.  به وجودم رخنه کرد و همراهش ی، آرامش میموها یکه تازوندم ال

 یعقربه برا نیا یا قهیدق یچ ی. برانیساعت کوچک ماش یعقربه ها یانداختم و چشم متمرکز کردم رو نیگرم ماش

 رد.ب یم میخواست یکه م یکه مارا تا ناکجا آباد لهیکرد ؟ پوف کالفه ام همراه شد با روشن کردن آن وس یما صبر نم

داد ؟ سرم را تکان  یرا نرمش نم شیداد و گلو یرا از هم فاصله نم شیلب ها یچ یانقدر مبهم بود ؟ برا آن زن چرا

 فرستاده بود ، خواندم. میکه صدرا برا یامکیدادم و پ

 "الهام. شیرم پ یمن دارم م"

 شدم. پیشروع به تا عیکه نگاهم به روبه رو بود ، سر یدرحال

 "کجا ؟"

 پارک کردم. یرا کنار نیماش

 "پاساژ ..."
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را روشن کردم  نیببرد. ماش شیداشپورت انداختم. خداکند صدرا کارش را درست پ یرا رو یتکان دادم و گوش یسر

 و به سمت خانه راندم.

 

*** 

 

 یبود و م شی. امشب تولد صدراستینگر نهییدرون آ شینرم صورتش ، با کف دستش همراه شد و به چشم ها پوست

تا  دیچ یخانه م یرو گرید یکرد و آجر یخرج م یهمسرش دلبر یبرا دیتمام بگذارد. او امشب باخواست سنگ 

، نگاه  ایبرد ی رهیخ یچشم ها هخودش حس کرد و ب یرو ینیبه شکل قلب درست کند. نگاه سنگ یآخرش خانه ا

حل داشت تا به جواب برسد.  بود که چندتا راه یمسئله ا کیکرد.  ی، غم چشمانش را درک نم ایبرد یکرد. رفتارها

بسته شدن در اتاق ، نفس حبس شده اش را  ی. صداشیلب ها یبرگشت و رژ قرمز ، آغشته شد رو نهییبه سمت آ

 بود. شیبخاطر نگاه ها دیدر کنارش شرم داشت ، شا ایدها از حضور بر یآزاد کرد. تازگ

لختش  یموها یرو دیاش کشاند. شال سف یبه کت و شلوار ساتن مشک یو دست دیبلندش کش یمژه ها یرو ملیر

 بود. دیآرزو داشت سف شهیشد. هم رهیبود ، خ دیسف "انداخت و به پوست صورتش که نبستا

 مبل جا یکرد و کنارش رو یخودش رها کرد. به توران نگاه ییپاشنه بلندش را به پا زد و اتاق را به تنها یها کفش

 خوش کرد.

شد. چه خوب است ثنا  رهیمهربان ثنا خ یکرد و به چشم ها شیچشم ها نیتزئ یالیخ یگرم شدن دستش ، ب با

 کرد. یبود و غمش را پنهان م شیلب ها یخنده رو شهیهم

 کنه. یم دایصدرا خانواده ات رو پ-

 سخته!-

 ره. یم نیاش از ب یبا تالش سخت-

 .میغم دار-

 با خنده غمت رو بپوشون!-
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 :دیبغض نال با

 دلمون خونه!-

 کن. زشیبا آب تم-

و توران بود که  دیاورا به آغوش کش فیگذاشت و از ته دل هق زد...ثنا جسم نح شیچشم ها یرا رو شیها دست

 :دینال

خسته شدم ... من چجور خانواده خودم رو قبول کنم ؟ چجور به دل ِنفهمم بگم آخه المصب اونا پدر  گهیثنا بخدا د-

 ؟ ستنین و مادرت

 صورت توران را پاک کرد. یبغض رفت و اشک رو یبغض داشت ، درد داشت ؛ اما با لبخند به بدرقه  خودش

 حاال اشکات رو پاک کن ، داداش جونت االناس که برسه.-

و باربد با هول چراغ هارا خاموش  ایانداخت. برد نیزنگ در خانه طن یزد که همان موقع صدا یزحمت لبخند به

نشست در گوش ثنا و او  ی. هرقدم صدرا ، مستادیا یبه دست ، کنار در ورود یو ثنا دکمه را زد و برف شادکردند 

 سر صدرا آوار کرد. یرو یبرف شاد غیکرد. تا در باز شد ، چراغ ها روشن شد و ثنا با ج یوجودش را حس م

 خواندند. "تولدت مبارک"شعر  کصدایهمه  و

 یزد. باربد جلو آمد و دستش را گرفت و رو یرد و چشمش که به ثنا افتاد لبخند کمرنگ، متعجب به همه نگاه ک صدرا

با  ایآمده بود ؟ برد ایروز به دن نیدر هم "واقعا یآمده بود. ول ایروز به دن نیرفته بود در ا ادشیمبل نشاندتش! 

 رد.ک ادیضبط را ز ی، کرد. توران با چشمک ثنا ، صدا دنیقصو شروع به ر ستادیصدرا ا یبه دست جلو کیک یلودگ

 خنده ، به همه نگاه کرد. با

 شدم. ریواقعا غافل گ-

 .دیبوس قیبا محبت خم شد و گونه اش را عم توران

 !یتولدت مبارک داداش-

 گوش خواهرش نجوا کرد: ریخم کرد و ز سر
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 اومدم ؟ ایروز به دن نیهم یمطمئن-

 شد. بغض را قورت داد و اوهم نجوا کرد: لیه غم تبدتوران ب یچشم ها یآن به

روز  نی. پس منم ادیخر یروز برات کادو م نیگرفت ، بابا ا یروز برات جشن م نیمامان ا یاومد ایکه به دن یهر روز-

 دونم. یاومدنت م ای، روز به دن

 از برادرش جدا شد و ثنا با ذوق ، چاقو را به دست صدرا داد. عیسر

 رو ببر! کیک االی-

 وسط حرف ثنا دیبا اخم پر ایبرد

 اول کادو.-

 هیبهش هد یراهنیهم ساعت و باربد پ ایداد. برد هیهد ینفر توران بود که ساعت نیکردند و اول دییحرفش را تأ همه

سر  یبه دستش داد. نگاه صدرا باال آمد و رو ی، جعبه ا دیکش یکه خجالت م یداد. ثنا با لبخند جلو رفت و درحال

 ثنا نشست. نییپا

 .ستندیحرف باربد ، همه متعجب بهش نگر با

 شورت رو ببوس! االی-

 دیی، حرف باربد را تأبا غصه لبخند زد و با بغض  ایفرو رفت. برد شیدندان ها ریصدرا درهم رفت و لب ثنا ز یها اخم

 صدرا نشاند. یگونه  یرو یزیر یبوسه گلگون ، سر جلو برد و  یکرد. انقدر اصرار کردند که ثنا با شرم و گونه ها

 

 دستش نشست. یبرهم خوردن دست  به هوا رفت و صدرا خواست جعبه را باز کند که دست ثنا رو یصدا

 شه. یجعبه باز نم نیا میکه عاشق هم نشد یتا زمان-

 لب ادامه داد: ریز

 اگه روز مرگمون باشه! یحت-
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دفعه چهره  کیچه  یدانست برا ینگاهشان کرد. نم هیبا حرف ثنا ، آنچنان غم به دلش نشست که با گر توران

 ایراست است  ندیباز و بست کرد تا بب گریرا بار د شیشد. چشم ها داریپد شیچشم ها یجلو شیناراحت مامان اسرا

به صدرا کرد که  یراغش آمد. گنگ نگاهبه س یبیدفعه دلشوره عج کی دیرا د شیمامان اسرا یخال یجا ینه ؟ وقت

 را ببرد. کیچاقو برداشت و خواست ک

خود صدرا گفته  یاش شده بود ، ول ی. متوجه سرددندیرا بر کیدست صدرا گذاشت و همراه صدرا ک یدست رو ثنا

 ها بود. یکرد. او مرد سخت یم شهیصبر پ دیسخت بود ؛ اما با شیبود بهش فرصت بدهد. هرچند برا

 گوش ثنا برد. ریثنا کرد و سر ز یبه لباس ها ینگاه میصدرا ن باالخره

 ؟ هیاون جعبه چ یتو-

-... 

 با توام!-

-... 

برد.  یرا باال م تشیاز عصبان یخورد ، درجه ا یرا م کشیکه خونسرد ک "شده بود...مخصوصا یسکوت ثنا حرص از

در  ایبرد یکرد. سر بر گرداند که صدا یزیر یرا ، خنده کار صد نیفرو برد که ثنا با ا کیچنگالش را محکم درون ک

 گوشش زنگ خورد.

 ؟ اطیح ییایداداش م-

. ناگهان ترس در وجودش وول خورد. تا هرود هال را ترک کردند ، نگاه ثنا دیشد که نگاه متعجبش را د رهیصدرا خ به

 د.باهم قهر داشتن بیعج شیبه باربد کرد که اخم ها یآنها بود. نگاه یرو

 چکارش داره ؟-

 حرف دلش را بزند. نکند کار دست خودش بدهد ؟ ایبرد دیترس یکرد. م یباال انداخت و سرش را در گوش یا شانه

پُر کرد و  یبهار ینفس را از بو ایکردند. هم قد هم بودند ... برد یرا ط اطیح شانیفرو برد و با قدم ها بیدر ج دست

 با لبخند روبه صدرا گفت:
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 من عاشق بهارم.-

 متنفرم!-

 چرا ؟-

 یشه به بخار یبندان باعث م خی، زمستون سرد و  یاریکنه که به کولر پناه ب یم یتابستون گرم و سوزان کار-

پناه  یه کب یدون یشه و نم یم رتیگ بانیگر یجیو اونوقت گ ونیگر کباریخندونه  کباریبهار  ی، ول یکن دایکشش پ

 !یاریب

! گریهم طرف د ایدادند. صدرا آن طرف درخت و برد هی، به درخت تک نیزم یکرد و هردو رو ینگاهرخ صدرا  مین به

 شد. رهیرا دور زانو بهم قفل کرد و به آسمان خ شیانگشت ها

 کرد: زمزمه

 ؟ یهنوز عاشق الهام-

 نه!...-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 رسه. یهم نم یرقم "پنج"دردش به عدد  یکلمه هستش ول "سه"عشق فقط -

 .دیسرش را کج کرد و تلخ خند یکم

 نبود ؟ نشونی؟ مگه عشق ب دندیاسرا و توماژ چطور بهم رس-

 داد. "آه"را با  ایتکان داد و جواب برد یسر صدرا

 صدرا ؟ یکن یچشمات باشه چکار م یو جلو گهید یکیو اون شده باشه همسفر  یباش یکیاگه عاشق -

 ذارم همسفرش باشه. یم-

 سبزش پراز اشک شد ... یو چشم ها دیبغض خند با

 ؟ یعاشق شد-
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 بودم!-

 ؟ یک-

 خواهرم!-

 شد. رهیزد ، خ ینور ماه برق م ریاز اشکش که ز سیبرگشت و متعجب به صورت خ ایکامل به طرف برد صدرا

 ؟ هیمنظورت چ-

 گفت: یآرام یصدا با

 اون خواهرته پسر! دندیسرم کوب یهمه تو یگفتن خواهرمه ، از بچگ یممنوعه شدم ... چون م هیعاشق -

 گفت: یو جد دیحرفش پر انیم صدرا

 توران ؟-

 باال انداخت. "نه" یبه صدرا بکند ، با بغض سرش را به نشانه  یآنکه نگاه بدون

چشمانش  یگفت. عدس یخوش آمد م دیشد و او باالجبار با یم کیبدنش نزد یذره ذره داشت به سلول ها تزس

بچه ،  کی نیرا نداشت. ع دیخورد بگو یدر گردش بود. قدرت آنکه اسمش که در ذهنش وول م ایدصورت بر یرو

 گذاشت. ایبرد ی دهیخم یزانوها یچهار دست و پا جلو رفت و دست رو

 ، زمزمه کرد: یلرزان یبود با صدا ایبرد یبسته  یکه نگاهش قفل چشم ها همانجور

 ث ... ثنا ؟-

رژه رفت.  شیچشم ها یثنا جلو یرو ایبرد یسر صدرا فرود آمد ... سر تکان داد و نگاه ها یرو یتکان داد و پتک سر

 دلش دعوت کرد. یکرد و غم را به خانه  دییصدرا باد کرد ... تأ رتیکرد و رگ تعصب و غ دییتأ

 !گرید ی... باز هم غصه  گریدرد د باز
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؛ او عشق برادرش را  یعنیشده بود.  یدر پ یپ تب دار و شیکرد و نفس ها ینفسش اود م یداشت تنگ هرلحظه

دانست چکار کند ...  ی! نمرتیعذاب وجدان و غ نیرا شکسته بود ؟ حاال مانده بود ب یبود ؟ او دل عاشق دهیدزد

 شده بود. رشیدست و پا گ یبد یدوراه

در  یافتاد و او دردش را حس نکرد. چون ؛ درد بزرگت نیزم یبود ، رو ایبرد یزانو یمشت شده اش که رو دست

مَرد بودن را زد و مانند ابر بهار اشک  دیهمانجور که نگاهش به صدرا بود ، ق ایپا انداخته بود. برد یوجودش پا رو

 رت مردانه اش را درک کرد و خودش را لعنت کرد ؛ امایهم فشرد. غ یو چشم رو دی. رگ باال زده گردنش را دختیر

صدرا گذاشت  یخم شده  یدوش ها یرو ینیبار سنگ دیفهم یبرداشته شد. ول شیدوش ها یاز رو ینیحاال بار سنگ

نامه را درمان نکرده بود که  ی هیقض دنیهمه درد را دارد ؟ او هنوز درد رکب عشقش و فهم نیتحمل ا ی؟ کدام انسان

 داد. یآن دردها جا نیخودش را ب یگر یدرد با موز نیباز ا

 

 

 

*** 

 

 دیاز حسم را گرداندم و گرداندم تا شا یبلند شدم و نگاه عار میکه در وجودم سرک بسته بود ، از جا یحس ته با

را سد کند که  میشد و خواست جلو دهیکش نیزم یاز رو ایحال را منحدم کند. تن برد نیشود و ا بمینص یزیچ

و نه خواستم  دمیرا د یهال گم کردم. نه کس ی، جسمم را در گرما یدیو نا ام أسیدستش را پس زدم و با حالت 

 می. چشم هاستمیسر و ته روبه رو ، نگر یب واریکردم و با بغض به د یخودم را در اتاق زندان عیبشنوم. سر ییصدا

ز ا "آه"ار و چارهیرا با دو انگشت ، فشردم و ب میسست شد. چشم ها میو پاها دیلرز میو قلبم سوخت! دست ها دیبار

به در خورد و خواستم  یچه به سرم آمده است. تقه ا دمیکرد و من فهم دنیکردم. قلبم شروع به تپ جدهان خار

 شیثنا در چهارچوب در ، نقش بست. نگاهم که رو فیکه در باز شد و قامت ظر "رو ندارم چکسیحوصله ه" میبگو

 یشد. با قدم ها دهیمانند چوب در سرم کوب یانیپا جهیشد و نت لیو تحل هیدر ذهنم تجز ایبرد یتازه حرف ها دیخز

زانوام نشسته بود ، درون دست  یتخت زانو زد. مشت گره خورده ام که رو یآرامش جلو آمد و روبه روام ، جلو

 آشکار شد. شیلب ها یرو یداد و لبخند پربغض یگرمش جا
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 شده ؟ یباز چ-

بداخالقم را باهم  یپنهان کنم ؟ اخم ها ءیش ریرا چجور ز ضمیمر یم هاام را ازت پنهان کنم ، چش دهیغم د دلِ

 خواستند تلف بشوند را چکنم ؟ یلجبازم که م یصلح بدهم ، لب ها

 رونیشال ب ریوروجکش که سرتقانه از ز یموها یام را به باال سوق دادم و دست نشاندم رو ینیآب ب "نیف" کی با

 آمده بودند.

 ثنا دادم. ینشان چشم ها یطردش کنم و اورا مجبور یجوره نتوانستم با تشر گوشه ا چیدورگه ام را ه میصدا

 شده! ینابود-

کش آمد. همانجور که  فشیلط یگونه  یتا رو شیموها یدستم که از رو یکیدست چپم را نوازش کرد و آن  پوست

ود که ب دهی! آخ فکرکنم محبت ندمشیتی یگونه  یشد برا یرا ، انگشت شصتم نوازش اهیس یکرده بودم آن گو خیم

کردند خودشان از  رابیس ی؟ برا فتادندهم ا یچه شدند که رو میشد. چشم ها قراریشدند و دل من ب سیخ عیسر

ها  دیمروار یرو میها ؟ سرم به جلو خم شد و لب ها دیبودن آن مروار میتی نندینخواستند بب ایها ؟  دیآن مروار

و  دافتنیاز هم فاصله  یبا شاد می...تا دلم را از جا نکنند. سر که به عقب جهش کرد ، چشم هازندیتا اشک نر دیچسب

 .دیدرخش میچشم ها رلبخند ثنا د

 :دیبغض نال با

 صدرا تورو به جون مامان اسرا حرف بزن!-

چه لب  یسر بدهد ؟ برا نییخودش را به طرف پا میگلو ی وارهیخواست از د یچرا سرسخت شده بود و نم بغضم

روحم  میگو یم یتوانش ندارد...من مَردم ول گریبنده ات د ایآمد تا چشم ثنا تَر نشود ؟ آخ خدا یازهم کش نم میها

 شده به لطافت زن!

 د.نشو شتریو دردم ب نمی؛ نب نمیاز اشکش را نب سیرا بهم فشردم و نگاهم را در اطراف چرخاندم تا نگاه خ میها لب

 :دمین نالجلو آمد و م شتریب بغض

 بسپرم ؟ یدردام رو به دست ک-

 !یالیخ یبه دست ب-



                                                                                 همراز یپناه یب

 
275 

 

 ... یالیخ یبدم به ب یپدر یدرد ب-

 ... یالیخ یبدم به ب یمادر یب درد

 ... یالیخ ینارو خوردن از عشق بدم به ب درد

 آوار شد. یلیو اشک ل افتیمجنون اوج  میصدا

 ؟ یدرد عذاب وجدان رو بدم به ک-

 کنه. یم زیحدش سر ر شترازیب یکنه ، ول یبتونه چند درد رو ط دیشا یالیخ یب

چه کرد با  شیافتاده بود ، باال آمد و لب ها ریثنا گ یدست ها شیآت یو دستم که در کوره  افتیکاهش  میصدا

هم قفل شدند ؟ قطره اشکش چه کرد که نفسم را به شماره  یاز حد رو شیب یاز داغ میپوست دستم که چشم ها

 خت ؟اندا

از درد  یبار ییذاره تنها یتا آخر باهاته و نم یخم شد ، ول ی... هرچند اگه پاش کم ارتیدرد رو بسپر به دست  نیا-

 .یجابه جا کن

گره  میاز وجودم حل شد و دست ها یرا ازهم فاصله دادم و تن او چه مخلصانه در هجم میو دست ها اوردمین طاقت

 !فشیشد دور تن ظر یمحکم

 ثنا ؟-

 جانم ؟-

گرمه ،  شهیجسمم هم یمُرده هم باشم تو کنارم باش یشه من حت یجسمش سرد م رهیبم یانسان یگن وقت یم-

 شه. یسرد نم چوقتیه

سفت نگه  یپربغض یوجودم تکان بدهد که اجازه ندادم و با خنده  یبرا یاز آغوشم بخزد و دست خداحفظ خواست

 اش داشتم.

 صدرا ؟-

 جانم ؟-
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 ؟ میفراموش شون کرد یدون ی؟ م میسرخاک مامان اسرا و بابا توماژ نرفت گهید یدونست یم-

 زمزمه کردم: یانداختم و با لحن آرام نییرا در صورتش چرخاندم. شرمنده سر پا میاز خود جدا کردم چشم ها اورا

 اهوم!-

 .میسر فرصت بهشون سر بزن دیبا

 شدم. رهیتخت گذاشتم و به سقف خ یدست از پشت ، رو جفت

 دورش پخش شد. شیگذاشت و موها میپاها یتخت نشست و سرش را رو یرو اوهم

 یرو دهیند یمحتاجم به طرف طعمه اش رفت و خودشان را آن البه ال ها غلط دادند و لبخندش را حت یها انگشت

 حس کردم. شیلب ها

 

*** 

 

خواستم به سمت کتم بروم و خودم را از  زوم صورتش شدم و یدرهم باربد ، کم یاخم ها دنیهال شدم و با د وارد

 را بهم مانیبود و چشم ها دهیبهم چسب مانیدست باربد شد. هردو شانه ها ریخارج کنم که مچم اس ریدلگ یآن فضا

 حس! یو من ب نی. او خشمگمیقفل کرد

 :دیغر شیدندان ها یال از

 ؟ یآخرش کار خودت رو کرد-

 را محکم آزاد کردم و سرد گفتم: مچم

 

 بود. یداشته باشه. عوض شدن نگاه من به ثنا از اولش کار اشتباه یانینداشت که پا یشروع-
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خدشه دارش کنه. حاال تونستم  یزیخواستم چ یاش ناموس من و تو ، صدرا بود و هست پس نم یاز همون بچگ ثنا

 فقط و فقط برام خواهره! ستیثنا برام عشق ن گهیبکشم چون ؛ د ینفس راحت یکم

آسفالت  یرو یترک کردم. قدم ها شیام را چنگ زدم و خانه را با وجود اعضا یرا گفتم و کت چرم مشک نیا

 یواگذار کرده بودم. چندبار به سرم کوباندم تا بهش بفهمانم جا میپاها یبدنم را رو ینیکرد چون سنگ یم ینیسنگ

امان  یکه مرگ و زندگ میبرد. چکن ادیز ا ار یمرد و همچ یشد م یوقتها م یبعض ی...کاشکستیآنجا ن گریثنا د

شد و قلبم هرلحظه داشت  دهیکش نیزم یرو می. پاهامیدر کارش دخالت کن میتوانست یدست خدا بود و ما نم

 گوشم. یدر پرده  لیانداختن زنگ موبا نیشد با طن یمساو گرمیکرد. قدم د یم یاحساس جا تنگ

 لیکنم و به اسم شخص نگاه کنم. به درنگ اتصال را زدم و موبا زیرا ر میچشم ها یباعث شد کم یگوش یصفحه  نور

 را به سمت گوشم سوق دادم.

 جانم ؟-

 ؟ ییکجا ایبرد-

انداختم. سرم را با انگشت  یبود ، نگاه دیپر تردد که بخاطر ع ابانیاز دهانم خارج کردم و به خ یقیعم "آه"

 خاراندم و آدرس را دادم.

 شرکت باربد منم اونجام. ایب-

سمند سبز رنگ تکان دادم تا  یبرا یدست یبود و مجبور یگفتم اتصال را قطع کردم...تا شرکت راه طوالن یا"باشه"

 را به اتاقک آسانسور میاندازم ، قدم ها یب یشرکت نگاه یمرا به مقصد برساند. پول را پرداختم و بدون آنکه به نما

 یآرام "سالم"فوظ کردم. زنگ کنار در را فشردم و همان موقع ، در توسطش باز شد و کشاندم و خودم را درش مح

. ستادیاتاق رساند و پشت به من ، ا یو خودش را به طرف پنجره قد میخرجش کردم. به سمت اتاق باربد رفت

انعکاس  مانیزردرنگ در چشم ها یمشخص بود و چراغ ها "و به شهر که کامال ستادمیناخودآگاه من هم کنارش ا

 شدم. رهیخانداخت ،  یم

 بابا ؟-
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 میبردم و به کفش ها ریرا که از نور شهر بود...شکم را منع کردم و سر را به ز شیبرق چشم ها دمینکرد و د نگاهم

 یی، صدا دیکه کش یدانست. باالخره با نفس یبودم و خودش هم م زاریشدم. چرا سکوت کرده بود ؟ از سکوت ب رهیخ

 خارج شد. شیاز گلو

 یمظلومش دل سنگ رو آب م یمهربون و از خودگذشت بود...چشم ها یلیخ نکهیهمه دوستش داشتن بخاطر ا-

س پ زاتیاز عز یکیتاوانش را  یکن یکه م ییوقتها کاراها یبعض یکه حاضر بودم براش جون بدم ، ول یکیکرد. من 

 ده. یم

 جره برگشت.کرد و باز به سمت پن ینگاه میمتعجبم ن یچشم ها به

 از بغض داشت ؟ ینم شیحس کردم صدا چرا

 ؟ ییرو ... هنوز عاشق ثنا میتیخدارو نشکن! مخصوص  یدل بنده  چوقتی، ه ایبرد-

را محکم بهم  میشد. بزاق دهانم را قورت دادم و چشم ها رهیخ میو محکم در چشم ها یسمتم و جد برگشت

 فشردم.

 نه!...-

 ... فقط فقط

 تَر کرد. یبود ، لب رهیخ میشانه ام نشست. همانجور که به چشم ها یدادم که دستش رو رونیرا ب نمیسنگ نفس

 بسه!-

 بفهمه. دیباربد هم نبا یرو بهت بگم که حت یزیچ هیخوام  یم

 نگاهش کردم. کنجکاو

 دوست داشتن ... گهید یکیضلعش عشق بود و  کیبود ...  یمثلت هی-

 

*** 
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 ریکردم. به سمتش قدم برداشتم و ز یبود ، نگاه یم و به توران که سرش در گوشاتاق را آرام بهم چفت کرد در

 آرام ، گفتم: یگوشش با تن صدا

 شده ؟ یزیچ-

 شد حس کرد. یرا م دیترد شیاش را برعکس کرد و سرش را به سمتم گرداند. در چشم ها یگوش

 بود ، گفت: هیبه پچ پچ شب یکه جور یآرام یبه اطرافش انداخت و با صدا ینگاه

 نگو! یزیچ یثنا تورخدا به کس-

 لب باز کردم: یدرهم کنارش نشستم و جد یاخم ها با

 شده ؟ یچ-

 دادم. امیبه ستاره پ-

 دهانم چسباند و با ترس زمزمه کرد: یدستش را رو عیکه سر میرا بگو "یچ"خواستم با داد  تا

 ، آروم دختر! شیه-

 :دمیتوپ یآرام یدهانم برداشت با حرص و صدا یکه از رو دستش

 ابله ؟ یکرد یچه غلط یفهم یم چیه-

 التماس و با بغض گفت: با

 ساکت باش ثنا! قهیدق کی-

 اون قراداد رو هرجور شده باطل کنم. دیاون قرداد هنوز دستشه ؟ ثنا من با یفهم یم

 .دمیکش یکالفه ا پوف

 بکنه ... یذارم کار ینم گهید-
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 واضح بود ، گفت: شیپوزخند نگاهش کردم و او با ترس که از صدا با

 ، فقط برام دعاکن ثنا! ادیاونم قراره ب دیحاال امشب تولد ناه-

 یام نگاه م یکه به ساعت مچ یدوشم انداختم. درحال یرا رو دمیسف فیتکان دادم و ک یبا تأسف و ناراحت یسر

 :کردم ، گفتم

 گوش خره! یتو نیسای ی هیقض نیتو هم ی هیقض-

 رم خونه مون به صدرا هم بگو ... یم من

بود ، سوار شدم و آدرس  ستادهیکه از قبل منتظرم دم در ا نیزدم ... ماش رونیگفتم و از خانه ب یآرام "خداحافظ"

قدر آمد آن اطیاز ح یچسباندم و به رفتار صدرا فکر کردم. چرا وقت نیماش ی شهیخانه را بهش دادم. سرم را به ش

رود و به ن ادشیو دعا کردم توران  دمیام کش یشانیبه پ یستبهش گفته بود ؟ کالفه د یچ ای؛ برد یعنیآشفته بود ؟ 

آه از  ، یخاموش گوش یصفحه  دنیبدهم با د امشیکشاندم تا پ رونیب فمیام را از ک یصدرا خبر رفتنم را بدهد. گوش

 ام تمام شده بود. یرفته بود شارژ گوش ادمینهادم بلند شد. 

 

 دانم چرا استرس در جانم افتاده بود. ینرود. نم ادشیانداختم و خدا خدا کردم تا توران  فیدرون ک یرا عصب لیموبا

 میشکستم. دهان باز کردم خواستم به راننده بگو "تق" "تق"را  میکندم و انگشت ها میلبم را با دندان ها پوست

آمدن را  رونیهمانجا نشسته بود و قصد ب یخارج نشد. انگار مینم چرا صدا از گلودا ینم یرا دور بزند ، ول نیماش

 نداشت.

 

*** 

 

 یخشک یواضح تر شود. سرفه  ریرا گشود و چندبار آنهارا باز و بسته کرد تا تصو شی، چشم ها یبیسردرد عج با

کشاند و به خانه  رونیرمقش را از اتاق ب یب یاش را ماساژ داد. پاها یشانیتخت نشست و با کف دست ، پ یکرد و رو

 را بلند کرد. شیرا اطراف چرخاند و صدا شینبود ، نگاه کرد. چشم ها چکسیکه ه یا
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 توران ؟ ثنا ؟-

به جسم خواهرش که درهم جمع  یباال انداخت و به سمت اتاق توران رفت و درش را آرام گشود. لبخند یا شانه

ه عقرب دنیسر تخت توران نگاه کرد با د یباال یواریمحکم شد. به ساعت د شیها دفعه گره اخم کیشده بود ، زد و 

را فرا خواند ،  "ثنا"زد و هرچه  رونیداد ، گره محکم و محکم تر شد. از اتاق ب یرا نشان م 21:00ساعت که  یها

 زن که خاموش نحس یصدا دنیاش رفت و شماره ثنا را گرفت. با شن ینشد. به سرعت به سمت گوش بشینص یزیچ

 پرت کرد. یرا طرف لیزد و موبا شیدر موها یچنگ یرا اعالم کرد ، عصب یبودن گوش

 

ا ر شیداد و قدم ها رونیب یهمه بد بود. نفسش را به سخت یبرا نیافتاده بود و ا کیاش به تحر یعصب یرگ ها یمو

 و به طرف اتاق توران کشاند. دیسرعت بخش

 

*** 

 

پوست لبم کردم. باز شماره گرفتم و  دنییکردم و شروع به جو میچنگ دست ها ریرا اس میتخت نشستم و موها یرو

اکو شد و قلبم را به تالطم و دلم به دلهره وا داشت. پوف  میدر گوش ها "باشدیمشترک مورد نظر خاموش م"باز 

کردم. آخر اپراتور خسته  تیهدا رونیاورا به ب ضرب کینفسم ، باد کردم و  یرا با هوا میو لپ ها دمیکش یکالفه ا

بردم و درش را بدون آنکه  ورشیبه سمت اتاق توران  یثنا ... عصبان یشماره  یکردم رو تیشد بسکه انگشت هدا

شد  یباعث م نیهم افتاده بود و ا یخسته اش رو یرا به سمتش افزودم. چشم ها میبزنم ، باز کردم و قدم ها یتقه ا

 یشانه اش نشست و با قدرت جسمش را تکان داد.با وحشت چشم ها یستم روآتش خشمم ؟ د یبشود رو یتا آب

. خواست دهان نمیخشمگ ی افهیتخت نشست و چشم دوخت به ق یخواب آلودش را از هم فاصله داد و به ضرب ، رو

 گفتم: یباز کند اما ؛ محلتش ندادم و جد

 ثنا کجاست ؟-

 ییبلند شد و خودش را درون دستشو شیدفعه از جا کینگاهم کرد و بعد نگاهش را در اطراف اتاق چرخاند ...  جیگ

 رونیب ییگم کردم و توران همان موقع از دستشو میموها یرا ، ال میگفتم ؟ انگشت ها یمن چ دیفهم ایانداخت. آ
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خارج از تحملم بود. ناگهان به  گرید نی.اکردن صورتش، شد شیرفت و خونسرد مشغول آرا نهییآمد. به سمت آ

 یمردانه ام چسباندم به پوست نرم بازواش! رژ در دستش ثابت ماند و چشم ها یبرداشتم و انگشت ها زیطرفش خ

 یکم زشیر "آخ"شد  شتریکرد. فشارم که ب یحکاک میلب ها ی، پوزخند را رو دیگرد یصورتم م یترسانش که رو

 :دمیکردم و غر یخال میدندان ها یکرد.حرصم را ، ال قاآرامش را در وجودم ال

 گم ثنا کجاست ؟ یدارم م-

 ؟ "انایاح یکر

 برگشت و گفت: نهییبه سمت آ الیخ یخارج کرد و ب میرا محکم از دست ها بازواش

 خودشون. یرفته خونه -

 ریشدند ز یکه داشت له م میلب ها چارهیکردم ؟ آخ ب یباور م دیبه خون نشسته است با تیگفتند چشم ها یم اگر

و  یرفتم روبه توران جد یکه به طرف در اتاق م یام را چنگ زدم و درحال یمشک ی قهیرحمم.جل یب یدندان ها

 باال بردم. دیمحکم انگشت تهد

 یکه صد دفعه بگ ارمیسرت م ییزنم بال یرو م یخواهر و برادر دیخدا به سرشاهده ق یگم و گور شد نمیبرگردم بب-

 ردم.غلط ک

 یهیتوج چیه میخانه را ترک کردم ... کار ثنا برا عیقفل شد و سر رهیدستگ یمحکم ال میرا گفتم و پنجه ها نیا

 چیوتوانستند س یبود ، نم تیگرفته شدن متنفر بودم. دست لرزانم که از عصبان دهیدانست چقدر از ناد ینداشت. م

گفت و بعد  یم دیحرکت کردم. او با ییدا یخانه  سمتکردم و به  ی.خشمم را سر پدال گاز خالرندیرا به عهده بگ

را سر کوچه پارک کردم و درش را بهم کوفتم. تا  نی. ماشرفتیپذ یمغز و منطقم نم چیموقع شب ه نیرفت اونم ا یم

در چشم  ساعت یخارج شد. عقربه ها نیو ثنا از ماش ستادیدر خانه ا یزرد رنگ یرا وارد کوچه گذاشتم ، تاکس میپا

شود ؟ نه ... نه اون هم ساعت  "سیه"توانستم خشمم را خاموش کنم ؟ چگونه بهش بفهمانم  یم زد و چگونه میها

دست سردش نشست. بند آمدن  یرا نچرخانده بود که ، دستم محکم رو دیشب را قبول نداشت. هنوز کل 22:00

شد. هرلحظه ، فشار دستم  یدلم قاط بیگره خورد و عج میدر چشم ها شینفسش را حس کردم و آرام چشم ها

 شد. یاوهم درهم تر م ی افهیشد و ق یم شتریب

را اطراف  میکه از دستش جدا شد ، به سرعت به شانه اش برخورد کرد و اورا محکم به در کوباند. دست ها دستم

 :دمیسرش گذاشتم و غر
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 ؟ مینثار روح اموات بکن یفاتحه ا هی میماهم بر دیداشتن بگ فیتشر یموقع شب کدوم قبرستون نیخانم خانما تا ا-

 .دیبار ی، نگاهم ، دست مشت شده ام ... همه و همه خشم و تعصب م میصدا از

ر د یراه فرارش ... نگذاشتم و مشتم را محکم کنار گوشش ، رو یباز کند برا یمظلومش پنجره ا یچشم ها نگذاشتم

 ر آمد.به صدا د فشیخف غیکوباندم که ج

 دِ بنال!-

 شد نمیمشت خشمگ ریاس فش،یام نشست که اجازه ندادم و محکم مچ دست ظر نهیس یلرزانش باال آمد و رو دست

 .دمیرا به جان خر "آخش"بهش وارد کردم و  یو فشار محکم

 ک ... کارم داشت منم رفتم ... ایب ... بخدا برد-

 کند که با دادم خفه شد. قیتزر شیحرفش را به لب ها یادامه  خواست

 گ...ه خورد با تو! ایبرد-

من همش  یدستم گذاشت تا از فشارش کم کنم ، ول یاش در آمد و دستش را رو هیکه گر چاندمیمچش را پ یعصب

 :دمیگوشش غر ریکردم و ز شتریرفت ... فشار را ب یدر ذهنم رژه م ایبرد "عشق"حرف 

 ... ایاسم برد یشه برا یم دهیزبونت بر-

 ... ایشه از اسم برد یپاک م ذهنت

 ... ایشه از اسم برد یپاره م کالمت

کنم ذهن  یرو و دودمال م ایکنم برد یشه دور رفاقت و نابود م یوارد بشه ، قرمز م ایفکرت ، خاطراتت ، برد یتو

 تورو.

 :دمیغر یدیتأک گریباروت .... بار د ریشد ز یزخم هام نه آتش یشد رو یاش نه مرحم دهیمبهوت و ترس یها چشم

 ؟ یدیفهم-

 پرتش کردم. نیتکان داد و دستش که درون دستم بود ، کشاندم و درون ماش "باشه" یرا با ترس به نشانه  سرش
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را سر  شانیبسچبانند و دندان ها یخواستند خودشان را به جسم یخشم داشتند که م میدست ها یکنم حت فکر

خودشان را  یشدند و آنها هم عقده ها دهیچیو دور فرمان پ دیرا شن شانیکنند ، الحق که خدا صدا یخال یزیچ

 .دیچسب نیدر ماش هزدم که ب ادیفر یکردند. دنده را با حرص عوض کردم و ناگهان جور یخال

 ؟ یاون عوض شیپ یرفت یچکارت داشت که هلک و هلک بلند شد-

 لب گفتم. ریز "یاکبر اهلل"فرمان کوباندم  یرا رو مشتم

 نشد باهام حرف بزنه ... گهیبخدا تا من رفتم ... عمو اومد د-

کردم اوهم  یلب تکرار م ریرا ز زیچ کیکردم. با حرص فقط  تیرا به داخل هدا میرا تند تند تکان دادم و لب ها سرم

 بود. "ایبرد"اسم 

 شد. ختهیگونه اش ر یثنا رو یو اشک ها دمیکش عربده

خسته شدم از  گهی! ثنا من درونیب یپات رو از خونه گذاشت یموقع شب اصال تو غلط کرد نیکنم ... ا یآدمت م-

 سرخودت. یدست کارا

 :دمیدوختم و غر ابانیحرص و خشم نگاهش کردم و باز نگاهم را به خ با

 خدا پس سرته بکش جلو! ی شهیصاحاب که هم یاون ب-

 ثناخواد بزنم له و لوردت کنم  یدلم م فقط

 اکو شد و زمزمه وار گفتم: نیماش یدر فضا زشیهق ر هق

 .نیشم که دنبال لونه موش بگرد یم یسگ هیحرکت از جانب تو و اون تورانم ... آخ آخ اون موقع  هیمنتظر -

. برخورد کنم نیبود به سر با زم کیخورد و نزد چیکه پام پ دمیپر نییپا نیاز ماش یخانه نگه داشتم و جور یجلو

داخل در فرو نبردم که  دی. هنوز کلمیفرو بردم و پشت ثنا ، وارد خانه شد نمیدست مشت شده ام را درون شلوار ج

 اش. دهیثنا باعث شد نگاه بدهم به صورت رنگ پر "نیه"

 !دیتولد ... تولد ناه-
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 شده نگاهش کردم و در را گشودم. زیر یبا چشم ها کنجکاو

 ؟ یگ یم یارد ی؟ چ هیک دیناه-

 !یچی... ه چیه-

 یهوا میها هیزبانش را درک نکردم و در را پشت سر ثنا بستم و خودم زودتر وارد خانه شدم و اجازه دادم ر لکنت

 گرم را ببلعن!

 مبل پرت کردم. یاز تنم خارج کردم و رو قهیجل

 گم صدرا ؟ یم-

 یحرف دمید یصورتش سوق دادم و منتظر نگاهش کردم و وقت یرا به سو میآنکه سرم را باال ببرم ، چشم ها بدون

 را تا زدم. دمیسف راهنیپ نیانداختم و آست نییزند ، سرم را پا ینم

 ... ایبرد-

 حرفش را عوض کرد. عیسر زمینگاه ت با

 .ششیپ یگفت فردا بر ایآقا برد-

 لب با حرص زمزمه کردم: ریز

 حر*و*م ز*ا*د*ه لعنت! طونیبر ش-

نا ث غیدر  اتاق برخورد کرد ، ج ی رهیو به سمت اتاق توران رفتم. کف دستم که با دستگ دمیکش یه اکالف پوف

 کرد. دیتشد شتریرا ب تمیعصبان

 نه !...-

 نه و زهرمار!-

 ؟ یزن یم غیج یه چته
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ابروانم خورد و برگشتم  نیب یتوران ، گره محکم یخال یجا دنیانداخت و وارد اتاق شدم. با د نییسر پا میاخم ها از

م و چش ستادمیسرش ا یکرد. آرام باال یم پیرا تا یزیآمدم. پشت ثنا به من بود و داشت با عجله چ رونیو از اتاق ب

 بدهم. صیکردم تا نوشته ها را تشخ زیر

 "... دی، صدرا فهم رونیب ایب یاز اون مهمون عیتوران سر"

را زدم و  یکشاندم و دکمه خاموش رونیب شیحرکت از دست ها کیا را ب یکند ، گوش پیادامه اش را تا خواست

 اش  را رصد کردم. دهیترس ی افهیو ق ستادمیا نهیانداختم. دست به س بمیدرون ج

 تکان دادم. یسر

 به خواهر بنده! ید یخوب راپورت م-

 پاش گذاشته ؟ یباز کدوم مهمون نمیبب بگو

کرد. پوزخند همراه با خنده زدم و آرنجش را محکم گرفتم و اجازه  یقدم به عقب ط کیقدم جلو گذاشتم و او  کی

 بردارد. یندادم قدم از قدم

 نیبکشونم پس لب تَر کن تا تو اول شیتا همه جارو به آت میحرکت ایحرف  هیکه ثنا منتظر  میعصبان یامشب به حد-

 .یزن یدست و پا م شیآت یکه تو ینباش ینفر

 گفت: یلرزان یکه با صدا دیدر نگاهم د یدانم چ ینم

 دوستشه رفته اونجا دیتولد ناه-

 ؟ لیبه چه دل-

 ست ... ستاره!-

را محکم بهم فشردم که دردش تا عمق وجودم نفوذ کرد. له شد ، آرنج دست ثنا درون دست  میچشم ها آنچنان

 :دمیبسته غر می. با همان چشم هانمیخشمگ

 گورت کندس توران ... فاتحه ات رو بخون!-

 گفتم: یدورگه و گرفته ا ی. بدون آنکه نگاهش کنم با صدادمیکش یقینفس عم کیرا گشودم و  میها مچش



                                                                                 همراز یپناه یب

 
287 

 

 افت! یراه ب-

زدم که تن  یشده است ... با انگشت به در اشاره کردم و عربده ا خکوبیم شیپاها دمید یآرام باال آمد و وقت سرم

 خودم را لرزاند.

 افت! یگفتم راه ب-

کش دارم را در گلو خفه کردم و خودم پشت رل  یاز ترس خم شد و جلوتراز من راه افتاد ... نفس ها شیپاها

 نشستم.

 یدانستم که شب یرا م نیرا فراموش کردم و فقط ا ی... آنچنان خشم داشتم که همه چ نمیکردم توران را نب یم دعا

 دادم. یخودم م ایاز دخترها  یکیکار دست 

 و سرم را به طرف ثنا گرداندم و ... دمیکش یکش دار نفس

 

 :دمیبهم چفت شده ، غر یدندان ها یو سرم را به طرف ثنا برگرداندم و از ال دمیکش یکش دار نفس

 آدرس اون جهنم دره کجاست ؟-

 نیپازل ، خورد چشم در ماش کیخواست کنار هم قرار بدهد و جمله اش بشود  یکه م یو کلمات دندیلرز شیها لب

که  کیتار یثنا و جاده  ی دهیصورت ترس یمحکوم کرد. منتظر نگاهم رو نهیمقطعش را در س یو نفس هاگرداند 

 ، در گردش بود. شیشد رو یم یانعکاس نینور زرد رنگ ماش

 یواکنش منف کیبا حرف ثنا ، همانجا نشست تا منتظر  دیآ رونیکالفه ام که خواست از دهانم استوار شود و ب پوف

 باشد تا خودش را آزاد کند.

 ... ابونیخ-

جاده  نیا نیشد ب ینفسم گم م ی... کاشک ایدن یتار و پود هوا نیگم کردم ب یاهیگذاشتم و س شهیش ی، لبه  آرنج

هراس  تیام که از واقع دهیترس ینامرد که بدجور با من تا کرده بود. چشم ها یایدن نیشدم از ا یو جدا م دهیغرب د

م تلخ را در باورشان بچسبان تیکردم واقع یپرده را و سع دمیکنار کش عیبا بستن ، آرامش دادم و سر یکمداشتند را 

 نیا نیو آرامش دهنده هستند ؛ ب نیدلنش شتریب نیریتلخ باشند اما ؛ از دروغ ش دیها شا تیاز واقع ینه دروغ! بعض
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پوچم را در  یتا ابد! فکرها یمانیپش ای یفهماند که بشود درس عبرت یرا به ذهن احمقمان م ییزاهایها چ تیواقع

ساختمان نگه داشتم و به  یاستفاده کنم. جلو یازش به خوب یزمان کینگه داشتم تا  یو گوشه ا ختمیر یا سهیک

 . استرس از چهره اش آشکار بود.ستمیرفتند ، نگر یثنا که با لبخند در آغوش هم م یانگشت ها

شود با نگاه من ، نشست و کتم را باالتر  ادهیآسفالت قرار دادم تا ثنا خواست پ یا محفوظ کردم و پا رور پوزخندم

 یدانست چه پوک ینم یکرد ، ول یرا محکم فرض م میقدم ها دیشا دید یو به جلو حرکت کردم. هرکه م دمیکش

چهره  یزنگ برخورد کنند. دلم دلهره داشت برا اتا ب دندیترس یم میروزگار دارم. دست ها یاز درندگ یاستخوان

 یب یبا دست ها یو زنگ را فشردم و همان موقع حس کردم کس دمیکش یقیخانه ... نفس عم نیا یآدم ها یها

 گوشم نشست. یدر که نشان از باز شدن بود ، درون پرده  "کیت" یرحمش قلب مرا فشرد!... چشم بستم و صدا

باال  ییخانه ... ابرو نیمن درشت شد از عظمت ا یخانه نشست و چشم ها اطیح یها زهیسنگ ر ی، رو میها کفش

 یکردم اگر از توران م یم ریرا تحق رتمیمجالس بذارم و غ نیام به دور بود تا پا در ا یانداختم و جلو رفتم. از مردانگ

 و خشم من واکنش نشان داد. کردام جا خوش  یعصب یدر رگ ها کیبلند موز تمیگذشتم. ر

آن  نیداده بود ، شدم و چشم متمرکز کردم ب یکر کننده در خودش جا یها غیدست و ج یکه صدا ییفضا وارد

مبل نشسته  یکردند. رو شیدایباالخره پ میشد ، چشم ها یم دهی. همانجور که نگاهم داشت در سالن چرختیجمع

 کیگذاشتم.  شیرا رو نمیده بود. دستم را مشت کردم و نگاه سنگکر کینزد شیبه لب ها یدنینوش وانیبود و ل

اش  یمشک راهنیپ یشربت رو وانیو ل دیمن به سرعت از جا پر دنیبه سمت در برگشت و با د شیلحظه چشم ها

 خواندم. شیچشم ها ین یفاصله ، ترس را در ن نیاز ا ی. حتختیر

 و لب زدم: ستادمیا محکم

 ایب-

 یقیرد شد و به سمتم آمد. نفس عم تیجمع نیسرش انداخت و از ب یرو یلرزانش را مشت کرد و شال یها دست

کردم و همانجور که نگاهم به روبه رو بود ، از خانه  بیخود را حفظ کنم. جفت دست در ج یتا خونسرد دمیکش

دانستم و خودم  یغوغا را م نیا لیدل خودمبپا بود که فقط  ییدرونم غوغا یآمدم. چهره ام خونسرد بود ، ول رونیب

 گرفت و ثنا هم یجلو جا یصندل یپشت رل نشستم و توران رو لکسیافتد. ر یب یخبر داشتم قرار است چه اتفاق

 عقب! یصندل
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جاده  یاهیرا گرداند و مخلوط س شیشد ... چشم ها یداشت له م چارهیدخترک ب فیدرون مشت ظر فیک ی دسته

انداخت و  نییترس برادر مرگ است. سر پا ندیگو ی! و منیماش نییسرعت پا نیآرامش و ا نیکرد. ترس داشت از ا

دست  یرو یتن2 یسرد بود که اگر وزنه  شیکفشش. انقدر دست ها یها لیاکل یرا گم کرد البه ال سشینگاه خ

 اش نهیتوقف کرد ، انگار قلبش هم با اخم در س نیخانه که ماش یشد. جلو ینم دشیعا یزیانداختند او چ یم شیها

 نیزم یحسش رو یب یهم نگذاشته بود. پاها رهیاورا در ذخ یاخراج شد. او که کارت قرمز نداده بود ، داده بود ؟ حت

بزند  ادیسکوت عذاب آور ... او دوست داشت فر نیدنبال سر صدرا راه افتاد. وهم داشت از ا ریبرخورد کرد و سر به ز

 آرامش یفقط کم یمطبوع خانه که در بدن شان نفوذ کرد کم یتعارف نکند. گرما شی، کتک بزند اما ؛ سکوت برا

 حس ترسش! یشد برا نیجانش

 د.ش خکوبیفرار کند که با حرف صدرا م ییکجورایبه خود چسباند و خواست به سمت اتاق برود  شتریرا ب فشیک

 خب ؟-

از  نکرد و یاریهم باهاش  قشیهم فشرد. نفس عم یپنهان کرد ... برنگشت و چشم رو نهیو نفسش را در س برنگشت

دست  ریشد ، حس کرد و فاتحه اش را خواند. شانه اش اس یم کیکه داشت به او نزد یی. قدم هاامدین رونیدهانش ب

 الشیخ یب یچشم ها یاش به سرعت باال آمد و رو دهیشد و به ضرب اورا به طرف خودش گرداند. نگاه ترس شیها

 اصابت کرد.

 

صدرا گذاشت. دلش آغوش گرم  یشانه  ی، رو دنشینفس کش یشده بود برا یکه سد یرا کج کرد و با بغض سرش

شد.  دهیکش یپتو و تن صدرا دورش حصار یخواست تا پناه بدهد به بدنش! چشم بست و گرم یهمسرش را م

 باهم یبرا یلحظه ا یبرا ادد یرا ... جان م ینیسنگ نیا یدوست داشت حت یسرش ، ول یکرد سر صدرا رو ینیسنگ

 بودنشان.

 بغض داشت ؟ شیصدرا چرا

 ثنا ؟-
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 جان ثنا ؟-

 !ممیتیگوش خواهر  یدست زدم تو نیچرا ؟ چون با هم یدون یکنه م یدرد دارم ... دستم داره درد م-

 یچشمانش که مژه ها یاهیفل شد درهم ... غرق شد در سآورد ... چشم ق نییباال برد و اوهم سر پا یرا کم سرش

 گونه اش سُر خورد. یقطره رو کیدورش حک شده بود.  سیخ

 !ییثنا ستیحالم خوب ن-

 شیته ر یکه کم یداغش اصابت کرد و دوست داشت نوازش کند آن گونه ا یگونه  یسردش باال آمد و رو دست

 هم بست و سر جلو برد و ... یاش ... چشم روآشفته  یموها یداد برا یجان م یداشت ... حت

 

د کر یحس م ییجورا کیسُرش که  یانگشت ها یشد برا ییدخترک و انتها یبازو یشد برا ییابتدا شیها انگشت

را کرده  نکاریهمه ا ای دیایدر ن شیدانست فقط او نفسش را خورده بود که صدا یبه درک رفته اند. نم شانیرگ ها

 چارهیانداخت. آخ ب یم تیپاراز نجایدر ا خچالیاعصاب خوردکن  یشد فقط صدا ینم دهیشن ییصدا چیبودند که ه

 بود که نیانگشتش کش آمد و تعجب در ا یرحم افتاده بود. نگاهش رو یب یدست صدرا ریانگشت اشاره اش که گ

 ریان ثنا سکوت نفس گلرز ی... لبش را داخل دهان برد و صدا ایخواست گرمش کند  یم دیمشغول نوازش بود. شا

 خانه را شکست.

 ص ... صدرا-

 صدرا ؟ هیاز قدم بعد دیتنش لرز دینه ؟ بگو ایصدرا  "سیه"از  دیکه ترس دیبگو ایآ

 ؟ یکرد یم یموقع شب اون جهنم دره چه غلط نیا-

افتد. اون نوازش رفت و انگشت اشاره  یب یدانست قرار است چه اتفاق یکرد و فقط خدا م یخشمش فوران م داشت

دخترک از درد بهم چفت شد. نفسش رفت و صدرا  یاش را فشار داد آنچنان دردش خانه سوز بود که چشم ها

 انداخت. یداشت جفتک م شیچشم ها یچون فقط خشم جلو دینفهم

 ستاره !-

 زد و انگشت دردناک دخترک را ول کرد. یپوزخند
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 ؟ یستاره چ-

 دیکه کش یقیثنا ... جلو رفت و با نفس عم ی دهیترس یاز چشم ها دیالش داد و نگاهش را دزدرا م انگشتش

 خود را مالک کرد. یخونسرد

 خواست بهم تج ... یبفهمم چرا م دیبا-

محکم برادرش ... آتش گرفت قلبش از کار برادرش که هم خونش نبود. اما ؛ صدرا  یلیصورتش سوخت از س آخ

 تکان داد. یخونسرد سر

 خب ؟-

 و ادامه داد: ختیگونه اش که اثر صدرا بود ، ر یقرمز یقطره رو کی

 اون قرداد کرد و معت ... یچرا مجبور به امضا دمیفهم یم دیبا-

دوم صدرا که کف دستش را اندفعه برخورد کرد آنور صورت دختر! دست لرزانش باال آمد و  یلیدردناک بود س چه

 جرئت نداشت قدم از قدم بردارد فقط با اشک نظاره گر بود. یذاشت ... ثنا حتدردناکش گ یگونه  یرو

 بعد ؟-

 کرد. یصدرا که در درون داشت خودش را نابود م یخونسرد نیبود ا بیعج

 هق هق ادامه داد: با

 !دی... با دمیفهم یم دیبا-

 شده بود از دست دادن ناموسم. یحت

افتاد و کف دست  نیزم یآورد که توران رو نییدخترک پا یگونه  یوسوم را آنچنان ر یلیباال رفت و س دستش

 یبرداشت. خون جلو زینداد و به طرف توران خ یتینشست و او اهم شیثنا در گوش ها غیخودش به گزگز افتاد. ج

 یو مشتش بود که جا دیرا ند یچیکه ه یورگران تمام شده بود ج شیگرفته بود ... حرف آخر توران برا شیچشم ها

جلو  هیشده اش را برگرداند ... ثنا با گر ریتحق رتیخواست غ یزد و م یکرد. م ریدخترک را تسخ فیبدن نح یجا

 صدرا گذاشت. یبازو یآمد و با هق هق دست رو
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 صدرا تورو به مرگ اسرا بسه !-

 رو ... یطفل شیکه کشت بسه

 یکه نگاهش به لب پاره شده  یو درحال دیکش لبش ی، رو راهنیآستر پ نییبلند شد و با پا نیزم یخشم از رو با

 که نه عربده زد: ادیتوران بود ، فر

 ... یرفت ینم رونیدستم ب ریاومد تو زنده از ز یم نیزم یقسم مرگ مامان رو خورد وگرنه خدا هم رو فیح-

 صورت ثنا تکان داد. یجلو دینسوخت از تن توران که از درد درهم جمع شده بود ... نسوخت و انگشت تهد دلش

ه مرگ باز بشه ب ایپاتون اون آشغال دون ای دیخونه ببر نیا یتو اسم ستاره تو ایاحمق  نیا نمیقسم بب یعل یبه وال-

 کنم. یوسط زنده زنده خاکتون م یهمون مامان اسرا که پاش اورد

 :دیثنا را گرفت و به جلو پرت کرد و غر ی شانه

 رسم. یم "رو هم بعدا یکیحساب تو -

ت نرف نیکار از ب نی، وارد اتاق شد و در را محکم بهم کوباند. خشمش با ا دیکش یکه م یکشدار یخشم و نفس ها با

به صورت  یاش چسباند. دست نهیهم شد. با اشک جلو رفت و صورت توران را به س شتریو ب شتری... ب چیکه ه

 .ردک ید مداغش بود که با صورت توران برخور یو اشک ها دیکبودش کش

 دورت بگردم ؟ یخوب-

 نکنه. نجوریبشکنه که صورتت رو ا دستش

 درد گفت: با

 حقم بود ...-

 گفت: یلرزان یبغض و چانه  با

 توران ؟-

 حقم بود ثنا ... درد صدرا بزرگتره-
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 رو بفهم. تیزد تا واقع یم یلیس دیبا

 بلند شود. شی*د و دستش را گرفت تا از جایشد و با اشک ، گونه اش را ب*و*س* خم

 زمزمه کرد: یلحن آرام با

 بودمش! دهیند نجوریتا حاال ا-

 که با حرف توران با تعجب نگاهش کرد. ندیتخت خواباند و خواست آنجا بش ی، توران را رو شیکمک شانه ها با

 صدرا االن تنهاست. شیتو برو پ-

 را به خودش نداد. نیا ین اجازه تورا یاعتراض کند که التماس صدا خواست

 تورو خدا !-

با ظلمات اتاق روبه رو شد. هرچه  یو پتو را صاف کرد و از اتاق خارج شد. آرام در اتاق صدرا باز کرد و ول دیکش یپوف

الکن ب در دیبا کنار رفتن پرده که بخاطر باد بود ، فهم دییایب رونی. تا خواست از اتاق بدیابیچشم چرخاند صدرا را ن

بالکن گذاشت.نگاهش را چرخاند و صدرا  یبسته  خی نیزم یرا رو شیو پا دیرا به آغوش کش شیباز است. دست ها

رنگ صدرا را برداشت  یآب یسرد بود. داخل اتاق رفت و پتو ی... هوا هنوز کم افتیکه نشسته بود، در یصندل یرا رو

 یکنار یصندل یهمسرش انداخت و خودش هم رو یشانه ها یو وارد بالکن شد.کنارش رفت و از پشت، پتو رو

 چشمک زن! یستاره  نیکرد ب دی.چشم ناپدنشست

 

قطره  کیعمرش مخلوط کرد و  ی شهیش یچشم ها یسیرا با خ شیهم بست و سر جلو برد و چشم ها یرو چشم

 شیگلو یفقط کم یکم شیدوست نداشت صدرا یاز بغض نم داشت ، ول شیظرف مخلوط! خودش گلو نیاز ا دیچک

 نم دار شود.

 شده صدرا ؟ یچ-

دور تنشان...بغض زنانه اش را قورت داد و منتظر به  یبود پتو فیکرد و چه لط کیبه خودش نزد شتریثنا را ب تن

 شد. رهیاش ثابت خ یاشک یچشم ها
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 کنه. یدرد م ایدن ینامرد یتنم از ضربه ها-

 داره ... یعالج هی یهر درد-

 .دیدستش، به صورتش کش یکیرا به سمت روبه رو چرخاند و با آن  شیرو

 !یبرام مونده نه مادر ینه پدر-

 .ستین یاون تلخ یشربت پرشکرم جوابگو یدن که حت یبه خوردت م ییوقتها حرفا ی...ثنا بعضنجوریا خواهرمم

 انداخت و با افسوس زمزمه کرد: نییرا پا سرش

 دردته ؟ یدوا یدونم چ ینم-

هرچند  یکرده بود...لبخند یکش میخوش حالتش صورت گردش را س یشد که موها رهیور صورت همسرش خ مین به

 خواستند از جنس لطافت زن! یم یبودند که دلشان مجرم شیدست ها نباریزد و ا یکمرنگ

 دردمه! یوجودت دوا یگرما-

 یاش...ثنا بود و ب یبرق...ثنا بود و دلدادگ رچراغینور ت ریبرق زدند ز بایاش درشت شد و چه ز یاشک یها چشم

کرد تنش را  رابیبه سمت آن آغوش و س دیزندان داشت. جه یها لهیآغوش همسرش که حکم م یاش برا یجنبه گ

را شفا داد.  شیبود که موها یمعجزه ا راصد یآغوش! انگشت ها نیبسته شد از حرارت ا شی...چشم هایاز برکه ا

شد. شاپرک شد دست  یانسان درونش چنگ زده م یکه دست ها یمانند؛ سبد سبز آغوش شد نیا یدلش برا

 گردن صدرا... یشد برا یکه کنه ا شیها

 

*** 

 

 یطاقت نداشتند آنهارا با چ میتخت نشستم. خوشبحال ثنا که صدرا را دارد...پاها یرا انداختم و مغموم رو پرده

ال آمد . دست ناتوانم باستادمیا نهییآ یو رفتم جلو یمحل ینداشتم جزء ب ی؟ چاره ا رندیساکت کنم تا انقدر بهانه نگ

سر  نیزم یبرادرم. رو یلیو باز زنده شد س میچشم ها دروناشکم  وانیو برخورد کرد با پوست صورتم...پر شد ل
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ند زن یورا صدا مآدم ت اردهایلیم ی، ول یتو تنها هست ندیگو یم ایخوردم و کشکک زانوانم را به آغوشم گرفتم. خدا

 دهان گرفتم یداشتم که مرا تنها گذاشتند. دست جلو یکنند. من از تو تنها ترم...پدر و مادر یو در برابرت سجده م

 واریدستم را به د کیگرفت.  یمرا مورد تمسخر م یشده بود که ه یو به حمام پنها بردم...هق هقم عجب مضحک

سرد  نیزم ینزند. زانوانم خم شد و رو رونیتا هق هق فرصت طلبم ب میزدم و پشت دستم سوخت از فشار دندان ها

 وار زمزمه کردم: چارهیحمام افتادم و ب

 !ایآخ خدا-

 پوکه... یم ییکه دلم داره از تنها آخ

 اشکم به جوش آمد. یحمام...سرم شل شد و جوشه  یها کیسرام یسیدستم تَر شد از خ کف

 پناه شده. یدخترت ب ایب ییبابا یشم...وا یتلف م تیدارم از دور ایمامان اسرا ب-

 وار خودم را تکان دادم. وانهیو د دمیرا به آغوش کش میچسباندم و پاها واریرا به د پشتم

 خواد... یهرشبت م یها ییدخترت الال ییبابا-

 :دمیبغض نال با

 کسم ... یب ییبابا-

 ... ممیتی ییبابا

 بلند کرد ؟ متیتیدختر  یپسرت دست رو یدید یمامان

 و ضجه زدم: دمی... چرخ ختمیو اشک ر دمیرا از هم گشودم و دور خودم چرخ میبلند شدم و دست ها میجا از

 صدات تنگ شده ... یدلم برا ییبابا-

 :دمیو با هق زدن ، نال ستادمیا

 غم شونه هاشون-

 گونه هاشون یچشماشون...رو اشک
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 کنن از غم باباشون یم ناله

 گونه هاشون یچشماشون...رو اشک

 کنن از غم بابا شون ... یم ناله

 زدم: ادیفر هیها ... با گر چارهیخم شدند و نابود شدند آن ب زانوانم

 بابا!-

 :دمینال یهق هق و حالت زار با

 گرسنه به راه بابا یچشم ها-

 خواد یبه جز او غذا نم یکس از

 رمیس ایوجودش از دن یب

 رمیم یبابا م یبرا

 رنیگ یسراغش م همه

 و سرده کیها تار خرابه

 !رنیگ یگرده ، همه سراغشو م یبر نم گهید بابا

 می، نشست. با بغض از جا دهیترس یصدرا و بعد ثنا کلیه ی، باال آمد و رو واریشدن در به د دهیاز کوب میها چشم

 شدم. رهینگران صدرا خ یبلند شدم و به چشم ها

 صدرا ، بابا کجاست ؟-

 بزنتم. یذاره کس یخوام ... اون نم یبابام رو م من

 زانو زدم و شلوارش را گرفتم ... با التماس ضجه زدم: شیپا یرفتم و با التماس جلو جلو

 کنم فقط به بابا بگو توران دلش برات تنگ شده! یم تیزیکنم، کن یم تینوکر یداداش-
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 ... ادیبه بابا بگو ب صدرا

 ا گرفتم.اش ر قهیطرف ثنا رفتم و  به

 تورو دوست داشت. ثنا بهش بگو توران گ.ه خورد یلیتو بهش بگو ثنا... بابا خ-

 زدم: ادیفر زانیکوباندم و اشک ر میعقب رفتم و به ران پاها عقب

 کردم. رخاکشیگذاشت ... من مامانم رو کشتم ، من اس یاون مهمون یبگو غلط کرد پاش تو-

 سر دادم: ادیشد و فر میموها ریاس میها انگشت

 ام رو بهم بده! ییتو بابا دیبه تورو به اسمت قسم بندت پاش لغز ایغلط کردم ... خدا ایخدا-

 قدم جلو آمد که با اشک عقب رفتم و با هق هق گفتم: کیصدرا به اشک نشست و  یها چشم

 ؟ میبزن ییخوا ی... باز م ایجلو ن-

 نه...نه!-

 ندارم. تیکاردستم بشکنه بخدا  یدورت بگردم اله ،یآبج

 از حضور صدرا... دمیترس یدانم چرا م یقدم جلو گذاشت ... نم باز

 

 :دمینال یکردم و با لحن مظلوم یبه عقب ط گرید قدم

کنه توروخدا نزنم ،  یبال سرم اورد ... صدرا هنوز صورتم درد م نیستاره چرا ا نمیصدرا بخدا من فقط خواستم بب-

 باشه ؟

نقش  میچشم ها یخندان مامان اسرا جلو یزد و لبش را به دندان گرفت ... ناگهان چهره  شیبه موها یچنگ یعصب

 گذاشته شد. شیصحنه به نما یرو یتراژرد لمیف نیپارسال ع یبست! خاطره 

 سرم. یبابا به صدرا بگو برف نزنه تو-"
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 انداخت و با همان لبخند شیتن اسرا یرنگ داخل دستش ، رو یمشک یآمد و پالتو رونیتوماژ با لبخند از خانه ب بابا

 همسرش پنهان کرد. یموها نیحفظ شده ، سرش را ب

 به صدرا بگو! یزیچ کی تونیعشق باز یبابا به جا-

 یلبست ، و خیکل بدنش  یشد ... انگار دهیور صورتش چسب میبه ن یبرف یحرفش تمام نشده بود که گلوله  هنوز

 "از سر ذوق زد. ی، لبخندپدرش به دنبال صدرا افتاد  دید یوقت

 رفت. ینم نییجوره پا چیه نمیتکان دادم و بغض سنگ نیرا به طرف سرم

 کردم: زمزمه

 بخاطر من بود. نهایدق دادم ... همه ا شیاسرا یرو از دور ییمن مامان رو کشتم ... من بابا-

 جلو آمد. یبا مهربان صدرا

 اتفاق بود ... هی نینه بخدا ا-

 :دمیعقب گذاشتم و با اشک و ناباور نال گریقدم د کی

 تو گذاشتم ، ثنا بخاطر من گناهکار شد. رتیخاکشون کردم ... پا رو غ ریمن اس-

 از اشک گفت: سیبا صورت خ ثنا

 توران! یندار یریتقص چیبخدا تو ه-

 بود... دهیزمان مرگشون رس اونا

 زدم. میبه موها یزدم و چنگ غیج

 م ...نه ... نه من اونارو کشت-

 اشک به صدرا اشاره کردم. با

 !یصدرا خودش گفت تو مامان رو کشت-
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 صورتش غلطاند. یصدرا غرور مردانه اش را کنار زد و اشک رو بانهیغر چه

 بگم غلط کردم خوبه ؟ یخواهر-

 هم ناخواسته بود ... یلی؟ اون س یمن یزندگ یکن یبود ... چرا باور نم تیعصبان یحرفها از رو تمام

سنگ  یرا از رو غیدر وجودم چرخ خورد ... ناگهان ت یمختلف یحس ها غیت دنیو با د دیدور حمام چرخ میها چشم

 ثنا و صدرا از وحشت ، گرد شد. یبرداشتم و درون مشتم گرفتم. چشم ها

 تو سرم. یتو زد-

 !ینبود داداش یلیورم کرده... فقط س صورتم

 .دمیاشک ، خند با

 تو لکه دار نشه ... رتیتا غ رمیبم دیمن با-

 زدم: غیج

 ننگم! ی هیمن ما-

 ثنا از ترس خشک شده بود. یها لب

 نگام کن. یتوران-

 نگرانش چشم دوختم. یچشم ها به

 رو بذار کنار فداتشم! غیاون ت-

 بابات تنگ نشده ؟ یدلت برا مگه

 تکان دادم و از چهارچوب در جدا شد. یبغض سر با

 ببرمت سر قبرش ؟ ییخوا یم-



                                                                                 همراز یپناه یب

 
300 

 

. چرا همه اش خنده دیرا باز در سرم کوب تیو واقع میشد درون چشم ها یریناقوس مرگ شد ... ت میبرا "قبر" کلمه

 شد ؟ یبابا در ذهنم اکو م یها

چندبار  هیو گر غیرا باال بردم و با ج غیرژه رفت و ناگهان ت میچشم ها یخاطرات بابا توماژ و مامان اسرا جلو تمام

 شد. دهیبر میزدم .... سوزشش تا عمق وجودم نفوذ کرد و صدا غیو ج دمی. کشدمیرگم کش یرو

و تار شد ...  رهیت میگوشم جا خوش کرد. زانوام خم شد و چشم ها یدر پرده  یصدرا ، کم انیگو "یاعلی"ثنا و  غیج

دعوت کند. گرم شد  ایخواست مرا به آن دن یم دمیشا ایخوش آمد گفت  میبه چشم ها لیرفت و عزرائ غماینفسم به 

 یو رو دیاش کردم که اشکش چک دهیترس یبازم و نگاه به چهره  مهین یکل وجودم از آغوش صدرا و از چشم ها

 .ختیگونه ام ر

 توران تورو به مرگ همون بابا چشمات رو نبند!-

 ؟ یبود کرد یچه غلط نیا

 کردم ؟ یفکر م ایآرام بود  بیعج یبرا ادشیفر

 !مارستانیب مشیببر اریب یزیبرو چ-

بزند ... کم کم حس گرما از وجودم رخت بست و سرما  ادیطرف فر لیوسا یب یشد که درخانه  ییاکو میها برا صدا

 هم افتاد.*** یرو میشد و چشم ها نشیجانش

 

 یبه من م ستادنیدستور ا یو چه ساعت یکجا و چه روز نمیتا بب میایدنبال سرت م عیتو بتازون و من مط روزگار

قل دوقل  کیداشت با مرگ  نجایاندفعه خواهرم در ا یول مارستان،یپشت سرم ... باز ب واری. سرم درد کرد از دیده

. خواست تک بماند یاو م دی؟ شا ندیبدهد کنارش بنش هکرد. چگونه به بغضم بفهمانم تا به پوزخندم اجاز یم یباز

قفل کردم.  میانگشت ها نیتم از آن چشم ها و سرم را بزد! رو گرف یم ادیرا فر زیچ کیثنا داشت  سیخ یچشم ها

 خیشد و  ریسراز میدر رگ ها یآمد. از چهره نگرانش، آب سرد رونیاز اتاق عمل ب یباال دادم و پرستار ینیآب ب

 -Oداره، کدومتون  اجیبه خون احت ضیمر»و با هول گفت:  دیمن و ثنا چرخ یرو شیاش! چشم ها یسرد زکردم ا

 «؟ دیهست

 .فتمیزدم تا پس ن واریتار شد و دست به د میمرا! چشم ها ی نهیدادم ... نفسم ترک کرد س جان
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 چشه ؟ ضمونیمگ ... مگه حال مر-

 :دیو کالفه غر یعصب

 !دیخون بد دییایتون ب یکی دیریجونش رو نگ نکهیا یهدر داره برا یادیره ، خون ز یداره از دست م ضیمر-

کردن با من را دارند. لب  یحس شدند و قصد باز یب میو حس کردم دست و پاها ستمیثنا نگر یبه چشم ها دهیترس

 یرو زانیو اشک ر دمیعقب را ثنا را د "!نیاحسی"زمزمه کردم:  دهیخشک شده ام را ازهم فاصله دادم و ترس یها

 و با ناله گفتم: دمیسُر خورد ... دور خودم چرخ نیزم

 ؟ ارمیاز کجا ب یمنفOخون -

 خدا خودت کمکم کن! ای

مگه خونت مثل خونه توران  یتوکه برادرش»اتراق کرده بود، گفت:  شیکه در چشم ها یدیو با ام دیاز جا پر ثنا

 «؟ ستین

 زدم. یپوزخند

 نه از پدر! میهست یکینه از مادر  میباهم ندار ینصبت چیفکر کنم ما ه-

 ثنا به هوا رفت: داد

 .باشه یکیخونتون  دیحاال برو شا-

داشتند  یرفتم. عضالت بدنم سست شده بودند اما ؛ بخاطر توران سع شگاهیتکان دادم و به سمت آزما یسر

 یکرد و جلو ریرا اس میزدند. بغضم گلو یبندبند وجودم اسم توران را صدا م یخودشان را محکم نشان بدهند حت

 لمیدل صاف تحو کیرا بشورد و  میاخواست تا غم ه یاشک م یخواست ... کم یام کدر شد. دلم هق زدن م دهید

خون گرفتند و  یک دمی. نفهموندندیپ ینم تیبه واقع چوقتیکاش بودند و ه نهایا یامان ... امان که همه  یبدهد. ا

م عضالت ینه ؟ چه جان گرفتند رگ ها ایخورد  یخونت به خواهرم م ندیتا به منِ کمر شکسته بگو دیچقدر طول کش

از توران ب یبسته  یکه چشم ها یزمان یرا نگه داشتم برا قمی! نفس عمیشد آن گرفتگ ازخبر خوش و ب دنیاز شن

آشفته شده  میشدم. موها رهیمنتظر ثنا، خ یدادم و به چشم ها نییرا پا راهنمیپ نیشد و من رها کنم آنرا ... آست

پاشنه بلند ثنا  ی. کفش هاشدمم و به جلو خم زانو گذاشت یبود. آرنج جفت دست رو دهیبودند و چهره ام رنگش پر
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گرم و تبدارش پنهان کرد. با بغض  یداد و درون دست ها نییصورتم. دستم را پا یو زانو زد جلو دمیام د دهید یجلو

 را بست و لب داغش بود که پوست مردانه ام را سوزاند ... شیچشم ها

 شه صدرا! یدرست م یهمه چ-

 .مارستانیسقف ب یترک ها نیسرد چسباندم و نگاه گم کردم ب واریرا به د سرم

 ثنا ؟-

 جانم ؟-

 .میستیبود ؟ ماکه خواهر و برادر ن یکیچرا خون من و توران -

 .دیزانواش کش یبه کاسه  یبلند شد و دست شیکنجکاوش را در مشت گرفتم. از جا یدادم و چشم ها نییپا سر

 ها یگ یراست م-

 ... "بعدا حاال

 ی. چشم هامیکور شد و هردو با عجله به طرف اتاق حمله کرد شیحرفش با باز شدن در اتاق عمل در گلو ی هادام

 مشخص بود. "دکتر کامال یخسته 

 شه. یحل م یبا خودکش یهمه چ دیکن یبه شما جوونا بده که فکر م یخدا عقل-

 «خدا بهش رحم کرد.»با تأسف خرجمان کرد و همانجور که از ما دور شد، گفت:  ینگاه

دهانش گرفت. چشم بستم و در دل خدارا  یو دست جلو ختیآمد و ثنا با ذوق اشک ر رونیباالخره ب نمیسنگ نفس

 می! چشم هایخفگ از ابمیآزاد به وجودم القا بدهم و رها  یهوا یخارج شدم تا کم مارستانیاز ب عیکردم. سر "شکر"

 ،یکیآن تار نیتوران را نداشتم. باالخره ب یها شمچشم انداختن در چ یرا مالش دادم و عطش وجودم باال آمد. رو

ه ! خجالت زددیبلع یحال داغ مرا م ن،ینمور بود و ا یصندل ینشستم کم شیزد و رو میدر چشم ها یآب یفلز مکتین

که  میکرد یرا نم یکار چوقتیه یتک دخترشان بلند کرده بودم. کاشک یبابا و مامان بودم ... من دست رو یرو

 کاش! یشود ... ا یمانیمنجر به پش
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*** 

 

. میباند مزخرف در چشم ها نیبود ا یدادم. چه خار یدستم جا نیو دست سردش را ب میمچ شد با لب ها لبخندم

بخت بدش ...  یبرا رمی! بمدیتوران لرز یجا گذاشت و چانه  میاش را در چشم ها یادگاریبغض نامرد باال آمد و 

د ش دهیتوران لغز یروکش تخت و انگشت ها یشکل داد رو یا رهیدا میچسباندم به پوست نرمش. اشک ها یشانیپ

 .میموها نیب

 چرا ؟ گهیتو د-

 زدم. یلب ترک خرده اش ... پوزخند تلخ یشد رو دهیباال دادم و نگاهم چرخ چشم

 .دیاز تورو به ما بخشخدا ب-

 مردم. یم یکاشک-

 کردم. یاخم

 حرف رو! نیتوران نگو ا-

 تکان داد. یرا داخل دهان برد و با اشک، سر شیها لب

 روزگار بد با ما تا کرد. نی!؟ ا یکن یترسم ... بگم کم اوردم باور م یم ندهیثنا از آ-

 دادم. یفیزدم و دستش را فشار خف یمزخرف لبخند

 عمر بخور نون کره! کیسال بخور نون تره  هیگن  یهست ... م یشیآسا هی یباالخره بعداز هرسخت-

گم خدا کاش درد من درد عشق بود...  یوقتها م یثنا بعض»گفت:  یقیعم "آه"و با  دیبا درد خودش را باال کش یکم

 «شدن. ید داشتم اون دوتا مرحم دردام مشد، در یم دیبابا و مامان بودند اون مرض نا پد یداشتم تا وقت یاگه مرض

 بغض نگاهم کرد و ادامه داد: با

 !یلیکس شدم خ یب یلیکه من و تنها گذاشتن خ یاز اون موقع-
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 اونا هنوز مواظبتن ...-

 شد. ختهیدست لرزانش ر یبود که رو شیانداخت و اشک ها نییرا پا سرش

 کنم اونا از ما ناراحتن. یثنا حس م دم،یهنوز خواب مامان اسرا رو ند-

 .مدیباالتر کش شیبلند شدم و پتو را از رو یصندل یدادم. از رو لشیتحو یلب ریز "دونم ینم"را تَر کردم و  لبم

 هم فکر نکن. یزیفعال تو استراحت کن و به چ-

ا . برگشتم و بنمیخواست من آنها را بب یو نم ختیباز اشک ر دمیپتو پنهان کرد. فهم ریتکان داد و سرش را ز یسر

 گفتم: ی. با لحن آراممیآمد رونیگذاشتم و با صدرا ، از اتاق ب ینیب یناراحت صدرا مواجه شدم. دست رو ی افهیق

 فعال ازش دور باش.-

. سرم را به طرف صدرا میقدم زد مارستانیهم، درون محوطه ب یو شانه به شانه  دمیرا به آغوش کش میها دست

 یبسته شد. نگاهش به صفحه  میاخمش نطقم کور شد و لب ها دنیکه با د میهم بگشا گرداندم خواستم لب از

 ریانداختم. ز نییسر پا عیمن افتاد و من سر یبود که اخمش را واضح تر کرده بود. نگاهش رو یبود و نور گوش یگوش

دستانش  ریرا اس میمرا به طرف خودش گرداند و بازوها یانداخت و جد بیدر ج یبرندازش کردم که گوش یچشم

 کرد.

 .امیتا من ب ییاینم رونیداخل و ب یر یم-

 منتظرش ، نگاه کردم. یندادم و خواست از کنارم برود که مچش را گرفتم و خونسرد به چشم ها جوابش

 کجا ؟-

 شدند. کیبهم نزد شیابروانش ها یکم

 منظور ؟-

 شدم. رهیخ شیهاو محکم به چشم  ی. جدستادمیا شیرا ول نکردم و روبه رو دستش

 یضیتعو چیزن و مرد ه نی... ب رهیاجازه بگ دیپس مردم با رهیرفتن از شوهرش اجازه بگ رونیب یبرا دیاگه زن با-

 .ستیقائل ن
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 ادامه دادم: شمرده

 ؟ یر یپس بگو کجا م-

 شد. نگاهش یم دهیحتم داشتم چال گونه ام به رخ کش نکاریکه با ا میدندان برد و من چفت کردم لب ها ریرا ز لبش

و جلو آمد. نگاهش را در اطراف چرخاند و خواست دستش را به سمت گونه ام ببرد که در هوا  دیگونه ام لغز یرو

 آوردم. نییگرفتمش و آرام پا

 شوهرم ناموساش رو ول کنه و بره! رهیپذ یشب منطق من نم 12:00ساعت -

 جناب نمیب یرو به کتک زدن نم رتیرفتن و منم غ رونیداشته باش نه خنده و ب یهمه چ یپس برا یدار رتیغ اگه

 !اریاسفند

 نشان ندادم. یواکنش چیصورتم تکان داد اما ؛ ه یدستش را از دستم خارج کرد و انگشت جلو یعصب

 دست و پاهام لهت کنم. ریخواد ز یکه دلم م یر یم یمغزم اسک یرو نقدریاوقات ا یبعض-

 .دیرس یزل زدم ... قدم تا چانه اش م شیجلو گذاشتم و تخس به چشم ها یمن بودم قدم حاال

 اسممون! نیشه ب یکتک لمس کنه اونموقع مهر طالق م یدستت تنم رو برا-

 :دیگوشم غر ریرا چنگ زد و ز مچم

 .اعصابم یرو یحرف نشه خط نیکنم تا ا یوسط و زبون تورو قطع م ادیاسممون تا مهر طالق ن نیشم ب یم یسد-

 از هرم داغ نفسش! دیگوشم چسباند و نفسم بر یرا به الله  شیرا چنگ زد و به جلو کشاند و لب ها پهلوام

 شناسنامه ام ... یصفحه  یشه رو یهست، اسمت منگه م ایدن ایتا دن-

 شه ... یناموسم کور م یرو دهیهست، چشم در ییصدرا تا

 رو که بخواد به تو پناه بده. یکنم دست یآغوش هست، قلم م یدست صدرا برا تا

بود. لبخند  نیریش میهمه و همه برا شیصدا تیعشق کالمش ، عصبان یبود ، ول ریصدرا نفس گ یانگشت ها درد

 لبخندم را خوردم و لبش را کج کرد. عیزدم و ازم جدا شد. سر یپنهان
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 .یتحملم کن دیبا یحاال که داد یداد یم "بله"جواب  دی! نبای، مال من یزن من ییچه نخوا ییدرضمن توچه بخوا-

را  می. دست هاستمیزدم با عشق به راه رفتنش نگر یدور انگشت چرخاند و مرا ترک کرد. لبخند چیرا گفت سو نیا

شدم تا توران تنها نباشد.  مارستانیکردم و وارد ب یاز دهان خارج کردم. خنده ا یقیفرو بردم و آه عم بیدر ج

 .داش کاسته شو ییاز تنها یاشق شود و کمخداکند الاقل توران ع

 

*** 

 

گذرد، نفرت او  یروز سال م 360که از  یدانست چرا هر روز یتلخ تر بود.نم شیبرا یتلخ یاز هر قهوه  پوزخندش

داشت  بیساعت عج کیت کیرخ چهره اش نگاه کرد و باز نگاهش حل شد در بخار قهوه! ت میبه ن ابد؟یم شیافزا

روبه رو شد.به  یچشم ها یو متمرکز طوس ادحبس کرد و چشم باال د نهیبرد.نفسش را در س یذهنش را به تاراج م

 وقتچی! او هگاریپاکت س یدست بردن انگشت برا یباال انداخت برا ییداد. ابرو هیسرد تک مکتیعقب رفت و به ن

 ه به روز تن دخترک آورد؟سردش چ یحاال... خم شد و صدا ینبود، ول دنیکش گاریحل س

 !ینبود یگاریقبال س-

 آروم بود. میقبال زندگ-

 را تَر کرد و نگاه چرخاند در اطراف پارک لبش

 دراز نشده. گاریس یشده اما، هنوز دستم برا رشیدست و پا گ ییاهویه هیمن  یزندگ-

 که تن دخترک را محصور کرد. یزانو نهاد... جور یگذاشت و آرنج رو مکتین یرا رو شیپا کیبرخاست و  شیجا از

 شم. یبلکه روز به روز دارم ازت متنفر م ستمیعاشقت ن گهی... من نه تنها دیباز نیالهام خسته شدم از ا-

 شد. رهیدخترک خ یو به چشم ها ستادیا صاف
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 یشناسنامه امه حت یتو یرم و اسمبال و پر دا ریز یندادن تا زن ادیپدرم به من  رتیتا غ ریبگ ریاز زمان کورش کب-

 یدو دست رو ،یکمر او تا شد... جد یخم شد که کم دهیدخترک ترس یصورت زن نامحرم بگردونم. رو ینگا تو

 سرد کوباند. مکتین

 ؟یعاشق یادعا یوسط برا یما اومد میبا ثنا شد یچرا وقت ؟یداد میچرا باز-

آتش  یچشم ها جور نیچشمانش از اشک! ناگهان ا یو جمع شد کاسه  دیلرز یبیچشمانش به طرز عج یعدس

 زد و نگاه چندنفر به سمتشان برگشت. یادیکرد که فر کیخشمش را تحر

 !یبنال عوض-

نگاه هراسش را اطراف چرخاند و به  "!دهیمرد ترس نیاز ا"دهانش را از ترس قورت داد و در دل اعتراف کرد  بزاق

و خشم اورا سرکوب کند  ردیو دست جلو برد تا مچ دست صدرا را بگ دیکش یقینفس عمبلند شد.  شیضرب از جا

 حرکت در آمد. بهصورتش  یجلو دیشد و انگشت تهد دهیاما، به شدت دست صدرا عقب کش

 دم. یننه و بابات نم لیدستت به دستم بخوره سالم تحو-

 "تمثب" یسر تکان دادن صدرا به نشانه « روم باش!باشه ، باشه فقط آ»گفت:  دهیرا باال داد و ترس شیدست ها کف

 آرامش در وجودش چمبره زد. یاز ترسش رخت بست و کم یکم

 بدم ؟ حیرو برات توض یهمه چ ییکجای میبر-

با اکراه تکان داد که لبخند نصف و  یرا داخل دهان برد و سر شیداشت... از وجود الهام هراس داشت. لب ها دیترد

 صدرا شدند و ناگهان الهام گفت: نیدخترک را شکل داد. همراه هم سوار ماش یلب ها ی مهین

 شما! یخونه  میبر-

 ؟ یچ-

 یصدرا فشرده شد که چهره  یدور انگشت ها نیفرمان ماش ی. جوردیچسب لیو به در اتومب دیاز دادش ترس یکم

 :دیغر د،یلرز یکه از خشم م ییالهام درهم رفت. به زور خودش را کنترل کرد و با صدا

 ؟ میکجا بر-
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ا بهت ت میاونجا باش دیکنم، با یصدرا بخدا دست از پا خطا نم»... با التماس گفت: دیایبود اشک دخترک در ب کینزد

آنکه تا زودتر شر الهام از سرش کم شود، به حرف او عمل کرد و به سمت  یو چه ابلهانه صدرا برا« رو بگم. یهمه چ

خود اعتماد  یشود به چشم ها ینم ندیگو یرا ... راست م امگر اله لهیلبخند ح دید و ندخودشان حرکت کر یخانه 

اش نشسته بود. آرزو کرد زودتر  یشانیپ یرو یبدنش آمده بود و عرق سرد یکرد. ترس و دلهرا به سراغ رگ ها

را نگه داشت و بدون درنگ  نیخانه، ماش یباروت شده بود، آزاد شود. جلو کی ریتمام شود و نفسش که اس هیقض

خورد، قفل را زد و  شیبه گوش ها نیبسته شدن در ماش یو جلوتر به سمت خانه قدم برداشت. تا صدا دش ادهیپ

را درک نکرد. حضور الهام را کنارش حس کرد و  لشیلرزانش و دل یدست ها یداخل در انداخت. نگاه لغزاند رو دیکل

 "هللبسم ا" کیچندتا صلوات فرستاد و با  دلتا الهام وارد شود. در  ستادیا یرو در را گشود. کنا دیکش یقینفس عم

شد و بعداز چندلحظه به  کیاز نور بهم نزد شیپوست چشم ها یرا زد. کم یروشن دیپا داخل خانه گذاشت و کل

به عرض شانه الهام پا  ی، روبه رووسط هال نهیاپن انداخت و دست به س یرا رو دیخودش برگشت. کل یحالت عاد

 باز کرد.

 خب ؟-

 دست راست، خانه را نشان داد. با

 خونه. نمیا-

دستش حس کرد  یمانتواش برد که دست صدرا را رو یآورد و دست به سمت دکمه  شیلب ها یرو یلکسیر لبخند

 آتش گرفت از حرارت دست صدرا. ؛یعنی

خودم  یخدا شیکه من پ ارمیسرت م ییبندم بال یاونموقع چشمام رو م یقدم از خط قرزام رد کن کیفقط -

 .یافت یشم و تو به غلط کردن م یشرمنده م

 دیترس یانداخت. م نییپسرک را آسوده کرد. پوست لبش را کند و سر پا الیانداخت و خ نییبست و دست پا چشم

 د.ش نهیصدرا دست به س یزد و اوهم روبه رو یوقتش بود.پوزخند گرید یرا برمال کند، ول تیتا واقع

 اتاق اسرا کجاست ؟-

 صدرا گرد شد و گنگ لب زد: یچشم ها ناگهان

 ؟ یشناس یاسرا ؟ تو مامان منو از کجا م-
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 اتاق اسرا رو نشون بده. االی یبدون نهارویهمه ا یچرا یخواه یپسر اگه م نیبب-

و  دیپا چرخ یپاشنه  یبود، نشان داد.رو شیو متعجب با انگشت به پشت سر الهام که اتاق مامان اسرا مبهوت

 !«ایدنبال سرم ب»رفت، روبه صدرا گفت: یکه به سمت اتاق م یدرحال

 

 یمتر یلیم کیدرش  یوقت بود حت یلیکه خ یهمان تعجب که باهاش اخت شده بود، همراه دختر شد و وارد اتاق با

ود وقت ب یلیدر و مادرش! خاتاق مشترک پ یبست از سرما خیانداخت و تنش  نییباز نشده بود، شد. شرمنده سر پا

در برگرفت، سر باال آورد و به الهام  ییاتاق را روشنا تاآنهارا فراموش کرده بود نه تنها صدرا بلکه تمام خانواده... 

اال ب ییو نگاه دوخت به لبخندش. ابرو ستادیعکس اسرا ا یو سر تکان داد. جلو دیشد. دور اتاق چرخ رهیمشکوک خ

همراه با  یو چشم دوخت به قاب عکس توماژ که ژست مردانه ا دیچرخ "قشنگه!"مه کرد: لب زمز ریانداخت و ز

 رنگش فرو برد و صدا بلند کرد. یمشک یمانتو بیلبخند زده بود. دست در ج

 گفت. یاز توماژ م یلیبابام خ-

 عکس منعکس کرد. یزده گرداند و باز نگاهش را به سو رتیح یبه سمت صدرا یرا کم سرش

 اومد. ینم یرعلی... اصال به امانیبهم م یلیخ-

 جلو گذاشت. یقدم گنگ

 ؟ یگ یم یچ ی؟ تو دار هیک یرعلیام-

چشمان صدرا بود،  یاهیزوم س شیچشم ها یرا کج کرد و کامل به سمت پسرک برگشت. همانجور که طوس صورتش

 پا انداخت. یپشت سرش نشست و پا رو یصندل یرو

 تون نگفتن ؟اون دوتا کفتر عاشق به یعنی-

 جمع کرد. یصورتش را به حالت لوس پوست

 بهتره! یلیگم انتقام خ یگن بخشش بهتراز انتقامه من م یکه م ییگم. اونا ینداره خودم بهت م یخب اشکال-

 اش کوباند. نهیس یرا باال آورد و رو مشتش
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 دشمنم. یشم از شکستگ یشه، من خوشحال م یچون دلت خنک م-

 .دیکش یو پوف کالفه ا ستادیزد و خواست به سمت الهام حمله کند که محکم ا شیبه موها یچنگ یعصب

 .یگ یم یچ نمیالهام درست بنال بب-

 یتکان داد و دست یشد. سر تیبه عقب هدا دشیشال سف یانداخت و کم نیدخترک در اتاق مسکوت طن ی خنده

 .دیچشمش کش یبه گوشه 

 بدبخت! یساده ا یلیخ-

گم چون از تو و اون اسرا و توماژ و کل خانواده ات  یم»نشست و گفت:  یصدرا نداد و جد یجر ی افهیبه ق یتیاهم

وجود صدرا  یخشم شعله ور شده  یرا بهش دادند وقت ایبلند شد و رخ به رخ پسرک شد... دن شیاز جا« نفرت دارم.

 . محکم و پراز نفرت ادامه داد:دیرا د

 ؟ حالم بهم خورد از اسم توماژ و اسرا... یچ یعنیر و ماد یکه زندگ دمیفهم یاز اون موقع-

 اندازد. یدر حرفش تعلل ب یصدرا باعث شد کم داد

 تا گلش نگرفتم. ریدهنتو گل بگ-

 «نشو! نیحاال خشمگ»خنده گفت:  با

 و لبخند از خشم طرف مقابلش. ستادیو باز روبه رواش ا دیپسر روبه رواش چرخ دور

 انتقام رو همون بابام زد. یبود و جرقه  یزیآدم نفرت انگ هیبابام -

 صدرا به صدا در آمد. یزد که گوش ها یادیصدرا زد و فر ی نهیبه تخت س محکم

 ؟ اون خواهر منه! یشناس یستاره رو م-

داد  و دینفهم یچیزبان پسرک الل شد و ه دیکند... نفهم یصدرا قفل شد که نتوانست حرکت یپاها یچجور دینفهم

 زد:

 !رهیاعث مرگ مادرمون شد پس ستاره باعث شد مادرتون بمبابام ب-
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 زد: یبلندتر ادیاشک فر با

 .دیرس یبه تو م دیبابات باعث شد بابام به عشقش نرسه پس ثنا هم نبا-

 .دیها با اشک خند وانهیآورد. مانند د نییرا پا شیرا پاک کرد و با پوزخند، صدا شیها اشک

 ؟ میمن ک یدون یم-

 اش زد و داد زد: نهیانگشت به س با

 میعوض یتوماژ و اسرا نابودش کردند و بابا ی... همونکه عاشق اسرا بود ، ول میهست حیمس یمن و ستاره دخترا-

 .دیداد یشما پس م دیاونا با یباعث شد مادرم نابود بشه. تقاص کارا

صدرا شل شد و  یه زد و پاهاوار قهقه وانهیو دور خودش چرخ زد. د دیصدرا تار شد ... خند یو چشم ها دیخند

 آخر خود را زد. ریو ت ستادیا شیآوار نشود. جلو نیزم یدست به کمد گرفت تا رو

 دچار کرد ؟ ادیاون روز خواهرم خواهرت رو به اعت یدونست یخواهرت االن معتاده ؟ م یدون یم-

 زد. یپوزخند

ا صدر گهیو اونموقع د ادیبشه ؟ هوم ؟ آخ ... آخ االن ثنا خانمت م دهیبه گند کش تیاالن قراره زندگ یدون یاصال م-

... 

 را به شکل پرواز در هوا نشان داد و با سوت گفت: دستش

 پَر!-

رمه س راهنیپ یو دستش را بند دکمه  ستادیا شیصدرا استفاده کرد و اورا به کمد کوباند ... جلو یجیو از گ دیخند

 که هرم نفس یبه کمر او چنگ زد. با نفرت جور فتدیآنکه ن یکه برا دیصدرا را د ینکرد و سر جلو برد و ناتوا شیا

 در صورت صدرا پخش شد، لب زد: شیها

 .یرس یبه عشقت نم گهیو د یکنه در حال معاشقه با من یاالن ثنا فکر م-
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صدرا چسباند و چشم به سمت در چرخاند که همان موقع در باز شد و قامت ثنا در چهارچوب  یرا به گونه  شیها لب

نشاند. آرام از صدرا جدا شد و بدون  شیلب ها یبردش رو یبرا یطانیشد. جدا نشد و در عوض لبخند ش انیدر نما

 .ترک کرد یبا خوشحال ابکند، با دست ثنا را کنار زد و  خانه ر یبه کس یآنکه نگاه

اش را باال  چارهیبخاطر گذشته خورده ... نگاه ب ییچه رکب ها دیسرش آمده است ... تازه فهم ییچه بال دیفهم تازه

و نتوانست  دیثنا را ... د یآوارگ دیکرد و د سیخشک شده اش را خ یکه مات شده بود، دوخت. لب ها ییداد و به ثنا

عضالت  یانگار رگ ها یبه سمتش بردارد ، ول یقدم ستحس کرده است الل شده! خوا ییجورا کیکالم باز کند 

 سقوط کرد ... نیزم یاز کار افتاده. چشم محکم بهم فشرد و با ناله رو شیپا

 

زد تا بغضش شکسته شود ؟  یچرا خون فواره نم یرا خراش داد ، ول شیداشت آن بغض که گلو یزیت یچنگال ها چه

بدبخت  یصورتش کاشت و از ته دل هق زد برا یسر خورد و جفت دست جلو ،یواریکرد... کنار د یم یاحساس پوچ

 یلرزانش ط یتا خانه را با پاها مارستانیب یفاصله  یچجور دیهمسر و نفر سوم. نفهم یمعاشقه  یبدش! ضجه زد برا

 وارید یروزگار بود را رو ی. دست سردش که از نامردنیکاغذ آغشته به بنز ریز یتیآخر شد کبر یکرد و صحنه 

ته کوف ایدن یبودند... تنش از ضربه ها یبتیتارش چه مص یبلند شد چ چشم ها واریگذاشت و خسته با کمک همان د

 نینظر بنگر بب کیالاقل  دنیجنگ یبرا یشد دانیتو وارد م ایاز کار افتاده است. دن شانیرگ ها گرینه د ایشده بود 

 یرا بر رو یاشکش ناگهان شکست و آوارگ ینه!... بغض در گلو غلطاند و جوشه  ایرا دارد  تیتوان ضربه ها بتیرق

استفاده کرد و با  ابانی. از ظلمات خاست یابانیچه خ ایکند  یم یدانست دارد کجا قدم ط یحس کرد. نم شیشانه ها

 لیموبا یسرد نشست و گوش مکتین یکه در وجودش سرک بسته بود، رو یجهش وارد پارک شد و با حس کدر کی

را باال  شیکرد و پاها یپل یآهنگ یو با زحمت رو دیتاب شیدر چشم ها یگوش یکشاند. نور رونیب بیاز داخل ج

 کنار بزند. د،یرقص یم شیچشم ها یکه جلو یمزخرف یبست تا صحنه  چشمکشاند و دست دورش محصور کرد. 

 نشکن! نقدهیبسه غرورمو ا گهیدا دتورو خ"

 اشکم ... چکهیصورت من داره م یکه خواهششمون رو نایا

 زمیبه هم همه چ زهیو بر یقراره بر اگه

 "! زمیآه نرو عز زمیعز نرو
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! کف دست سردش دیمغزم و اشکم باز چک یشد رو دهیکش یغیالهام ت یزنانه  کیصدرا دور کمر بار یمردانه  دست

چه نامرد  گری... اشکش ددیبر یخم شد. درد داشت امانش را م نییسرش به سمت پا یاصابت کرد و کم مکتین یرو

 شده بود.

 یتتو رف نکهیاز ا یبشورم اگه قراره بدون هیخاطره ها مو باگر یصبورم، که تن خسته  یاگه قراره دوباره بباره چشا"

 "...زمیآه نرو عز زمینرو عز ضمیمر

 یرژه م شیچشم ها یجالد شده بودند و جلو نیهمه و همه ع یتوسط صدرا و شهرباز دنشیبه آغوش کش ی صحنه

جان گرفت.  شیچشم ها یجلو شیحال نگاهش را در اطراف چرخاند و لبخند صدرا یبلند شد و ب شیرفتند. از جا

 زد: ادیفر هیاز کار افتاده اش گذاشت و گر یگلو یدست لرزانش باال آمد و رو

 !ایخدا-

 !دیرحم افتاد و او بود که پوست زانوانش را مانند روزگار در یآسفالت ب یزانو رو با

 که شکسته ، مونده رو دستم پا نذار ینرو رو دل"

 هام تنهام نذار،  منو جا نذار! یبگیبا غر منو

 "با حال خرابش ول نکن ، دل دل نکن! ضویمر قهیدق هیدل دل نکن  یبمــون واسه موندتم ه 

 زد: غیبرگشت. با اشک ج شیکه داخل پارک بودند، با ترحم رو یادتعد نگاه

 نرو ... صدرا نرو!-

 آرام شد. شیصدا

 برات کم گذاشتم ؟ یچ-

نه ... بلکه چندبار  کباریآسفالت درون پوستش فرود آمد.  یها یرا باال آورد و سوخت آن مشت که برامدگ مشتش

که  یآمد. سرش را باال داد و به آسمان مشک رونیشت و خون ب! زد و زد تا باالخره ترک برداختیزد و اشک ر

دادند تا  یرا م نیاز اشک اجازه ا دهیچیپ یشد. مگر آن تارها رهیکردند، خ یم ییستاره درش خودنما یدیسف

 ریاش که حلقه دورش اس دهیکش یانگشت ها یسوخت از غده نامرد! نگاهش رو شی؟ گلو ندیدخترک واضح بب

 بیکه در دلش تلنبار شده بود،حلقه را از دور انگشتش آزاد کرد و در ج یشد و چشم بست و با غصه ا دهیبود،کش



                                                                                 همراز یپناه یب

 
314 

 

و  ابانیهدف در سکوت خ یرا برداشت و ب یبلند شد و گوش نیزم یاز رو یشد. با کرخت ریانداخت.اما نفسش اس

 از یکی یپا ریقلبش را ز دیا شاگم کند و ت یوقت گذشته، حرکت کرد. رفت تا خودش را در شلوغ مهیساعت از ن

 ی. من مداشتاش را هم ن ینیآب ب دنیتاوان باال کش یدوشش بردارد. حت یاز غم رو یرهگذر ها جا بگذارد و بار

و حس  دیرا به آغوش کش شیحال افتاده! دست ها نیروزگار کرخت شده که به ا یلیتن دخترک آنچنان از س میگو

 خودشان شد. یهمراه با بغض زد و وارد خانه  ی. پوزخندندیآ یدر م شانیدارد صدا شیپا یانگشت ها گریکرد د

 

*** 

 

بهش ماند. وارد بالکن شد  رهیکشاند و خ رونیاز پاکت ب یگاریاش، دست برد و س یسال زندگ 28بار در  نیاول یبرا

و ته  یاش پوزخند یسرخ و روشنش کرد. از شیچشمانش قرار داد و فندک گرفت باال یاهیس یرا جلو گاریو س

دودهارا از دهانش خارج  ،یچندلحظه کوتاه زازش زد. بعدا یکرد و پک محکم زیرا به لبش چسباند. چشم ر گاریس

دانست به کدام  یهم فشرد. نم یگذاشت و چشم رو وارید یآسمان. دست رو یاهیکرد و حل کرد،آنهارا در س

به  یرا با همان دور در آسمان محو کند. چنگ شید و پک زد تا دردهادردش فکر کند و آنرا معالجه کند. آنقدر پک ز

 لب زمزمه کرد: ریز ،یا مردانهزد و با بغض  شیموها

 خودت کمکم کن! ایخدا-

 لعنتت کنه الهام ... خدا

 !چیکند اما ... ه افتیپدر و مادرش را در ریچشم چرخاند تا تصو هرچقدر

 شما هستش ؟ یگذشته  یتو یچ-

 یقرار داد. انگشت لغزاند رو شیچشم ها یجلو یگوش یتخت نشست و صفحه  یو رو دیاش کش یشانیبه پ یدست

 را به گوشش چسباند. یو گوش "یزندگ"اسم 

 بار دوم عاشق شده بود اونم عاشق همسرس! یصدرا برا یآر
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...  جان صدرا را ید جسم بشفا بده شیتا با انگشت ها ستین ییرا ثابت کرد که ثنا نیپشت سر هم بهش ا یها بوق

 ببرد! غمایتا با چال گونه اش نفس صدرا را به  ستین ییثنا

 

*** 

 

دهان گذاشتم و کنار خانه سر  یرا زدم و دست جلو یخاموش دیکل یبار هزارم رد تماس زدم و آخرش عصبان یبرا

دادم  یروبه روام. از شانس بدم هرچه زنگ را فشار م ریتصو یام تا شد برا دهیخوردم. زانوانم را به آغوش گرفتم و د

 بختم بخندم یدانستم برا ی... نمدمیرا به جان خر دردشپشت سرم کوباند و  یخانه نبود. سرم را به آجرها چکسیه

خورد.  یرفت و وجودم را مانند خوره م یکنار نم میچشم ها یصدرا از کلو یکردم خنده ها یزار بزنم. هرکار م ای

 یدردناکم را به زانو زدم و افسوس خوردم ... نم یشانی! پدیمک یوجودم را م یخوشبخت یلحظه ا یبرا یککاش

 را بزنم و طلب گرما را بکنم. یدانستم در کدام خانه ا

خروارها خاک  ریکند اما؛ روحت ز یجسمت حرکت م ،یکش یاوقات نفس م یبعض ستیمردن فقط به قطع نفس ن"

 "گم مُردن! یرو م نیکند و من ا یم یزندگ

م بود اشک کیبرخاستم. نزد میو به سرعت از جا دیسر بلند کردم ... تنم لرز عیسکوت کوچه وهم ورم داشت و سر از

نوز رفتم. ه یام را بستم و عقب عقبک دهیترس یرا به خودم چسباندم و چشم ها فمی. کدییایام در ب یچارگیب نیاز ا

 ام کنده شد. نهیاز س ینشست و نفسم به آن میدر گوش ها یسوت یرا برنداشته بودم که صدا یقدم بعد

 .نجاستیا یک دینیاوه اوه بچه ها بب-

با زبان تَر کردم. هق هقم را در گلو خفه کردم و همانجور  یام را کم دهیو لب خشک دمیعقب رفته ام را جلو کش شال

 ود.ب دیمتوسط شان در د کلیمشخص نبود فقط ه یکیاشان در تار افهیند. قآمد یتا پسر جلو م 3عقب عقب رفتم و 

 .دینداشته باش میتر ... تروخدا کار-

 کلماتم. نیاز فاصله افتادن ب دیخند یترس به سکسکه افتاده بودم و پسره وسط از

 .میخوش بگذرون مییخوا یفقط م میندار تیما که کار-
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تند بود که به نفس نفس افتادم و  میکردم. آنقدر قدم ها دنیرا محکم گرفتم و ناگهان با اشک شروع به دو فمیک

کنارم برخورد کردم. از سوزش  واریدفعه پوست سرم سوخت و از جلو محکم به د کیگرفت.  یبیسوزش عج میگلو

رج شد. شانه ام را گرفت و محکم مرا به م خایلب ها نیاز ب "آخم"چنگال پسرک بود و درد شکمم  ریکه اس میموها

د. ش داینحسشان با آن لبخند مزخرفشان پ یحاال چهره ها م،یبود ربرقیکنار ت نکهیطرف خودش برگرداند. بخاطر ا

را با  میاز برخورد کف دستش با پوست صورتم ... بغض گلو دیلرز کیستریدست نجس پسر باال آمد و تنم مانند ه

 ی هیلمس تنم را جز همسرم که با آ یبودم ، ول ری! هرچقدر از صدرا دلگیشد و آن غده زندان یا لهیم شیچنگال ها

 شد. ریو باالخره اشک من سراز ستادندینداشت. آن دو پسر هم اطرافم ا گرید یکس میقرآن محرم هم شد

 رم.من ب دیدم فقط بذار یبهتون م دیی... هرچقدر پول بخوا دیدست به من نزن دیپرست یکه م ییترو به همون خدا-

 کرد. ریوجودم را تسخ گریمرد د یجلو آمد و چشم بستم از حقارت و هرم نفس ها هیپسر راست سر

 باشه. نجاهاشیفکر ا دیباشه با رونیموقع شب ب نیکه ا یوجود نداره جوجه! دختر ییخدا-

پهلوم را چنگ  یو پسر سمت چپ دندیخند 3بودم ... هر رونیساعت از شب ب نیدل خودم را لعنت کردم که تا ا در

 زدم: ادیلبم را به تاراج برد. هق هقم به آسمان رفت و با ضجه فر یزد و انگشت شصت پسر وسط

 صدرا!-

 پسر جلو آمد و زمزمه وار گفت: سر

 !یچنگال من یرو صدا نزن ... تو االن تو یکس یالک-

 یمژه ها نیرا محکم فشرد و آن دوتاهم جلو آمدند ... چشم بستم و در دل خدا را صدا زدم ... از ب فمیدست ظر مچ

 ؟ یمیعظ ندیگو یبنده ات را بشنو ... مگر نم یصدا یاگر هست ای! خدادیگونه ام غلط یقطره رو کیهم افتاده  یرو

نامردت نجات بده!  یبنده ها نیا فیکث یدست ها زکنند پس مرا ا یم شتیپس عظمتت را نشانم بده. همه ستا

 ازهم فاصله دادم و زمزمه وار گفتم: یرا کم میمانتوام نشست و لب ها یدکمه  یدست پسر رو

 "اُخرا "وزرنا "وازرتا "وال تزرُا"

 یحال رو یبود، رها شد. ب ریبرداشته شد و نفس من که اس میپسر از رو نیچه شد و تن سنگ دمیدفعه نفهم کی

توانستم چشم  یکه نم یحال یاز ب ایدانم از ترس بود  یخشک شده ام را داخل دهان بردم. نم یدم و لب هاافتا نیزم
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به  ییپاها یانداخت. باالخره صداها قطع شد و صدا یم نیاز درد پسرها در گوشم طن یرا باز کنم. فقط ناله ها میها

 سه نفر! ایدونفر  دیشا ستین یکی دمیرا فهم نیطرفم حس کردم. فقط ا

 مقابلم ... یطرف ها دنیرا از هم فاصله دادم و مُردم از د میرا بلند کردم و باالخره چشم ها سرم

 

بتوانم از خودم دفاع کنم.باالخره با هزار  ییجورا کیو  زمیبرخ میکردند تا از جا ینم یاریمرا  میو پاها دست

 واریکه آوار شده بودم، جدا شوم و به د نیزم یاز رو یام کنند و به سخت یشدند و همراه یخواهش و تمنا راض

 گریبه طرف د وارید یو خودم را از رو دکر یقدم به سمتم ط کیفرو برد و  بیپشت سرم بچسبم.دست در ج

م، به دل گرفته بود نهیکردم.هرچند ازش ک یفرار م نشیاز ب یداشت و من به راحت یترک بر م وارید یکشاندم.کاشک

خواست به طرفم حمله ور  تیشد.با حرص و عصبان یهراس داشتم و زانوانم سست م نشیهنوز از نگاه خشمگ یول

فاصله  نمانیکه ب یزمزمه کرد.از راه دور از راه یزیگوشش چ ریاش نشست و آرام ز شانه یرو ایبشود که دست برد

 خت.به دلخواهش نوا یخودش آهنگ ینشست و برا میبمش در گوش ها یبود، صدا

 خاموشه ؟ کرتیدر و پ یب یزنم اون گوش یزنگ م یساعت چنده ؟ چرا هرچ یدون یم-

داد.او لب  یدادم، جلون م یجان م شیکه برا یاهیآن س نیرد قرمز ب یکه کم ییچشم ها ی رهیگفت و من خ یم او

زدم.او ترکش به جان تنم زد و من  یداشتم دست و پا م شیصدا یباز کرده بود و مرا به رگبار گرفته بود و من در گود

 ینم ؛یعنیورق زد. میخاطرات را برا شیبا دست ها هشد ک یکتاب میچشم ها یالهام جلو دنیبه آغوش کش یصحنه 

رها کرد و  ای؟ او خودش را از دست برد میکن ستیو همانجا ا میورق را به عقب بزن ی هیثان یو برا میشد ما جلو برو

 یکوباند و من فقط ب.و.س.ه  وارید ی... او دست راستش را محکم کنارم روشیقدم ها یصدا دمیجلو آمد و من نفهم

در پرده  شیشد.باالخره انعکاس صدا دهیهمان گونه لغز یحک شد.نگاهم باال آمد و رو میصدرا برا یگونه  یرو هامال

 آمدم. رونیب یکر نیگوشم نشست و من از چنگال ا ی

 زور باال سرت باشه ؟ یدوست دار شهیهم-

 خونسردم تکان داد. یچشم ها یآزادش را باال برد و انگشت جلو دست

نکن همه  یجواب ندادنا سع نیخوره ... پس با ا یاسمت از شناسنامه ام خط نم چوقتیهست ه ایدن ایگفتم تا دن-

 .یرو خراب کن یچ
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که حاالهم خواهانش  ییزل زدم به چشم ها محکم یاش کوباندم و جد نهیراستم را باال بردم و به تخت س دست

 بودم.

 وجود نداشت. یبود که نفر سوم ییثنا و صدرا یزمان-

 آوردم و محکم لب زدم: نییرا پا میصدا

 !ییهست نه صدرا ییحاال نه ثنا-

 ریبکند، ز میشد و بدون آنکه نگاه چشم ها دیدستش دور مچ دستم کل یاز کنارش رد بشوم که انگشت ها خواستم

 :دیلب غر

تا عمر  دیبا یچشم اگه بر یخب قدمت رو یخواست حیو توض یهست: اگه صبر کرد یقانون هیمن  یزندگ یتو-

 .یکن دایو موضوع رو پ یخودت بچرخ یدار

 ادامه داد: یقینفس عم با

 دور! زیپوچت رو بر یفکر ها-

 ...شه یدهنت پر خون م یاریکنم، اسم طالق ب یبزرگت م یبچه بش ثنا

 ریحلقه رو لمس کرد و ز یرفت.جا یا هیثان یو نفسم برا دیبود، کش یحلقه خال یکه جا یانگشت یرو انگشتش

 گوشم لب زد:

 خوره. ینباشه ملکم بدرد نم یقطع کرد اون انگشت رو، تا سند دیانگشتت نباشه با یکه تو یحلقه ا-

حرکت کرد و  ابانیبه سمت خ« برم. ییجا هی ببرش خونه خودمون تا من»ازم جدا شد و رو به باربد گفت:  آرام

 زدم، زدم. یم دیرا که نبا یفرو بردم و حرف بیزدم و دست در ج یپوزخند

 ؟ یکار ناتموم الهام رو تموم کن ییخوا یم-

برداشت و  زیچجور به سمتم خ دمیگردنش به سمتم گرداند که از ترس کالم در دهانم پاره شد. نفهم آنچنان

 :دیغر ریش کی نیور صورتم را حس کردم و ع کیبرگشت. فقط سوختن  گریصورتم به سمت د یچجور دمینفهم
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م. کرد یکار رو تموم م یچاک دهنت رو باز کن نجایا یتو بتون نکهیبخورم قبل از ا یگ.و.ه نیخواستم همچ یاگه م-

 که ارمیسرت م ییم کنار و بالذار یرو م ایوگرنه اندفعه شرم و ح رونیب زشیثنا اول حرفت رو مزه مزه کن بعد بر

 .رهیخدا هم نتونه جلوم رو بگ یحت

من به  یفقط لب ها بیبود و عج نیدست صدرا سنگ بیدردناکم گذاشته شد. عج یگونه  یباال آمد و رو دستم

 یکم دمیاش فهم یسیو از خ دمیلبم کش یدرهم رفت. به طور ماساژ رو میپوزخند شکل گرفت و از سوزش، اخم ها

 کرد. تمیکمرم نشست و به جلو هدا یتکان داد و دست باربد رو یبا تأسف سر ایکنار لبم پاره شده است. برد

 مواظب حرف زدنت باش!-

م و زد ی. پوزخندستمیحلقه نگر یخال یگرفتم. دستم را باال آوردم و به جا یعقب جا یبهش ندادم و صندل یتیاهم

 زمزمه کردم:

مونم و تو  یم "من"مون اتراق کرده باشه اونوقت من  نیب یسوم شخص یتا وقت میش ینم "ما"من و تو  گهید-

 !یمون یم "تو"

 بدهم. نیتسک میکردم خواب را به چشم ها یدادم و سع هیتک نیرا به تشک ماش سرم

 

*** 

 

 را شکست. نیسکوت ماش ا،یآرام برد یصدا

 چخبر از اون زنه ؟-

 کدوم ؟-

 داشت. یهمونکه بچش مشکل قلب-

 منتظرش کردم. یبه چشم ها ینگاه میرا عوض کردم و ن دنده

 !یچیفعال ه-
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 و روزت چطوره ؟ حال

 چسباند. نیماش ی شهیو سرش را به ش دیکش یقیعم "آه"

 بابا رو هضم کنم. یهنوز نتونستم حرف ها یعنیتونم حرف بزنم ...  یفعال نم-

 نگاهش کردم و ادامه داد: کنجکاو

 از تو! یتوران از دل واموندم از ثنا و صدرا حت ی ندهیاز آ ندهیترسم از آ یم-

 زدم و آرام زمزمه کردم: یپوزخند

 

 زدم و آرام زمزمه کردم: یپوزخند

نفر رو  هیو  امیدر ب یچرخم تا عدد یچرخم و م یاما ، فقط م امیداره که به کار همه م یمهره ا هیمن نقش -

 خوشحال کنم.

 و ادامه دادم : دمیکش یقیعم آه

 تمام! یو باز نمیش یم یگوشه ا یسوخته هستم ... آخر باز شهیهم یول-

 برگرداند. نیماش ی شهیرا باز به سمت ش شیکرد و رو نمیغمگ یخرج چشم ها یقینگاه عم کی

 پدال گاز فشار دادم . یلبم کاشتم و پا رو یباهام اخت شده بود ، گوشه  بیکه عج یپوزخند

 یصندل یتکان دادم و دست رو یشدم . سر رهیغرق در خواب ثنا ، خ ی افهیخانه نگه داشتم و به ق یرا جلو نیماش

 به سمتش خم شدم . یگذاشتم و کم

 ؟ یثنا خانم-

از ته دل بزنم  ی، دست مشت شده اش ... همه و همه باعث شد لبخند قشیعم یاز هم فاصله اش ، نفس ها یها لب

 عقب کشاندم . یشانه اش افتاده بود را به عقب هل بدم و کامل خودم را به سمت صندل یکه رو شیاز موها یو طره ا
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داد زدم  یرا بستم و جور میکردم . چشم ها یزیر یبه عقب برگشت و خنده  ایرا کنار گوشش بردم و سر برد سرم

 که روح از تنم خودم دل کند . "زلزله"

 گذرا انداخت . ینگاه ایبه صورت خندان من و بردبازش  مهین یو با چشم ها دیزده از جا پر وحشت

 ، زمزمه کرد : دیکه کش یقیقلبش گذاشت و با نفس عم یرو دست

 زلزله اومد ! دمیخواب د یوا-

 زانیثنا درشت شد و لبش آو یرا در خود حل کرد و چشم ها نیسکوت ماش ایمن و برد یرا گفت ، قهقهه  نیا تا

 شد . 

 یاز حرص زد و به سمتم حمله ور شد و موها یغیدستش آمد و ج یبود که کم کم همه چ یجینگاهش رنگ گ هنوز

 پنهان کرد . فشیباال زده ام را درون مشت ظر

با خنده خم شد و دست ثنا را محکم گرفت  ای. برد دیکش یم یکر کننده ا یها غیرا از درد فشردم و او ج میها چشم

 گذاشت . ینیب یانگشتان ثنا بود ، خارج کرد و با خنده دست رو یکه قفل ال میموها یو تارها

 دختر ! سیه-

 بود بخدا ... یشوخ

 شد و بدون آنکه در را ببندد با غرغر به سمت خانه حرکت کرد . ادهیپ نیاز ماش یکرد و عصبان یاخم

و  دیرا محکم کش می، موها رگیکردم که ناگهان به عقب برگشت و خم شد و بار د یداشتم با خنده نگاهش م همانجور

 محو شد . مانیاز جلو عیاندفعه سر

 شدم و پشت رل نشستم و به سمت خانه حرکت کردم. ادهیپ نیتکان دادم و از ماش یخنده سر با

 

*** 
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 یکرد ، شدم و کتم را رو یم یادآواریمنزجر را بهت  زیچ نیکه سکوت اول یداخل در انداختم و وارد خانه ا دیکل

 کردم . مبل پرت

سرم  یدندان بردم و برگشتم و کم ری، لبم را ز دمیثنا را در اتاق ند یباال انداختم و به سمت اتاقم رفتم ... وقت ییابرو

 در گلو کردم . یرا داخل اتاق توران بردم و تک خنده ا

 ییببرم که نگاهم زوم دستشو رهیباال انداختم و خواستم دستم را به طرف دستگ یدختر کجاست ؟ شانه ا نیا یعنی

 شد .

 خم شدم و گوشم را به در چسباندم . یشد و کم دهیبه آن طرف کش میها قدم

از  یبکشانم که جمس نییبردم و خواستم پا شیپ رهیدستگ یزدم و دستم را به سو ی، لبخند یزیر یصدا دنیشن با

 در گوشم نشست . شیداخل محکم به در زد و صدا

 افته . یمن و تو فاصله م نیمعلوم نشده ب الهام ی هیتا قض-

 دستم هم به کمر زدم . یکیکنار در ، کوباندم و آن  واریکردم و دست چپم را به د یا خنده

 شه ؟ یفاصله م ییاونوقت دستشو-

 به گوشم اصابت کرد و با من من گفت : فشیخف غی، ج یمکث بعداز

 ! یحاال هرچ-

را نداشت ، آرام با مشت به در کوباندم  و  میجوره قصد ترک کردن لب ها چیکه ه یصاف کردم و با خنده ا ییگلو

 را باال بردم . میصدا

 ! اریها رو هم در ن یمسخره باز نیو ا رونیب ایب-

 را باال برد . شیصدا "متقابال اوهم

 . امینم-

 ؟ ییایکه نم -
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 نچ !-

قفل کردم و  رونیفشردم ، در را از ب یدندانم م ریکه ز یو با لب یگفتم و با لبخند مرموز یلب ریز "لخوبیخ"

 کردم و با داد گفتم : یرفتم تک خنده ا یهمانجور که به سمت اتاقم م

 افته . یپس همونجا بمون تا قشنگ فاصله ب-

 تشک تخت انداختم . یاش کل خانه را برا گرفت و با خنده از پشت ، خودم را رو یحرص غیج یصدا

 هم بستم . یچشم رو تیاهم یب یشد و ول یم دهیشن انجیداداش هم از ا یصدا

 کنم . یرو دونه به دونه م ساتیشکونمش و اون موقع گ یهرجور شده م یاالن در رو باز نکن نیصدرا بخدا اگه هم-

 : دیبه در کوباند و نال یو به پهلو شدم و مشت دمیخند

 من بخندم ! یریبم یا-

 به بار بکشاند ... یالیخ یاو ب یرا به گوشم کوباندم و گذاشتم داد ها بالشت

 

*** 

 

نشستم و تند تند مشغول کندن  ییدستشو نیزم یخشک شد ... با حرص رو میو داد زده بودم که گلو غیج انقدر

 پوست لبم شدم .

 . مدیرا محکم کش میکه در گلو زدم ، موها یغیرا محکم بهم فشردم و با ج میها چشم

 ... نیتنم کنم و خودم با هم ای... رخت سشاایا-

 : دمیصورتم آوردم و با حرص غر یرا جلو میها دست

 دستا خفت کنم .-
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 : دمیو بغض نال زانیآو یانداختم و با لب ها یرا کنار دستانم

 ! یریخدانکنه بم-

تا کنترل خودم را حفظ  دمیکش قی... چند نفس عم دمیپر میزدم و از جا یقفل ، با ذوق لبخند دنیچرخ یصدا با

 کنم .

 به سمت اتاق صدرا حمله ور شدم . ظیآمدم و با غ رونیب ییاز دستشو آرام

 خونسردش بود. ی افهیخونم را به جوش آورد ، ق شتریکه ب یزیچ

 را بستم و آرام با خودم زمزمه کردم : میها چشم

 آروم باش ثنا ... آروم دختر !-

 رار کن .بزن تو سرش و ف یکی فقط

 رفت . یدر ذهنم رژه م ییدستشو یافتد ، خاطره  یخونسردش م ینگاهم به چهره  هرلحظه

 را اطرافش گذاشتم . میشکمش نشستم و پاها یطرفش رفتم و رو به

 صورتش کوباندم . یرا بند بالشت کنارش کردم و باال بردم و با تمام توانم محکم رو دستم

 نگاه کرد. جیبلند شد و مرا گ دهیبا حالت ترس مثال

 زدم . غیبار در صورتش کوباندم و ج نیندادم و بالشت را باال بردم و چند فرصت

 ؟ یآشغال تو چرا در من و قفل کرد-

 مردشورت رو ببرن دل من خنک شه . ی؟ اله یتو آدم اصال

 دهیاش کوب نهیشد و محکم به تخت س دهیچه شد و دست راستم کش دمیبار آخر بالشت را باال بردم که نفهم یبرا

 برد ... ادیرا از  دنینه کال نفس کش ایکه کرد ، خفه شد ...  یبا کار غمیشدم و نطق و ج
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 یجنبگ یب.و.س.ه اما ، ثنا در قانونش ب نیا یدادم برا یاش ، درشت شده بود ... داشتم جان م یاز داغ میها چشم

هم بسته بود ،  یرو ییزد و آرام با چشم ها مهیخ میو حاال او بود که روتخت خواباند  یضرب مرا رو کی...  ستین

برود. گذاشت تا بار  غمایچشمانش به  یاهیآن سرپوش را کنار زد و گذاشت نفسم از س یجدا شد و به همان آرام

البه  شد یریرفت و انگشت کوچکش زنج ادمیها  نیبتپد! همه ا نهیدر س یقلب دیبرود که با ادمیغرق بشم و  گرید

 و لب زد: میموها یال

 !یخوشگل یلیخ-

گرفت و محکم حرارت وجودم  شیکردند و مرا دور کردند ... قلبم باز یکه به سرعت باد حرکت م ییابرها یرو رفتم

 آن طعم خوش را ببلعم. یدندان بردم تا پنهانک ریرا پنهان کردم و لبم را ز

 دور شو!-

 در گلو خفه شد. "آخم"ارم داد که محکم فش یبرد دور کمرم و جور دست

 .ستین نمونیب یالهام-

و چه  دندید یخوب یاش را سرگرم نهیس یزنانه ام ، موها یشدم و انگشت ها رهیخ شیبه چشم ها یو جد محکم

 مردانه اش غلطاندند. ی نهیانبوه نخ به نخ س نیسرخوشانه خودشان را ب

 ثابت کن!-

 حاال بگرد و بفهم. یدینشن یبشنو اما ، رفت حیو توض سایگفتم وا-

تخت نشستم. با حرص لبم  یبالشت افتاد و رو یاش کوباندم که رو نهیزدم و محکم به تخت س یپوزخند ناخودآگاه

 تکان دادم. شیچشم ها یجلو دیرا داخل دهان بردم و انگشت تهد

 .میبگرد تا بگرد! اگه بحث گشتنه پس یبش مونیکنم که از حرفت پش یم یصدرا کار-

و  نی، اتاق را ترک کردم و نفس سنگ دیدر یکه وجودم داشت از حرص م یباال رفته مرا رصد کرد و من یابروها با

 اخراج کردم. میاز بغضم را از گلو یمخلوط

ه قطر کیخودم را درون اتاق غرق در ظلمات توران پنهان کردم و چشم بستم و  میو مستق دمیکش میبه گلو یدست

 .دیچک رونیآن چشم ها به ب یزندان از
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 ی، نتوانستم سد رمیرا بگ شیزانو نهادم و از ته دل هق زدم ... نتوانستم جلو یسر خوردم و سرم را رو نیزم یرو

 شیپا یبودم برخورد نکند و غرور زنانه ام جلو انتشیکه شاهد خ یهمسر یباال نرود و به گوش ها شیبشم تا صدا

از سر  "آه"و من  زدیبر رونیبود تا همه اش به ب ندکف کیانبار کرده بود که منتظر  میخرد نشود. از بس در گلو

 سر بدهم. یچارگیب

و  در کوباندم یاش سرخ کرده بود ، پاک کردم و مشتم را رو یلیکه صورتم را با س ییو اشک ها دمیکش یقیعم نفس

 :دمیبا حرص ، غر

 ا!صدر میبچرخ تا بچرخ-

 .افتمیرا در میچشم ها یرکیباالخره با ز یکیتار نیو از ب ستادمیا نهییآ یزدم و جلو یپوزخند

 ... ستین دنیثنا اهل پا پس کش-

م ه یکجا هستند ؟ چشم رو نمیبه پدرم دادم تا بب یامکیبه دست گرفتم و پ یتخت انداختم و گوش یرا رو خودم

 بشود ...  میاندفعه مهمان چشم ها دییایخواب دلش رحم ب یبستم تا کم

 

*** 

 

 طنتیکه با ش ی... چشم چرخاند و با نور مهتاب دیکش یدردناک "آه"اش کوباند و  یشانیپ یمشت ، چندبار رو با

شب را نشان  1:00ساعت که یعقربه ها دنیاتاق انداخته بود ، به ساعت نگاه کرد و با د یپنجره رو یخودش را از ال

رنگش را به تن  یشده بود. از جا برخاست و کت مشک تنهادش بلند شد. به کل حواسش از خواهرش پرداد آه از  یم

 شیبود فعال خواهر تنها رفتهیثنا را پذ یخواب چشم ها گریزد. مطمئن بود د رونیبه دست از خانه ب چیزد و سو

شده بود ، وارد  رشیگ بانیکه گر یحرکت کرد ... با غم مارستانیشد و به سمت ب نیواجب تر بود. سوار ماش

راست به سمت اتاق خواهرم قدم  کیزدند ، شد و  یکه فقط چندنفر در محوطه اش قدم م وتخل مارستانیب

 کرد و به عقب برگشت. ستیکه او مورد خطابش بود ، ا ییبرداشت که ناگهان صدا

 ؟ اریاسفند یآقا-
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 با دکتر مسن داد. یزد و دست مردانه ا یروح یب لبخند

 سالم ؛ بله ؟-

 خود را در مشت گرفت و ادامه داد: ی، خونسرد دیکه کش یقیمردد بود باالخره با نفس عم یکم

 .رندیکامل رو بگ شیسپردم فردا آزما ی، ول دمید اریخانم اسفند یها شیآزما یتو یمورد مشکوک-

الهام راست گفته ؟  یعنیشد.  نیباهاش عج یبیجمانند باد گذشت و ترس ع شیچشم ها یحرف الهام جلو ناگهان

 ، لب زد: دندیلرز یکه از ترس م ییو مبهوت به دکتر نگاه کرد و زو لب ها جیگ

 ؟ یچه مورد مشکوک-

داشت به دل نا آرامش انتقال بدهد ، گفت:  یکه سع یپسرک گذاشت و با لحن آرام یشانه  یگرمش را رو دست

 ...«جوون  ستمیهنوز مطمئن ن»

 ادامه داد: یمکث با

 خواهرتون معتاد شده باشند. دیشا-

جوره شعله ور  چیکه ه یسرد واریهم افتاد ... عقب عقب رفت و به د یروزگار رو یاو از ترکش ها یو چشم ها رفت

 یصندل یبنده ها ... زانوانش شل شد و رو نیها ا یگفت از نامرد "آخ"، برخورد کرد و  دیبلع یشده وجودش را نم

 افتاد. مارستانیب

 !ایآخ خدا-

 رو ندارم ... یکی نیطاقت ا گهید ایخدا

 :دیو نال دیرا به صورتش کش شیدست ها کف

 خدا! یوا-

 افتاده اش را ... یشانه ها دیند چکسیاش را ... ه دهیکمر خم دیند چکسیه
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 ادیب یستا بلکه ک یزن یم ادیفقط با سکوت آنرا فر یاوریتوانم به زبان ب ینم یکه حت مهیانقدر دردت عظ ییوقتا کی

 بدهد. نیو آن درد را تسک

 کوبش قهر کند و نیبا ا یفقط کم یپشت سرش کوباند تا بلکه کم واریبار سرس را به د نیو چند محکم

 

 از وجودش که سالها چمبره زده بود ، برود. و

 امتحانه ؟ نیا ایخدا-

 تونم پاس کنم ... یامتحان رو نم نیمن ا ایدم ؟ آره ... آره خدا یم یچه جواب یهمبف ییخوا ی؟ م یچه امتحان "اصال

 :دیو نال شیانگشت ها یرا قفل کرد ال سرش

 ذهنم ، سخت بود. یرو بخونم تا بشه ملکه  یچندبار سؤال دیکه با یمن یسؤاالت سخت بود ؛ برا ایخدا-

 گرید یرخت ببند و در جا نیا زیگردنش تا الاقل درد نفرت انگ یشد رو دهیسرش را کج کرد و کف دستش مال یکم

 .ندیبنش

بلند شد و دست گذاشت  شیکرد ، از جا یم لیعزرائ میکه همه اش داشت ذره ذره نفس را تقد قهیچند دق بعداز

 نچنانچون ؛ آ ینبست از آن سرد خیبود. تنش  دهیتخت خواب یکه خواهرش آنجا ، رو یاتاق یفلز ی رهیدستگ یرو

را بخاطر عذاب وجدان بست و  شیها چشمداد.   ینم یا بهیشخص غر چیورود ه یدرونش حرارت داشت که اجازه 

دردانه اش! لبش را داخل دهان برد و چکار کند با هزار  زیجان عز یجسم ب شیشد در چشم ها یوارد اتاق شد. سوزن

انگشت  یشد ال یا رهیرفت و گ نییرمقش و به سمت تخت رفت و دست لرزانش پا یب یالتماس جان داد به پاها

از  یبار که نه ... اشک نیاول یکرد و برا کیمرطوبش نزد یباال آورد و به لب ها یآرام هتوران. دست سردش را ب یها

 شد. ختهیپوست توران ر یشد و رو یجار شیچشم ها

 داداش ؟ زی؟ عز ی؟ خواهر یتوران-

احاطه کرده  دشیاش دور صورت سف یمشک یور صورت خواهرش چشم دوخت ... موها میخت نشست و به نت یرو

 :دیکرد و با بغض نال تیرا به پشت گوش هدا شیاز موها یبود. با سر انگشت ، انبوه

 رو دارم ؟ یتو ک رازی؟ مونسِ صدرا ؟ آخه من غ یباهام قهر-
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 شیته ر نیلجوج شدند و خودشان را ب شیاشک ها گهیپوست داغ گردنش و حرکت داد و د یلغزاند رو انگشت

 صورت صاحبشان محو کردند.

ماژ تو یته تغار یدست رو دیمن نبا مونمی؟ غلط کردم ... بخدا پش یقشنگت رو باز کن یچشما ییخوا یتوران نم-

 کردم. یبلند م

 ستیرو ندارم ... حالم خوب ن یتو کس رازیتورانم بقرآن من غ»فت: داد و با التماس و اشک گ یفیرا فشار خف دستش

 «پوکه توران! ی، دلم داره م

 :دیچسباند به دست توران و با هق نال یشانیپ

 !یترو به خدا بگو تو سالم-

 ندارم. یزندگ یادامه  یبرا یجون گهیکنم د یگور نلرزه ... توران حس م یتا مامان و بابا تنشون تو بگو

 شد. رهیبسته اش خ یدست خواهرش را با انگشت شصت ، نوازش کرد و به چشم ها پشت

 ... یداداشت خسته -

 .دیخند تلخ

ا آخر ت دیهم شکسته بشه با نیحرمتتون ب دینبا چوقتیگفت ه یبابا توماژ م میکرد یهروقت دعوا م ادتهیتوران -

 .دیکن هیبهم تک دیکه درد دار یتا زمان دیهم کوه باش یعمرتون برا

 را پاک کرد و ادامه داد: شیها اشک

 دوتاشون تنگ شده توران! یبرا یلیدلم خ-

 ب.و.س.ه زد. قیتوران را عم یاشک خم شد و گونه  با

 یاگه حت ی... نشکن یداداش قول بده محکم باش یتنهام نذار! توران شیپرست یکه م ییترو به جون همون بابا-

 مرد پشتتم. کی نیع یتونم ، ول یکوه نم نیدم تا آخر ع یقول شرف م خودت رو از اول بساز یخاکسترم شد

خواهرکش بود ، ترک کرد و به سرعت خودش را در ظلمات محوطه گم  ینفس ها یرا که هوا یبلند شد و اتاق عیسر

از اطرافت و تا الاقل  یبش دیو درداش! نا پد ایدن نیاز ا یمحو شو قهیدق کی یشده برا یشد حت یم یکرد ... کاشک
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فرو برد و سرش  بید و لبش را تَر کرد. دست در جیرا محکم مال شی. چشم هایبکش یاز راحت یلحظه نفس کی یبرا

 ایخدا"... در دل گفت:  اوردین میچشم ها یفردا مرگ را جلو شیرا به سمت آسمان بلند کرد ... خدا کند جواب آزما

 کیرو که چشم انتظار حرم امام رضا هستند ،  یازمندانیباشه دوتا از ن ین منفتورا شیکنم اگه جواب آزما ینذر م

 ".ببرمسفر 

که خبر جواب  یچندساعت سرکوب کرد تا زمان یدلش را برا یو نا آرام دیرا به صورتش کش شیدست ها کف

 را به او بدهند. شیآزما

 

داده بود ، کردم و بعد نگاه دادم به در اتاق توران.  هیتک واریبه د نهیدرهم ثنا که دست به س یبه اخم ها ینگاه

 لیتبد نیقیبپا هست را به  ییدر دلم غوغا نکهیرفت و حس ا یوجودم باال م ی وارهیداشت از د یبیاسترس عج

 سمت در رفتم و همزمان هم ثنا کنارم آمد. بهزدم و همان موقع اسممان را صدا زدند. با عجله  یکرد. پلک

 رم. یم خودم ایتو ن-

و محکم به  ی. جددمیکش میموها یال یکردم و دست یاخم« از شما اجازه نخواستم.»گفت:  یکرد و با غدگر یاخم

را گفتم و وارد اتاق شدم و در را  نیا« دونم و تو! یمن م یاگه پات رو داخل بذار»تخسش زل زدم و گفتم:  یچشم ها

 یاشاره کرد. مگر ترسم م زشیکنار م یبه صندل یانبا مهرب مخلوط از ترسم را له دکتر دوختم که یبستم. نگاه

 دکتر تو فقط": میگذاشت تا لب باز کنم و بگو یدلشوره مزخرف م نیکند؟ مگر ا تیسرا میبه پاها یگذاشت انرژ

را  رهایآن بهانه گ یمقدار کم زیچ نیکردم با ا یسع دمیکه کش یقیچشم محکم بستم و با نفس عم "جواب رو بگو!

ه بگو ک یرا از هم فاصله بده و کلمه ا تیشدم. ترو خدا لب ها رهینشستم و به دهان دکتر خ یصندل یوساکت کنم. ر

 میرا بهم فشردم و گوش ها میحبس کردم و چشم ها شتریکند. نفس حبس شده ام را ب قیدر وجودم تزر یشاد یکم

 را نداشتم؟ یرکتح چید که قدرت هسر عضالت بدنم آورده بو ییرا کر کردم ... استرس چه بال

نظر  ریدوهفته ز یإل کی یشده ، ول قیبهشون تزر نیدچارن ... چندبار هروئ ادیبگم خواهرتون به اعت دیمتأسفانه با-

 شن. یباشن از اول هم سالم تر م

 خشک شده ام کرد و زمزمه کرد: یروح و لب ها یب یبه چشم ها ینگاه

 نه! ایخواد  یداره که م یفقط به خواهرتون بستگ-
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 یروز انداخته اند؟ تو چه م نیخواهرکم را به ا یدان یتأسف تکان داد. تو چه م یاز رو یانداخت و سر نییرا پا سرش

 بلند می. از جایکن یحرف ها را درک نم نیکدام از ا چیانتقام جو افتاده است؟ نه ... نه تو ه یها رآدمیتورانم گ یدان

زدم و همانجا خودم را محکم به  رونیحکم مرگ داشت ب میکه برا یبه دکتر بدهم ، از اتاق یتیاهمشدم و بدون آنکه 

 زد. یدو دو م شیخواهرم چشم ها یکوباندم. ثنا با ترس جلو آمد و شانه ام را گرفت و چه مظلومانه برا وارید

 گفت؟ بگو که گفت توران سالمه؟ یدکتر چ-

بلند هق زد ...  یو با صدا دیرا فهم یهمه چ دیام را د یآوارگ ی. وقتدیکش "آه"و  دیفهم دیام را د یچارگیب یوقت

گذاشتند و با  یکه روح و جسمش را همراه در قبر یدختر یکه نابودش کردند. ضجه زد برا یدختر پاک یهق زد برا

 ظیثنا با اشک و غو  دمیکرد ، کش یم یجا تنگ اسکه احس یبه قلب ی. دستختندیر شیآرزوها یخاک رو یلکسیر

 زد: غیام کوباند و ج نهیبه طرفم حمله ور شد و به س

 بگو خواهرم سالمه!-

 به جون عمو بگو دکتر دروغ گفت ... نگو خواهرم رو نابود کردن. ترو

 دردناکم کوباند. ی نهیس یرو شتریرا ب فشیظر یرا با اشک تکان داد و مشت ها سرش

 ... میصدرا به مرگ مامان اسرا بگو دروغه! نگو بدبخت شد-

 "فالط مارستانهیب نجایخانم ا»رو به ثنا گفت:  یبا اخم به طرفمان آمد و جد یما برگشت و پرستار یحضار رو نگاه

لند ب یافتاد و با صدا نیزم یبود با اشک رو راهنمیپ ی رهیپرستار رفت و ثنا همانجور که دستش گ.« دیمراعات کن

کرد از  یدرد م میجوره قصد ترک کردن مکانش را نداشت. گلو چیکه ه یسوخت از اشک یم میناله سر داد. چشم ها

من هر لحظه  یشد. زندگ یتر م دهیکه هردفعه پوس یزد به آن جسم یچنگ م شخندیرحمانه با ن یکه ب یبغض

ام زدم و با  یشانیبا کف دست ، محکم به پ حس کردم. یرا به خوب نیشد و من ا یرنگ تر م یداشت کدر تر و ب

 کردم: مهلب زمز رینفرت ز

 کشمت! یم-

 کنم. یزنده زنده خاکتون م نطوریهم دیخواهرم رو خاک کرد یکه آرزوها نطوریهم

خارج  مارستانیکردند ، دستم را فشردم و از ب یم یباز یل یکه در وجودم ل یرا کنار زدم و با حرص و خشم ثنا

 یو با تمام سرعت م دمیکش یم ییها ال نیماش نیشدم ... از ب نیو سوار  ماش دمیام کش ینیبه ب یشدم. دست
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 زمیافتاد و اجازه نداد راحت اشک بر میها شمچ یکنم. آفتاب رو یخال ینجوریخواستم حرصم را ا یم دیروندم. شا

 یچجور خشمشان را دور فرمان خال میخانه نگه داشتم و دست ها یسؤال نبرد. جلو ریام را ز یمردانگ چکسیو ه

شدم و به طرف در قدم برداشتم. من  ادهیپ نیزدم و از ماش یدر ثابت ماند. پوزخند یو رو دیکردند. نگاهم چرخ

حاال کنترل خودم را حفظ کنم.  یتا فقط برا دمیکش یقیحسابم را با تک تکشان صاف کنم. نفس عم دیامروز با

 در وجودم غوطه خورد. شتریانگشتم که با زنگ برخورد کرد ، حس نفرت ب

 ه؟یک-

 ندهد. صیآوردم تا تشخ نییرا پا میهم فشردم و صدا یرو چشم

 !نییپا دییایب-

 شما ؟-

 :دمیغر نییبود ، مشت شد و با همان ولوم پا وارید یکه کنار زنگ رو دستم

 .دیهمف یم دییایب-

نقشش در چهارچوب در ظاهر شد.  زیر کلیدر توسط الهام باز شد و بعد ه قهیگفت و بعداز چند دق یآرام "باشه"

شد و او را محکم  میبرداشتم و گردنش مورد خشم دست ها زیهنوز نگاهش با من گره نخورد که با خشم به طرفش خ

 . همانجور که گردنشدکر دیدخشم مرا تج نیکوباند که داداش به هوا رفت و ا واریبه د

 

 و با خشم نعره زدم: دمیرا بهم ساب میدادم ، دندان ها یفشار م را

 بخونه. شیپ شیرو پ یغزل خداحافظ دیزدن بهش با بیآس گهیرو که به خواهرم تو بگه د یکشم کس یم-

 یمکان خال نیدر هم نجایکرد تا تمام خشم دوساله ام را هم یم کیمرا تحر شتریب نیو ا یو پا زدنش را د دست

 کرد و از فشار را کم کنم. یام شد و سع قهیلرزانش را بند  یکنم. دست ها

؟  یبال سرم خواهرم اورد نیا یگ.ه خوردم ... آشغال به چه جرأت یکنم که بگ یم یبه مرگ مادرم قسم کار یعوض-

 سکوت کردم بسه از حاال قبر خودت رو بکن. یهرچ
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افتاد ،  یهم م یرا رو شیداشت چشم ها گهی... د دمید یمرگش م یرا تو یبود و همه چ به خون نشسته میها چشم

افتاد و سرفه  نیزم یرو ینفس یدخترک که از ب چارهیشانه ام نشست محکم مرا به عقب کشاند. ب یرو یکه دست

 . عربده زدم:دیکش یدر پ یپ یها

 نداره ... تیصدرا براش غرور اهم-

 نداره ... تیبراش نارو زدن اهم 

 .دیزدم که تن خودم لرز یرا باال بردم و عربده ا میصدا

 .ستیجلو دار خشمش ن یکس نییپا ادیناموس صدرا بذارن اون موقع خدا هم ب یکه دست رو یبه زمان یوا-

 شیزدم و جلو ی. پوزخنددمیکش یکش دار یبود گرداندم و نفس ها "ستاره"را به دختر کنارم که اسمش  نگاهم

سم ! نفنهیبه س نهی. رخ به رخ! سستیکوباند و با پوزخند مرا نگر میاش را به چشم ها یعسل ی... چشم ها ادمستیا

 یبلند شد و محکم رو زشیر "آخ"زدم که  رتشبه صو یلیرا حبس کردم و دستم را باال بردم و با تمام قدرت س

 بشوند. سیاز اشک خ میافتاد. مردانه بغض کردم و گذاشتم و چشم ها نیزم

 انطیاون ش ستیرو اون زن ن گهینفر د هی یبره و نابود کنه زندگ ادشیاز  یکه زنانگ یگفت زن یم شهیاسرا هم-

 صفته!

من آب شد ... از  یخواهرم ذره ذره جلو»گفتم:  یلرزان و پر درد یو با صدا دمیلبم کش یبه گوشه  یبغض دست با

که خواهرم  ییکنم همون دردا یم یکه باال سرمه قسم کار ییخدا شد به همون ریوجدان کتک خورد ... تحق یمن ب

 یدور شدم ... هنوز کامل دور نشده بودم که صدا جازدم و با نفرت از آن شانیبه هردو یلگد.« دیشما هم بکش دیکش

 کرد. کیام را تحر یعصب یرگ ها یستاره مو

که با  یامضا کرد یاستفاده کردم و گفتم تو در عالم مست شیهوشیدرکار نبود فقط از ب یبه توران بگو اصال قرار داد-

 ... یاریمن پول در ب یو برا یمن کار کن

 باال تر رفت و نفس مرا به کشتن داد. شیصدا

 دیرقص یبرام داشت ؟ اون م یخواهرت چه سود یبدون یخوا یفکر انتقام بودم ... م هیو هر ثان قهیهر روز و هر دق-

که  ییکرد عکس ها یشد. بدبخت فکر م یم شتریاومد و من حس انتقامم ب یکردم اون عشوه م یو من پول جمع م

 بوده و اون عکسا فتوشاپ بودند. هوشیب قطدونست ف یکنم نم یبوده رو پخش م یب.غ.ل پسر یمست بوده و تو
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 که هاج و واج بودم ، کوباند. یمن یپوزخند دست الهام را گرفت و در را به رو با

 

 

 

*** 

 

گذروندند، کنار زدم و جفت  یصورتم داشتند خوش م یسمجم را با دست که رو یاشک نظاره گرش بودم.اشک ها با

 را محکم گرفتم. شیدست ها

 .یش یآروم باش! بخدا خوب م زمیتوران عز-

 :دیگرفته بود،التماس وار نال شیها غیکه بخاطر ج ییهق هق و صدا با

 .ستمیخوام برم خونه! من سالمم ... من معتاد ن یبگو من م-

را با  شیبهش رطوبت وارد کنم و همزمان دست ها یداغم کم یکردم با لب ها یزده اش را سع خی یشدم و گونه  خم

پاک  سیخ یبا پنبه  یصورتش را کم یتخت خوابوندمش و اشک خشک شده رو یکف دستم، مالش دادم. آرام رو

 کردم.

 شه. یدرست م یچند روز فقط چند روز تحمل کن همه چ ،یلمتو سا زکمیعز-

جلوتر آمد. صورتم را با اخم برگرداندم  ینیغمگ ی افهیاتاق را ترک کردند و صدرا با ق یزیها با نگاه ترحم انگ پرستار

 شد. دهیناتوان توران کش یو آستر مانتوام توسط دست ها

 م کردم؟بدبختم؟ مگه من چکار الها نقدریثنا من چرا ا-

وار بدنش  کیستریرا به آغوش گرفت و ه شیآورد، نگاهش کردم و پاها یکه غم درش زبان در م ییچشم ها با

دورش آشفته شده بود. انگشت لغزاندم البه  شیزد و موها یدر تنش زار م مارستانیب ی. بلوز و شلوار صورتدیلرز



                                                                                 همراز یپناه یب

 
335 

 

 یبهم م شیبخاطر مواد که دندان ها ایبود  مادانم از سر ینوازشش کردم. نم یبهم گره خورده اش و کم میموها یال

 خوردند.

 !رمیم یدارم ... دارم م-

 :دمیبغض نال با

 .یخدانکنه خواهر-

نخ  نخ به یکه ال ییو با اشک ها دیبه آغوش گرمش کش د،یلرز یم دیتوران را که مانند ب فیجلو آمد و بدن نح صدرا

 .دیکشتوران  یبه موها یشد دست یگم م یموها

 !زمیآروم باش عز-

 چنگ زد و با هق هق ضجه زد: راهنشیپ به

 . توران حالش بده! توران معتاده.ستیحالم خوب ن-

ورتم به ص یزدم و دست رونی. آرام از اتاق بدیاین رونیب یبا تخس نشیام از ب هیگر یتا صدا دمیبه لبم کش یدست

 مشغول شماره گرفتن شدم. یاشک یانداختم و با چشم ها وارید یوزنم را رو فتم،یآنکه پس ن ی. برادمیکش

 بله؟-

 ... مارستانیب ایب ایبرد-

 اش در گوشم زنگ خورد. دهیترس یصدا

 شده؟ یچ-

 میدست ها نیانداختم و سرم را ما ب بیدر ج یگوش!« ایفقط ب»گفتم: یخسته ا ینشستم و با صدا یصندل یرو

 شد. یبلند نم شیبختک نشسته بود و از جا نیشد ع یمحو نم میچشم ها یگرفتم. بدن لرزان توران از جلو

 

*** 
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 آمد. نگاهم را به صدرا دوختم و گفتم: یدر نم ییکش صدا چیمحوطه نشسته بودند و از ه مکتین یماتم زده رو همه

 شد؟ ینجوریچرا توران ا-

ر د یشد انگار خنجر یکه از دهانش خارج م یکردن شد. با هرکلمه ا فیشروع به تعر دیلرز یکه از بغض م ییصدا با

دهانش کوفت. باربد هنوز  یشد و دستش را محکم بر رو یگونه اش جار یثنا رو یکردند. اشک ها یام فرود م نهیس

و  دمیکش یکش دار ی.نفس هادمیرا به عقب کش میموهاقرار دادم و محکم  لهیرا وس میمات مانده بود... انگشت ها

 :دمیغر

 رو کرد؟ نکاریرا ا! چایعوض-

 لب زمزمه کرد: ریمخلوط کرد. ز میچشم ها یبه ثنا انداخت و دوباره نگاهش را با سبز ینگاه کی

 .ستیمهم ن-

 شانه اش گذاشتم. یشد و دستم را رو کیبهم نزد ابروانم

 ما مهمه! یاما برا-

صدرا  نینگاه خشمگ« خوبه. گهیآقا خوب باشه د نیبه نظر ا یهرچ»ثنا شکل پوزخند گرفت و با طعنه گفت: یها لب

 شد. نهیداد و دست به س هیافاقه نکرد و به درخت تنومند پشت سرش تک شیهم بر رو

 برسه. اشینه خواهرش مهمه نه زنش اون فقط به خوش گذرون-

 روبه آسمان چرخاند و دستش را در هوا چرخاند. شیها چشم

 ترسه مبادا الهام اوف بشه. یم-

کرد. دست مشت شده  بشینص یزانواش گذاشتم و باربد چشم غره ا یدست رو عیواست صدرا بلند شود سرخ تا

 :دیکوباند و با خشم غر مکتین یاش را رو
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بود پاشون گذاشتن. چقدر به همون توران  یحرف دهنت رو بفهم ثنا! خواهرم و زنم چکار نکردن؟ هر آشغال دون-

ه کن،راه و چاه نشونش بده ن شی! حالریدر به تو نفهم گفتم پشت توران رو نگاحمق گفتم با ستاره دوست نشه؟ چق

 تو چاه. شیبنداز شتریب نکهیا

 شد. رهیاش خ دهیترس یو به چشم ها ستادیثنا ا یرا محکم پس زد و جلو دستم

حال و روزم نشه.تا  نیزدم تا حاال ا یبه گوش توران م یلیبه گوش تو و س یلیس هیهمون اول  دیبا رتیغ یمن ب-

 یم دس؟یپوس نقدریا دتیکه عقا میانوسیمگه عهد دق یگفت یو م یوردیخودت زبون در م نیهم دیگفتم نر یم

 .دیکش شیموها یال ی. با پوزخند دستدیداد یجوابم م یبا تند دیگفتم ثنا مواظب خودتون باش

 ی! اونجا حتلندینه تا کاسینه آمر رانهیکشور ا نجایبدون ا نمیرگ هامه...ا یتو ینه مرد ساالر انوسمیمن نه عهد دق-

 .رنیس دنیاز بس د ستنیمرداشون چشم گوش بسته ن رونیل.خ.ت هم برن ب

 شد و با غم ادامه داد: رهیبه ثنا خ باز

گردن تا  یم یشه خ.ر.اب و مردا دنبال بره ا یم رونیدختر موهاش بندازه ب هیبوده تا  یکشور من از بس نف یتو-

رو بخاطر خودتون گفتم،مطمئن  نهایا یهم دارند. من همه  غهیتا ص10یبار ازدواج و باال4ما حق یبدرنش چون مردا

 تیاد،امنیاشک ناموست در ن نکهیا یعنی رتیدونم غ یم نمیب یبدن نم انیرو به دستور و چادر و نما رتیباش غ

 بشن واسه بره! یور من شدن گرگ تا سرپناهکش یگه،مردا ینم نیثنا کشور من ا یداشته باشه ول

 

انداختم و نخواستم اشک جمع  نییاز غم ترک کرد. سرم را پا یرا با بار مارستانیو به سرعت ب دیکش یقیعم "آه"

 دی کشباال نیف کیاش را با  ینی. بنمیلرزان از بغضش را نب یانداختم و تا لب ها نیی. سر پانمیشده در چشمش را بب

 را دراز کردم. میدادم و پاها هیتک مکتیپشت ن هشد تا توران تنها نباشد. سرم را ب مارستانیو وارد ب

 ا؟یبرد-

 بله؟-

 برخاست. مکتین یبهم انداخت و از رو ینگاه مین

 .ییبرم جا دیمن با-
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 .ستمیحسش نگر یب یبه چشم ها کنجکاو

 کجا؟-

 سالمندان. یهمون خونه -

آن زن  یعنیام زدم.  یدر گوش یهدف گشت یام را برداشتم و ب یخارج شد. گوش مارستانیتکان دادم و از ب یسر

ا ر میدرختچه ها. چشم ها یسالن کردم و دوباره چشم گم کردم البه ال یبه ورود یکه باربد دنبالشه؟ نگاه ستیک

 به ذهن و بدنم بدهم. یاستراحت یباد بهار نیبا ا یبستم تا کم

 

*** 

 

به  یشده بود. دست رهینبود، خ یزیدار و درخت چ رازیاز پنجره که غ رونیهم باز سکوت کرده بود و به ب اندفعه

 چیه یحس بودند. انگار یروح و ب یب شیهمراه نشستم. چشم ها یصندل یو کنار تخت رو دمیلبم کش یگوشه 

 درش رفت و آمد نکرده بود. یندیحس خوشا

 د؟یهنوز حرف بزن نییخوا ینم-

 ادمستیا شیجلو یشد. عصب رهیاز پنجره خ رونیسرش را به طرفم گرداند و دوباره به ب یفقط لحظه ا یلحظه ا یبرا

ان تک شیشانه ها یاو حت یول د،یپلکم پر یکم شیفلز مانند کوباندم از صدا ءیش یرو یو جفت دستم را محکم رو

 :دمیام غر دهیبهم چسب یدندان ها یو از دال دمیکش ینخورد. پوف کالفه ا

 خانم با شمام!-

سرش به طرفم  ه،یبعداز چند ثان« کنم؟ فیمن اول شروع به تعر دیخواه یم "اصال»گفتم:  عیسر یفکر کی با

نشسته بود،  میکه ناخودآگاه کنج لب ها یلبخند کی. با افتمی شیرا درون چشم ها یشد و برق مشتاق لیمتما

 ش.چشمان یایشدم به در رهیو خ ستادمیکنارش ا

 رفت. یاونا م شیداشت پ یهر مشکل یرفت، چون تک بودن هرک یهمه مون جونمون واسه اسرا و توماژ در م-
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 را به پوشش درخت ها دوختم و با غم ادامه دادم: میتخت نشستم و اندفعه من بودم که چشم ها یرو

توماژ قبل نشد، شکسته شد به قول خودش  گهیشوک بودن، عمو توماژ د یعمه اسرا مارو ترک کرد همه تو یوقت-

 اسراش زنده مونده بود. تیوص یفقط برا

شه، غماش رو  یاون ناراحت م یگه آبج یصدرا بهش م یوقت دمید یم دم؛ید یثنا دوست داشتن رو م یچشما از

 .دمیچشماش د یرو تو یعمو گفت با صدرا ازدواج کنه برق خوشحال یاما شک داشتم تا وقت دم،ید یم

 :دمیهنوز مشتاق آن زن نگاه کردم و پرس یچشم ها به

ون کنه ا یاون صبح م ادیباشه ... تو شبات رو با  گهید یکینفر باشه و اون عاشق  هیعمر عاشق  کیسخته  یلیخ-

 کنه. یصبح م گهیشباش رو با جسم د

 زدم و ادامه دادم: یپوزخند

زدند که  یلبخند م یداشتن کم یمونه، ول یکردن درسته لکه اش م یهمه کم کم داشتن غم مرگ اسرا رو پاک م-

 اسراش. شیو رفت پ اردیطاقت ن گهیتوماژ د

 و صدرا ... توران

 درون مشتش مچاله شد. مارستانیب ینگاه کردم که بلوز آب دشیسف یبه دست ها یچشم ریز ناگهان

 ... یدونم به ثنا دلبسته شده. حاال ول یم یوده؟ ولصدرا قبال عاشق الهام ب یدون یخودشون رو باختن ... م گهید-

دوست  شتریخواهرت که از جونتم ب یکردم ... سخت بودن گفتن معتاد اریانداختم و سکوت اخت نییرا پا سرم

 .یداشت

 رفته اش به سرعت باال آمد. لیتحل یبا صدا سرم

 ...؟ یول-

 .دیگونه ام غلط یقطره اشک رو کی

 بال سرش اورده. نیا یدونم ک یمعتاده شده ، نم زهیکه واسه همه عز یحاال خواهرم ... کس-
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 داد. یجلو آورد و درون دست سردش جا اطیباالخره نم اشک درش نشست و دست لرزانش را با احت شیها چشم

 برات بگم؟ ی... چ یچ-

 را بستم. میها چشم

 ن؟یدرباره عشق توماژ و اسرا ... توران و صدرا ک-

 چشم ها. نیداشت ا یحس آرامش بیزد و پشت دستم را نوازش کرد ... عج یا مهینصف و ن لبخند

 عشق؟ نه ... نه به قول توماژ اونا عاشق هم نبودن اونا هم رو دوست داشتن.-

 در گذشته غرق شد. ینگاهش کردم و انگار جیگ

 خوابه! ینم چوقتیخوابه، اما دوست داشتن تب نداره و ه یم یعشق تبش تنده و زود-

 یادیز یها یداد. اونا سخت ادیبود اون محکم بودن رو به همه  یزد؛توماژ مرد واقع یحرف رو همش توماژ م نیا

 و ... دنیکش

 .دمیبه صورتم کش یبه صورت غرق در اشکش کردم و کالفه دست ینگاه

 

ز جا ا ی. دستمالدمیکش یدردناک "آه"تا بهم برسند؟ سرم را تکان دادم و  دنیکش یانقدر توماژ و اسرا سخت یعنی

 انداخته بود. نییکشاندم و به دستش دادم. به  صورتش دقت کردم که سرش پا رونیب یدستمال کاغذ

 ؟یداستان بود نیا یتو کجا-

 من نبود. یدرمان دردا چکسیه ینقش آدم بده! اول بد بودم بعد شدم خوب ... درمان درد ها بودم ول-

 «من مهرسام!»شد و محکم گفت:  رهیخ میرا باال آورد و به چشم ها سرش

زانو نشستم و حاال من بودم که دستش  یرا آزاد کردم. رو نمیو مبهوت چشم در صورتش چرخاندم و نفس سنگ جیگ

 را گرفتم.

 افتاده؟ یمگه چه اتفاق ؟یینجایخودت رو بگو؟ چرا ا یحاال زندگ-
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 لب باز کرد: د،یلرز یکه از بغض م یصدااز پنجره دوخت و با  رونیو باز نگاهش را به ب دیاش لرز چانه

 

 و اشک ضجه زد: غیگذاشت و با ج شیگوش ها یمشت شده اش را رو یها دست ها وانهید مانند

 .رمیخوام ... نذاشت بوش کنم، نذاشت نوازشش کنم، نذاشت دست کوچولوش بگ یمن بچمو م-

 غم نگاهش کردم و او با هق هق گفت: با

 خوام. یمن جگر گوشه ام رو م ایخدا نه؟یتاوان مادر شدن ا ایخدا-

را به آن سمت بکشنام. زانوانش  میشد تا قدم ها یمانع م یزیچ کی یاش بشوم، ول هیجلو بروم و مانع از گر خواستم

 وار خودش را با اشک تکان داد. کیستریو ه دیرا به آغوش کش

 مادر! زدلیالال الال بخواب عز-

 گرده. یبر نم گهیالال گل پونه بابات د الال

 .دیکش شیبه زانو پا یدست

 ... بخواب گل مادر! زکمیبخواب عز-

 لرزان ادامه داد: یچانه ا با

 .نمی... نذاشتن گلم رو بب دمتیسال ند 25نفسم  ؟ییمادر کجا یدردنه -

از اتاق خارج شدم. قبل از وفتن به پرستار سپردم تا بهس سر بزند. سرم  عیغده بود، قورت دادم و سر نیکه ع بغضم

 یزن ... عصب نیا یاش داشت، ول یدر زندگ یدرد کی یانسان ها فکر کردم. هرکس یفرمان کوباندم به زندگ یرا رو

نکرده بودم. پشت چراغ  یدگیبود به کارها رس یرا روشن کردم و به سمت شرکت حرکت کردم. چندوقت نیماش

 دنیسال از د 25که  ییو به مهرسا دمیبه لبم کش یام فکر کردم. دست یبه مشغله ذهن یو کم ستادمیقرمز ا

سخته هنوز  یلی. خستیفرزندش ن یمادر سخت تر از دور یبرا یدرد چیفرزندش محروم بود، دل سوزاندم. ه

بود، وارد شرکت شدم. تا  نییکردم و همانجور که سرم پارا پارک  نیشرکت ماش ی. جلورنشیازت بگ یلمسش نکرد

اش را زد و بدون آنکه نگاه به سرباز  یام سکته را زد. باز پوزخند لعنت نهیدر س دنشیسرم را باال آوردم، نفسم از د
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ر پ یدوختم به چشم ها مچش د،ییایتا سرباز با دستبند خواستم به طرفم ب« خودش اومد.»اش بکند، گفت:  یکنار

برد، به  یمارک دارش فرو م یشلوار پارچه ا بیهمانجور که دست در ج« ستوده؟ یآقا»تمسخر ستوده و گفتم: 

 گفت: یسمتم آمد و جد

 .ینگرفت یبهت مهلت دادم، اما خودت جد-

 زد، زمزمه کردم: یم ادیکه غمش درش فر یبودم ... دستش را گرفتم و با لحن زاریالتماس ب از

 گه؟یفرصت د هی-

 گفتم: ادیباال انداخت و با فر "نه" یبه معنا ییابرو

 !اردِیلیم 10. الکردار ستی، دو تومن ن یکیدِ المصب -

 جلو آمد و با اشک و التماس رو به ستوده گفت: یمنش

 .دیبد گهیفرصت د هیگه  یراست م سیستوده رئ یآقا-

م که دور مچ یدستم، نگاه دادم به دستبند فلزبستن مچ  خیرا کنار زد و از شرکت خارج شد. با  یپوزخند، منش با

مرا با آن  یرحم یدادم و سرباز با ب یپر اشک منش یچشم ها لیتحو یا مهیکرد. لبخند نصف و ن یم ییخودنما

و  ندمینب یانداختم تا کس نییرون برد. سرم را پاینفسم را به اسارت برده بود، از شرکت ب ییجورا کیدستبند که 

س ح یگذاشت و نگاهم با نگاه ب سیپل نیماش یصندل یتنم را رو یرحم ینرود. باز هم سرباز بود که با ب میآبرو

 عرق میام خارج شد. کف دست ها دهیحرکت کرد و نگاه ستوده از د سیبه سمت اداره پل نیکرد. ماش یستوده تالق

 یم خراش شیرا به تکه ها میوگرنه گلوخواستم بشکند  یاز بغض پر شد و نم میگلو ست؟یبس ن ایداکرده بود. خ

ضرر  اردیلیم10اشتباه  کیزند. خدا لعنتم کند با  ی. مطمئنم بابا سکته را منمیرا نب یخوار نیداد. چشم بستم تا ا

آورد.  یم میسر گلو ییچه بال شیها اخهکرد و معلوم نبود و ش یزدم خدا لعنتم کند. بغض همانجور داشت رشد م

بود  یزندگ یفقط فکرم به سو دمیراه نفهم ریرا در طول مس نهایکدام ا چیه میستادی...کنار دفتر امیوارد سالن شد

بود، با ورود ما سرش را باال آورد  نییکه سرش پا یو مرد مسن میشد. وار دفتر شد یکه همه بخاطر اشتباه من نابود م

وع شر ییرسا یبود با صدا "ینظر"اش  یلیفام انداختم و سرهنگ که نییگذاشت. سرم را پا ینظام حترامو سرباز ا

 به حرف زدن کرد.

 فعال ببرتش بازداشگاه تا زمان دادگاه. یاحمد-
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 باز کردم: دهان

 اشتباه بود ... هیبخدا اون فقط -

 به شدت درهمش، خورده شد. یحرفم با اخم ها یباق

 ؟یاحمد-

 چشم قربان!-

را باز کرد و دستبند مزخرف را از  یبرد و در آهن نییاز پله ها پامرا  یسرهنگ مسن...احمد نیبداخالق بود ا بیعج

دستم مالش دادم و وارد اتاق نمور شدم و تا در بسته  یکیبا آن  یکرد، کم یدور مچم باز کرد. تا مچم احساس آزاد

ام خارج  نهیاز س "آه"گذاشته بود، نشستم و  یگوشه ا که یتخت تک نفره ا یشد، اتاق از ظلمات فرا گرفت. رو

گونه ام سر  یام را حس کردند و با لبخند رو ییتنها یرکیبا ز میکوباندم و باالخره اشک ها واریشد. سرم را به د

 من سرسره است. یگونه  یخورند انگار

 

در، کوباندم. بعداز چندلحظه،  یتخت بلند شدم و به سمت در رفتم و چندبار با مشت رو یاز رو عیسر ،یفکر با

ا و ب دیاش کش یشانیپ نیبه شکل اخم ما ب یپرپشتش، طرح یز پنجره کوچک در را گشود و با اخم هاهمان سربا

 بغض عبورش دادم. نیاز ب یبزاق دهانم را به سخت «ه؟یچ»گفت:  یخشن یصدا

 به خانواده ام بزنم؟ یزنگ هیشه  یم-

مم بود، از دور کمرش برداشت و دور مچ که خار چش یبا مردد نگاهم کرد و بعد در را کامل باز کرد و دستبند یکم

 ی. باز احترام نظاممیهمراه هم وارد اتاق شد "داخل ایب"به در اتاق سرهنگ زد و با گفتن  یمظلومم انداخت. تقه ا

 هیه ش یم»گفتم:  عیو سر نداختمیرا تعلل درش ن رهنگسرهنگ بداخالق گذاشته شد. نگاه س یسرباز بود که جلو

ن به تلف "بسم ا..."رفتم و با  زیتکان داد و دستبند از مچ دستم رها شد. به سمت م یسر« به خانواده ام بزنم؟ یزنگ

 صدرا را گرفتم. لیموبا یدست گرفتم و شماره 

 بله؟-

 صدرا؟-
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 زمزمه کرد: یمتعجب یرد و بدل شد که ناگهان با صدا یگوش نیفقط سکوت بود که از ب یا قهیدق

 ؟ییباربد تو-

 انداختم. نییرا صاف کردم و سرم را پا میصدا

 ... سیاداره پل ایصدرا ب-

 چرا؟-

 آشفته ام وصل کردم. یموها یال یدست کالفه

 .ایصدرا تو فقط ب-

 باشه ، باشه اومدم.-

که گفتم، دستبند دور مچم احاطه شد و باز آن  یگذاشتم و با اجازه ا شیزدم و تلفن را سر جا یا مهینصف و ن لبخند

 حرف وارد بازداشتگاه شدم. یو ب دمیکش یذهنم شد. پوف یملکه  کیاتاق تار

 

*** 

 

گاه ن یتنش بود، باال آمد و رو ینشسته بود و لباس نظام زیکه پشت م یو نگاه مرد مسن میوارد اتاق شد ا،یبرد با

 ما برخورد کرد. ی دهیترس یها

 ؟یچ یمن بازداشتگاهه؟ برا ییگفتن پسر دا دیببخش-

 .مینشست زیچرم کنار م یها یصندل یرو ایکرد و با اشاره اش، من و برد یزیر اخم

 اسمشون ؟-

 باربد!-
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 .ختندیتنم ر یرو یزد که احساس کردم آب سرد یرا درهم قالب کرد و حرف شیتکان داد و انگشت ها یسر

 شه. یمشخص م یو همه چ ادیبازپرس م ی، ول اردیلیم10 دنیباال کش-

 آورد. شیحال مرا سر جا یکم ایلرزان برد یسرهنگ بود که صدا یمات من رو نگاه

 چسبه. یوصله ها به تن داداش من نم نیپول در اورده حالل بوده ا یباربد هرچ ؟یدنیچه باال کش-

 چرخاند. ایمن و برد نینگاهش را ب یجد

 .دیریبراش بگ لیوک دیتون یشه ... شما فقط فعال م یمعلوم م یهمه چ-

 را قورت دادم و با التماس گفتم: بغضم

 ؟ نمشیتونم بب یم-

 .دیمالقات کن شونیشه با ا ینم ادی! تا بازپرس نریخ-

ام را ماساژ دادم و به مرد  یشانی. با انگشت شست و اشاره، پمیزد رونیرا محکم بهم فشردم و از اتاق ب میها چشم

 شدم. رهیکرد، خ یکه با پوزخند مارو نگاه م یکت و شلوار

 تونه سر منو کاله بذاره. ینم چوقتیه دیبه باربد خانتون بگ-

 اش نگاه کردم. یاشک یچرخاندم و به چشم ها ایرا به سمت برد میکردم و رو یجیاز گ یاخم

 ... لهیزنش وک یالیاز فام یکیبهزاد ،  ییزنگ بزن به دا-

 تکان داد و زمزمه کرد: یسر

 و زنگ بزنم. رمیام رو ازشون بگ یکه گوش رونیرم ب یمن م-

گوشم اشکش در آمده بود  یدستانم گرفتم و پرده  نیکنار اتاق نشستم. سرم را ب یصندل یرا ندادم و رو جوابش

بن بست  م،یکن یرا انتخاب م یزد. چرا هر راه یزن که کل اداره رو گرفته بود، بهش چشمک م کیو داد  غیبسکه ج

 م؟ینیرا بب یشرنگ خو دیچه نبا یاست؟ برا
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بدش که در وجودم منتقل شده بود،  یزد و اداره را با حس ها میبه موها یچنگ یساعت شده بود که، عصب مین حدود

 ضرب گرفته بود. به طرفش رفتم. نیزم یبا پا رو ینگاه کردم که عصب ایترک کرد. به برد

 شد؟ یچ-

 گفت: دیو نا ام دیکش یقیآنکه نگاهم کند، آه عم بدون

 تا من بتونم باهاش صحبت کنم. ادیبشه، بازپرس ب یاش ط یمراحل ادار دیشمارش رو از عمو گرفتم و اون گفت با-

بود که بر  یشوم ی هیچه سا گرید نیپرت کردم. ا رونیدهانم را به ب یو هوا دمیصورتم کش یمحکم به رو یدست

 ما افتاده بود؟ یخانواده  یرو

 گفت: ینیلحن غمگ با

 ثنا و توران! شیخونه تا به بابا و مامان بگم .... توهم برو پ رم یمن م-

 بشود که ، به عقب برگشت و دستش را در هوا تکان داد. نشیرفت تا سوار ماش ابانیسمت خ به

 .انیعمو بهزادم گفت فردا م یراست-

 تکان یزرد زنگ یتاکس یبرا یبرگردد. دست شیتا حالم سر جا ستادمیهمانجا ا یا قهیتکان دادم و چند دق یسر

ه ب یبرنامه ها نبود. دست نیکند؟ باربد اهل ا یشد باربد کاله بردار یرا بهش دادم. مگر م مارستانیدادم و آدرس ب

 میزدم و رو یدر مورد مشکالت جامعه. پوزخند گفتنبود شروع کرد به سخن  یراننده که مرد مسن دم،یگردنم کش

درد تو  گریدانم با کدوم دردم سر و کله بزنم د یمن خودم نم یمد گرداندم. حاجپر رفت و آ یها ابانیرا به سمت خ

ه نشست میشانه ها یکه رو یاش را دادم و با غم هیمرد گذشت و کرا یها ییبا پرگو ریکش. باالخره در طول مس شیپ

 گرفتم. ثنا را یکشاندم و شماره  رونیرا ب لمیو موبا ستادمیا یشدم. کنار مارستانیبود، وارد ب

 ؟ هیچ-

 کارت دارم. رونیب ایب ؟یستیسالم بلد ن-

 ندارم. یکار انتکاریبنده با خ-

 پشت سرم کوباندم. واریرا داخل دهان بردم و مشتم را به د میها لب



                                                                                 همراز یپناه یب

 
347 

 

 

 دونم و تو. یمن م ییایثنا احترام خودت رو نگه دار ... اگه ن-

انداختم و بعداز  بیرا با حرص داخل ج یخواستم ادامه حرفم را بزنم، با بوق ممتد دهانم همانجور باز ماند. گوش تا

زد و  یبرخورد کرد، پوزخند شیآمد. نگاه پر حرصم را که در چشم ها رونیآرام از سالن ب یبا قدم ها قهیچند دق

 و اخم کرد. ستادیا میجلو

 ؟ هیچ-

نزند و جوابش را  رونیاز دهانم ب یزیوقت چ کیدادم تا  یبردم و فشار محکم میدندان ها یاشاره ام را ال انگشت

کمرش را با  عیزنم، عقب گرد کرد و خواست برود که سر ینم یحرف دید یندهم. نگاهم را اطراف چرخاندم و وقت

 .میدست مردانه ام محکم گرفتم و حاال کامل رخ به رخ هم بود

 حال توران چطوره ؟-

 !هینداشته باشه عال شیاگه داداش خوبش کار-

 ریتو دختر؟ همانجور داشتم در ق یبودم. چکار با دل من کرد اهشیس یچشم ها خیزدم و همانجور م یپوزخند

 رفت که از کمرش را از چنگ انگشتانم آزاد کرد. یم غمایشدم و نفسم به  یچشمانش غرق م

 ؟ یدیفهم ،یدست به من بزن یحق ندار-

تکان دادم و دستش را گرفتم و محکم پشت محوطه کشاندمش و  یباال انداختم و لبم را داخل دهان بردم. سر ییابرو

کوباندم و بدون آنکه بهش مهلت حرف زدن  واریکر کننده اش ندادم. کمرش را محکم به د یها غیبه ج یتیاهم

هم  یرا رو میو من بودم که چشم هاشد  شتدر یبه آن شیکرد. چشم ها یتالق شیبود با لب ها میبدهم، لب ها

شد. دست راستش را باال آورد و پهلوام را با  یخفه م شیمن در گلو یبا ب.و.س.ه  شیها غیزدم و ج یبستم. لبخند

صورت  یجدا شدم ، اما هنوز فاصله  یاش گرفتم و ازش کم ینییاز لب پا یزیچنگ زد. گاز ر فشیظر یانگشت ها

 .دیرس ینم ممتر ه یلیهامون به م

 ؟یدیفهم دنت،یبوس یخواد باهات بکنم حت یپس حق دارم هرکار که دلم م یمن یزندگ ،یمال من ،یمحرمم-
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لبش  یمحکم رو دش،یزد و با آستر مانتو سف یغیلبش کاشتم و کامل ازش جدا شدم. ج یرو یزیر ی.و.س.ه ب

 .دیام کوب نهیبه تخت س یو مشت محکم دیکش

 بابا! ریبم-

. با خنده، دیکه کامل به طرفم چرخ دمیآن مچ دستش را محکم گرفتم و کش کیخواست از کنارم بگذرد، به  تا

 انگشت اشاره ام را به سمت لبش اشاره زدم.

 کنما. یات م هیباز تنب یادب بش یب-

گاز  میگونه اش را محکم با دندان ها عی. با خنده جلو رفتم و سردیزد که از حرص پلک راستش پر یفیخف غیج

 در گوشم نشست. با بغض نگاهم کرد. "آخش"گرفتم که 

 توران تا تنها نباشه. شیبرو پ-

ر د "یآه". ستمینگر دنشیفرو بردم و با لبخند به دو بیمحو شد. دست در ج دمید یکرد و به سرعت از جلو یاخم

گذشت! کاش  یمانند باد نم یخوب به زود یروز ها چوقتیگذشته فکر کردم. کاش ه یها یو به خوش دمیدل کش

چاقو خودمان را خالص  کیبد بود همانجا با  گرافتد و ا یب یچه اتفاق ندهیقرار است در آ میدانست یو م میداشت یگو

 .میکرد یم

 

 

 

*** 

 

 ی هیپا یبهم قالب شده ام گذاشتم و صدا یانگشت ها ینمور اتاق بود، رو یزده ام که بخاطر هوا خی یشانیپ

 کرد. ییشد، در گوشم خودنما دهیکش نیزم یکه رو یصندل

 رو از اول تا آخر بگو تا بتونم کمکت کنم. هیباربد جان قض-
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داشت.  یاهیس یدوختم. چه چشم ها ینام لیوک یجدا کردم و به چشم ها میچندلحظه، سرم را از دست ها بعداز

 لب باز کردم: یرفته ا لیتحل یم و با صدادر دل زد یپوزخند

ره. برعکس همون روز من  یبه باد م مونیکل زندگ میبزن ادیز ایصفر اشتباه  هیحساسه اگه  یلیخ یحسابرس-

ضرر  اردیلیم10ستوده  یفقط حساب هارو اشتباه کردم و به آقا دمیداشتم. بخدا من باال نکش یذهن یریدرگ

 رسوندم.

 کرد، گفت: دایشده که تا عمق نفوذم راه پ زیر یگذاشت و با چشم ها یفلز زیم یجفت دست رو آرنج

 کنم. یبلکه من هم قبول نم یحرف نه تنها قاض نیبزرگتر هم اشتباه کردند؟ باربد ا یها یحسابرس یعنی-

 :دمیبهم چفت شده، غر یدندان ها یو از ال دمیکش میموها یال یدست کالفه

 ستوده هم بهم گفت تنها به من اعتماد داره. ینبود. آقا گهید یودم و کس! فقط من بهیشرکت ما خصوص-

 را باال بردم: میصدا یکم

باال بکشم؟ از صبح خروس خون تا بوق  اردیلیم10خونه نبردم اونوقت  یپوست تخم بدون اجازه تو هیمن تا حاال -

 دراز نشه. یکس یلوجمع کنم تا دستم ج یبسازم، پول یخونه ا هیکشم تا بتونم  یسگ زحمت م

 گفتم: ینییپا یرا مالش دادم و با تن صدا میانگشت اشاره و شست، چشم ها با

 خانواده هستش ... یشرکت متوصل به همه  نیا-

 بغض ادامه دادم: با

 اشتباه! کیهمه رو نابود کردم فقط با  یزندگ-

حرارت وجودم را ببلعد.  ،یگر لهیدر عمق وجودم نفوذ کند و با ح یاش کم یگذاشتم تا سرد زیم یرا رو صورتم

 شانه اش انداخت. یاش هم رو یمشک یدست فیبلند شد و ک شیو از جا دیکش یقینفس عم

فرستن تا حساب هارو  یچندتا حسابرس قهار م یکنم، روز دادگاه اعتراض بزن خود قاض یم ادیهرکار از دستم بر ب-

 کنند. یاز اول بررس

 فشرد. یدستم گذاشت و کم یلبخند دستش را رو با
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 به خدا باشه. دتیام-

 میمن متمرکز کرد تا از جا یباز کرد و نگاهش را رو شیبود، در را برا ستادهیکه کنار ا یتکان دادم و سرباز یسر

عذاب  یکه ملکه  یدل کندم و با سرباز به سمت اتاق یکه در تنم جا خوش کرده بود، از صندل یبلند شوم. با خستگ

 .میجسم و روحم بود، حرکت کرد

 

*** 

 

و  نگاهم کرد یکردم. صدرا عصب هیبلند گر یکردم و با صدا یمحکم نیام گذاشتم و ف ینیب یرا رو یکاغذ دستمال

 گفت: یبا لحن آرام ایبرد

 نظر دکتره. ریزتا باربد آزاد بشه، توران هم  میذار یم یزیچ یبعداز دادگاه سند ته؟یچ یبرا هیگر یآبج-

رد بابا هم کالفه نگاهم ک« شمال؟ دیچرا شما منو نبرد "اصال»کردم و رو به بابا گفتم:  یمحکم نیهم با دستمال، ف باز

 بود، با لبخند دستم را فشرد. دایهو شیو عمو بهنام که بخاطر پسرش غم در چشم ها

 .یزیر یدختر تو چقدر اشک م-

 روش. این گهیزنه تو د یزار مپسرش چقدر  یزن منو از دور نیبب

 زمزمه کردم: یجیهمان دستمال، اشکم را پاک کردم و با حالت گ با

 شما ندارم. یبه جا یکن! من کار ایزن عموام؟ استغفراهلل عمو ح یمگه من رو-

 .دیکش ششیبه ته ر یکردم. عمو با خنده، دست هیبلند شروع به گر یبا صدا باز

 ببند دخترم! ببند دلبندم.-

 ادیخواستند فر یکردند. همه درد داشتند، اما نم یپنهان م یآنرا گوشه ا یبا خنده تصنع یغم داشتند، ول همه

 گفت: یگرفته ا یقرمز شده بود، با صدا شیچشم ها هیکه از گر میبزنند. زن عمو مر
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 از باربد. نمی. اون از توران امیدیند یروز خوش گهیتوماژ و اسرا رفتن د یاز اون موقع-

 .د.یاش را ب.و.س. یشانیجلو رفت و پ عمو

 زودتر درست بشه. دیکه شده ... دعا کن یزیحاال چ-

 ادامه داد: ایبرد روبه

 به بعد هرروز صدقه بده. نیبابا از ا-

 نجایخوام ا یمامان من م»دست عمه صدرا را گرفت و با التماس گفت:  یلیبلند شدند و قصد رفتن کردند. ل بزرگترها

 را در دست گرفت. یلیصدرا با لبخند حرف ل« بمونم.

 گه بذار بمونه عمه. یراست م-

 .میدیفسقل رو ند نیا چندوقته

 لب با حرص گفتم: ریداد و همه رفتند. پوست لبم را کندم و ز تیرضا عمه

 ره حاال هم فسقل. یغول توش م باریکاروانسراس ...  ست،یدلش که دل ن-

نازک کردم و به صدرا که  یمتعجب نگاهم کرد. پشت چشم د،یام را شن یلب ریبود و حرف زکه کنارم نشسته  ایبرد

خوردم  یحرص م ینداشت، ول شتریسال ب17 یلیخورد. ل یکرد، نگاه کردم. خون خونم را م یم یباز یلیداشت با ل

با  یلیو روبه ل دمیپشت گردنم کش ی. دستکرد یم ینشانده بود و داشت با تبلتش باز شیپا یکه صدرا اورا رو

 که آشکار بود، گفتم: یحرص

 بهت نشون بدم. یزیچ نجایا ایب زمیشه عز کهیت کهیصدرا برات ت یاله-

 دادم. لشیتحو یو چشم غره ا دمیشن ایبرد یخنده  زیر

و همانجور که نگاه  ایبرد بینص یو چشم غره ا دیاز تعجب گرفت. صدرا نگاهش کنارم لغز یرنگ یلیصدرا و ل نگاه

 بود، خطاب به من گفت: ایبرد یخصمانه اش رو

 بهش نشون بده. نجایا ایب-
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 پا انداختم. یزدم و پا رو یپوزخند

 .نمیکنم کنارت بش یرغبت نم-

 انداخت. نییسرش را پا عیدادم که سر ایبرد لیتحو یرا گفتم و لبخند نیا

 

 توانستم آب دهانم را قورت بدهم. یمن نشست، که از ترس نم ینگاه صدرا رو یجور

 .نیبش نجایا ایزنن ثنا خانم ... ب یبار م کیحرف رو  هی-

. یلیراحت شد، نگاهش را داد به تبلت ل الشینفره نشستم. صدرا که خ3مبل  یو به سمتش رفتم و رو دمیکش یپوف

خند افتاد و کنار من نشست. لب نییصدرا پا یپا یاز رو یفیخف غیکه با ج دمیرا گرفتم و محکم کش یلیآستر لباس ل

 گوشش با حرص زمزمه کردم: ریبه هوا رفت. ز "آخش"گرفتم که  یلیاز پهلو ل یزیر شگونیزدم و و یحرص درآر

 شوهرت؟ یپا یرو نمیمنم بش یکره خر خوبه توهم شوهر کرد-

که  ییبه صدرا یبدون آنکه نگاه« بکن. تیپس بمترگ سرجات و باز»گفتم:  یکرد که با اخم مصنوع "ینچ"خنده  با

که  یرنگ ییمویل راهنیپاچه دار و پ دیبلند شدم و به سمت اتاق توران رفتم. شلوار سف میام بود، بکنم از جا رهیخ

تنم  یباال بود، شدم. آب سرد که رو یبود، همراه با حوله برداشتم و وارد حمام که طبقه  نیچ نیتور چ شیجلو

 یآب حمام پنهان کردند تا کس نیخودشان را ب میآمد. چه مظلومانه اشک ها ادمی میها یبدبختشد، تمام  ختهیر

 خودم کباب بود. با بغض زمزمه کردم: اهیتوران و بخت س ینکند. دلم برا رشانیو تحق ندیاشان را نب یمیتی

 برات کم گذاشته بودم؟ یصدرا چ-

 داشت که من نداشتم؟ یالهام چ مگه

را به پا زدم.  دیساعت خودم را خشک کردم و شلوار سف میدادم و بعداز ن نییبود، پا یدهان که با بغض قاط بزاق

زدم. همانکه  رونیاز حمام ب ندازم،یسرم ب یرو یزیحوله را به تن زدم و گره اش را دورم محکم کردم و بدون آنکه چ

دست  ریاز کنارش عبور کنم که مچ دستم اس تمخواسزدم و  یآمدم با صدرا چشم در چشم شدم. پوزخند رونیب

 یو سرم را کم دمیکش یقیپرستم. نفس عم یشود، م یات م یمردانگ ریام را که اس یزنانگ نیمردانه اش شد. من ا

 کردم. لیبه سمتش متما
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 شده جناب؟ یزیچ-

 یکه تک تک سلول ها یرفته ا لیرا پشت گوش انداخت و با لحن تحل میاز موها یرا جلو آورد و شاخه ا انگشتش

 بدنم را ذوب کرد، لب زد:

 .ییخوشبو-

 شدم. رهیزد، خ یکه حاال دو دو م اهشیس یرو محکم پس زدم و به چشم ها دستش

 الهامم خوشبو بود؟-

 بود، گفت: میچشم ها خیرا بند گره حوله کرد و همانجور که م شیها دست

 رسه. یخانمم که نم یموها یبه بو ییبو چیه-

 بازم را کامل باز کردم و گره را محکم تر کردم. مهین یباختم. چشم ها یخودم را م تیمالک "میم"با اون  داشتم

 .اریاسفند ینداره آقا یبرام رنگ گهیحنات د ؟یزد یحرف هارو م نیهم یبا الهامم بود-

 شدم. دهیاش کوب نهیحوله ام را گرفت و محکم به طرف خودش کشاند که به تخت س بند

 کن ثنا ... رنگش کن. رنگش-

ماه 9تا  یپسر کاکل زر هی یتون یم یول مینگرفت یبهت گفته بودم من عاشق بچه ام؟ درست هنوز عروس یراست

 .یاریبرام ب گهید

باال بردم و  دیگره حوله را شل کرد که محکم ازش جدا شدم و باز گره را محکم کردم. انگشت تهد شیدست ها با

 :دمیخندانش غر یلب ها یجلو

 ...یبش کمینزد یحق ندار ،یلمسم کن یحق ندار یکه برام ثابت نشد یتا زمان-

 فرو برد. بیدر ج دست

من هنوز  یدون ینم یابله نقدری... حق دارم چون ا ستین نمونیب یحق دارم چون شوهرتم ... حق دارم چون الهام-

 .یشناسنامه ام ثبت شده من برم دنبال ه.ر.ز.ه باز یتو یاسم دختر ینشدم که تا زمان رتیغ یب
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 .ستادیا کنارم

 ؟یدیفهم-

انداختم و وارد اتاق  میموها یزدم و کاله حوله را رو واریبه د یرفت. با حرص لگد نییزدم و از پله ها پا یشخندین

 توران شدم.

 

انداختم.  میموها یهم رو یتنم کردم و شال مشک راهنیپ یرنگم را رو یرا کامل خشک کردم و مانتو مشک میموها

 یرو یور کیکوچک هم  فیکرد و ک لیتبد یرا به دلبر میمژه ها مل،یکاشتم و ر میلب ها یرو یمیمال یرژ صورت

 کرد، گفتم: یم نییرا با کنترل باال و پا هاشانه ام انداختم. از اتاق خارج شدم و روبه صدرا که داشت شبکه 

 .مارستانیبمن رو برسون -

 آمد. نییپا یضرب از رو کیخرجم کرد و  ینگاه مین

 .امیثنا منم ب-

 زدم. یلبخند

 دن. ینفر رو راه م کیموقع فقط  نیا ایب هیوقت مالقات همراه بق یلیل-

فقط سکوت بود و  ن،یراهم بستم. داخل ماش شیرنگم به پا زدم و بندها یمشک یها نیتکان داد و پوت یغم سر با

 سکوت!...

 ؟یتموم کن ییخوا یرو نم یبچه باز-

که دست صدرا محکم دور الهام  یروز ادیشدم. با  رهیخ ابانیدادم و به رفت و آمد مردم در خ هیتک نیدر ماش به

ه اگ»م: گفت یلرزان یهجوم آورد و با صدا میهمسرم بود، اشک به چشم ها یگونه  یبود و لب الهام بود که رو دهیچیپ

 تو قبال الهام "... مخصوصا ستیمرد ن یفقط برا رتیصدرا غ ؟یکرد یم یچه فکر یدید یم عتیاون وض یتو منو تو

 .ستادیزد و پشت چراغ قرمز ا شیبه موها یچنگ یعصب« بکنم؟ یچه برداشت یتوقع دار یرو دوست داشت
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رو خراب کنه اون کار رو کرد ... من اون روز رفتم  مونیزندگ نکهیبخدا الهام فقط بخاطر ا زدلم،یگلم، عز ،یثنا، خانم-

از من و  یخونتون منم خر شدم و همراش اومدم. اون عوض میبر ایو خواستم باهاش اتمام حجت کنم که گفت ب

تونستم  یکرد منم چون از حرف هاش شکه شده بودم نم رو نکاریکه ا دیقدمات رو شن یخانوداه ام نفرت داره، صدا

 حفظ کنم و دست انداختم دور کمرش. تعادلم رو

 را پاک کردم. مینگه داشت و با دست، اشک ها مارستانیب یرا جلو نیماش

عقلمون اجازه  یگه بابا باور کن، ول ی... دلمون م میکن یباور م میدیرو که د یزیصدرا ما انسان ها فقط چ یدون یم-

 ده. ینم

 ه کردم.نگا نشیغمگ یآمدم و به چشم ها نییپا نیماش از

 تا بتونم باز به دلم راهت بدم. اریمدرک برام ب ؟یش یتونم باور کنم ناراحت نم یبگم نم-

 شدم. سرم را به سمت مارستانیوارد ب بیدست در ج ندازم،یبه سمتش ب ینگاه میرا بستم و بدون آنکه ن نیماش در

توانستم قبول کنم ... من مثل اسرا  یمرا نبرند. نم یو آبرو ندیاین رونیب گاهشانیاز جا میآسمان کردم تا اشک ها

کنم که صدرا هنوز الهام را دوست دارد. قضاوت  یقضاوت م کنم، ی... آره قضاوت م ستمینبودم تا ببخشم ... وفادار ن

بشود از همان  دیبرسد من قضاوت بشوم ... شا یروز دیشا دمیبود. نفهم یزیصدرا و الهام اون روز چ نیکنم ب یم

 .میریگ یاز همان دست پس م میدست بده

 

*** 

 

بهتراز گذشته شده بود. روز بعداز بازپرس که آمد، دادگاه برگزار شد و  یلیهفته گذشته بود و حال توران خ کی

 ینشود، حق کارکردن و حت یکه بررس یبود که تا زمان نجایآمد. مشکلش ا رونیضمانت ب دیباربد اعتراض زد و با ق

خانواده به باربد وصل بود و  یبود. همه چ خانواده یبرا یمیمشکل عظ نیرفتن از تهران را نداشت. ا رونیحق ب

توران را با مانتو شلوار عوض کردم و دستش را  مارستانیگذاشتم. لباس ب یبه صدرا محل نم گریکارش حاال ... د

حال  یو توران ب میبدش ترک کرد یبا حس هارا  مارستانیب ه،یآمد. بعداز تصو نییگرفتم و به کمک من، از تخت پا

 در یکه جلو ای. بردمیگرفتم و به سمت خانه حرکت کرد یجلو جا یگرفت. با اکراه، صندل یعقب جا یدلصن یرو
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شود. دست صدرا با غم جلو آمد که  ادهیپ نیآمد و کمک توران داد تا از ماش نیبه سمت ماش عیبود، سر ستادهیا

وارد خانه شدم که زن عمو  الیخ یو ب مخودم حس کرد یرا رو نشیآمدم. نگاه سنگ نییپا نیندادم و از ماش تیاهم

 پاک کرد. یروسر یاسفند دود کرده دور سر توران گرداند و اشکش را با گوشه  میمر

 مادر که رنگ به صورتت نمونده. نی. بشنمینب ینجوریکه شماها رو ا رهیبرات بم ییزن دا یاله-

اده بود د هیتک واریبه صدرا که به د ینگاه میمبل نشاند. کنار توران نشستم و ن یرا کنار زد و توران را رو ایبرد مامان

ه باربد گود افتاد یچشم ها ریشده بود. ز لیتبد شیبه ر گریصدرا د شیتوران بود، کردم. ته ر یو نگاه غم آلودش رو

خشک شده  یشربت از دست مامان گرفتم و به لب ها وانیشد. ل یالغر تر م زدانم چرا روز به رو یهم نم ایبود ... برد

 کردم. کیتوران نزد ی

 بخور قربونت برم.-

دادم و به  هیشد. سرم را به پشت مبل تک دنیرا از دستم گرفت و مشغول نوش وانیزد و ل یا مهینصف و ن لبخند

 که افتاد، فکر کردم. ییاتفاق ها

 باربد؟-

 بود. رهینگاه کردم که به باربد خ ایبرد به

 جانم؟-

 نوبت عملشه ها، حواست باشه. یفردا دختر خانم اسالم-

 کشکک زانواش را با دست، ماساژ داد. یزد و کم یتلخ لبخند

 .ادین شیپ یمشکل دوارمیگفت پول عملش رو جور کرده ام یدونم ... خانم ذکر یم-

بلند شدم و روبه  میاز جا هیدرست کرده بود، همراه بق میه زن عمو مرزدم و بعداز خوردن ناهار ک یکمرنگ یلبخند

 .د.م.یتوران را آرام ب.و.س. یتکان داد و خم شدم و گونه  یسر.« امیمنم همراتون م»بابا گفتم: 

 زنگم بزن. یداشت یکار-

 توهم برو استراحت بکن. ،یبرام سنگ تموم گذاشت یخواهر-
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و  منیملتمسش را نب یانداختم تا چشم ها نییبابا شدم. سرم را پا نیم و سوار ماشکرد یاز صدرا خداحافظ یلب ریز

زد، خارج  یجهنم که داشت وجودم را آتش م نیمشغول کردم تا زودتر از ا یسست نشود. خودم را با گوش میپاها

 .میشو

 

*** 

 

 ییمبل نشست. خانه سوت و کور بود ... حاال فقط من مانده بودم و صدرا یهم بست و کنارم رو یدر هال را رو صدرا،

را در شکم  شیگذاشت و پاها میپاها یو سرش را رو دیکرد. خودش را عقب کش یم تشیکه ثنا سخت داشت اذ

 آشفته اش گم کردم. یموها یام را ال دهیکش یهمرا با بغض زدم و انگشت ها یجمع کرد. لبخند

 غم داشته باشه.داداشم  نمینب-

دستم نشان  دنیخواست با بوس یبرادرانه اش که م تیرا باال آورد و دستم را گرفت و تمام وجودم از حما دستش

 شد. سیخ میشد ... چشم ها سیخ شی... کف دستم از اشک ها دی... قلبم لرز دیلرز شیبدهد، داغ شد. صدا

 حالت. نیا یکنه، دلم خونه برا ینگام نم گهی... ثنا د یتوران رمیم یدارم م-

 کاشتم. یبوسه ا یاش را با عشق خواهر قهیشدم و شق خم

 دردت به جونم ثنا هم ناراحته، درکش کن.-

 منو نخور داداشم. یهم تقاص اشتباه خودم رو پس دادم، غصه  من

 توران؟-

 جون دل توران؟-

 خواد. یو ممامان ر یخواد ... دلم نوازش ها یبابا رو م یها تیدلم حما-
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 :دمیاش مرا آذرد. نال یلبم را تَر کردند و شور م،یها اشک

 منم.-

 تنهام!-

 زدم: هق

 منم.-

 .دمیسرخش را د یچشم ها یمبل نشست و دلم به درد آمد وقت یو کامل رو دیترک بغضش

 باز قبول کنه ... یمنو با رو ختمیکه اشک ر یخوام تا وقت یم یآغوش-

بارون باهام هم  ریدرد داشتم با اشک دردام رو بهش بگم و اون با لبخند نصفه شب، ز یخوام که وقت یرو م ییثنا

هم رو بخواد ... توران من  206نیام رو بخواد ... ماش یپول یمنت منو بخواد ... ب یبده ... ب یقدم بشه و بهم دلگرم

 ییتوران من ثنا یخارج ببرمش ... ول یتونم سفرها ی... نم دارمن190پورشه ندارم، قد نیدوبلکس ندارم، ماش یخونه 

کوه رو فتح کنم،  یهام بسازه، با اخالق گندم بسازه، بخدا حاضرم بخاطرش قله  یندار نیا یخوام که با همه  یرو م

 رم فقط بگو برگرده ... بهش بگو برگرده. یکه بگه م ییپا برهنه تا هرجا

خودش  زانیرا از هم گشودم و او اشک ر می. دست هادیاین ونریب نشیرا به داخل هل دادم تا هق هقم از ب میها لب

 .ردیم یتو م یبرگرد داداشم ب ییکند. ثنا یات دارد دق م یآغوشم گم کرد. ثنا ترو خدا برگرد داداشم از دور نیرا ب

 

 کردم. کیرنگش را بهم نزد یکاشتم و کت قهوه ا میلب ها یخودم ازش جان گرفتم، رو یکه حت یلبخند با

 رو خدا پشت و پناهت.ب-

گرفت و حس کردم  یبرادرانه اش، جان تازه ا ی دهیام را از عشق ورز یشانیزد و خم شد و پ یلبخند "متاقبال اوهم

 دانست چه کند. ینم یقلبم از خوشحال ی چهیدر

 ان. یو برادر یعشق ها خواهر یباشه بعض یزن و شوهر دیهمه عشق ها که نبا-

 و محکم مرا به خودش چسباند. دیرا دور گردنم حصار کش شیها دست
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 ... ینیغم بب گهیذارم د یهست نم ایدن ایتا دن یخواهر-

 ... یآخ بگ گهیذارم د یهست نم ییصدرا تا

 به بازواش کوباندم. یزدم و مشت یلبخند

 کن زنت نگات کنه. یبسه بسه فعال برو کار-

ا ر شیو از پشت سر با لبخند، قد و باال ستادمیزد. در چهارچوب در ا رونیبو از خانه  دیخنده دستم را محکم بوس با

خودت  ایدادم. خدا هیدر را بستم و به پشت در تک ست،ین ییصدرا دندیفهم میکامل چشم ها ینگاه کردم. وقت

از سوره ها  یکیبرداشتم و شروع به خواندن  قچهطا یاز رو یکمکش کن...نذار دوباره شکست بخورد. قرآن کوچک

 ...صدرا با لب خندان برگردد.دیایب رونیسالم از اتاق عمل ب یکردم. دعا کردم تا دختر خانم اسالم

 

*** 

 

کردم تا باالخره  یها را ط ابانیهدف فقط خ یداد. از عصر تا حاال ب یرا نشان م21:00ام کردم،  یبه ساعت مچ ینگاه

 را باال بردم: میو لبخند زدم. صدا ستادمیپنجره اتاقش ا ی. جلودمستایا ییدا یخانه  یعزمم را جزم کردم و جلو

 ؟ید یثنا؟ خانمم؟ چرا جواب تلفنام رو نم-

که از بغض  میبه جعبه درون دستم کردم و صدا یهمراه با بغض زدم. نگاه یو لبخند دمیاش را پشت پنجره د هیسا

 باال بردم: شتریب د،یلرز یم

 ؟یدوست ندار اسیمگه گل  یی... ثنا دمیخر یکه دوست دار یزیهمون چ نیبب ایب-

 را باال بردم و ادامه دادم: اسیگل  دسته

 ... دمیخر اسیبرات گل  نیبب ایب-

 شد با بغض داد زدم: زانیکنار تنم آو دستم
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 رو تحمل بکنم ... ثنا دلم گرفته. تیتونم دور یثنا غلط کردم ... بخدا نم-

نگاهم کردند و بعد به راه خودشان  یشد. چندتا رهگذر با کنجکاو زانیگونه ام آو یبغضم شکست و اشک رو باالخره

 بالکن آمد. ینشست و او رو میلب ها یپرده کنار رفت، لبخند با ذوق رو یادامه دادند. وقت

 ارم.رو دوست ند یتو کس رازیخونه؟ صدرات دلش برات تنگ شده ... بخدا من غ ییایخانمم نم-

 ییطال یجلو گذاشتم. با ذوق جعبه را باز کردم و گوش یمزاحمم را پس زدم و قدم یکرد ... اشک ها ینگاهم م فقط

 آوردم. رونیرنگ را ب

 یقول قول م یگرون بود، ول یلیخ ی.اون تبلته که دوست داشتدمیبرات خر یکه دوست داشت یهمون گوش نیبب-

 دم برات بخرم.

 و لبش به شکل پوزخند کج شد. دیرا به آغوش کش شیها دست

 .سیزنم به پل ینشه وگرنه زنگ م داتیپ نورایا گهید-

افتاد. کنار  نیزم یو گل از دستم رو ستادمی. مات و مبهوت همانجور ادیرا گفت و وارد اتاقش شد و پرده را کش نیا

 گفتم: ادیو با فر ستادمیوب گم کردم. باز ادرون ج یرا با آشغال ها میچشم ها یاهیجوب نشستم و س یدرخت رو

 یخونه  یداره ، جلو یرنگ هیکه هرلحظه  یزمستون، تابستون داغ، بهار یچله  یکه عشقش رو بخواد تو یمرد-

 .ارهیتا باالخره بدستش ب نهیش یعشقش م

 ادامه دادم: یبلندتر ادیفر با

 .ادیتا باالخره دلت به رحم ب نجایا نمیش یم-

به سوزش افتاده بود.  یمانده بود و کم میام فرو بردم. هنوز اثر بغض در گلو قهیدادم و سرم را درون  هیدرخت تک به

ا . بنمیاش را بب هیتوانستم سا ینم یحت گریاتاقش بود، چراغ خاموش شد و من د یهمانجور که نگاهم به پنجره 

 بغض عقب عقب رفتم و زمزمه کردم:

 .یلی... خ ینامرد یلیخ-
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ا ر میحرف ها یخواستم بروم...ثنا به ناحق قضاوت کرد و حت یگاز گذاشتم. فقط م یرا رو میشدم و پا نیماش سوار

 فرمان یو سرم را چندبار رو ستادمیا یرا که انگار مسابقه گرفته بودند،پاک کردم و گوشه ا میباور نکرد.اشک ها

داشپورت  یاز رو یبشکند.گوش نیماش کوتو سشد اشک در چشمم خشک شود  لم،باعثیکوباندم.زنگ موبا

 .ادشیکردم بخاطر نور ز زیبرداشتم و چشم ر

 شد باربد؟ یچ-

 تموم شد. تیخداروشکر عمل با موفق یچیه-

ه ک یجاده و با لحن یاهیو نگاه گم کردم در س دمیکش شمیبه ته ر یکردم.دست "خدارشکر"زدم و در دل  یلبخند

 شد، زمزمه کردم: یم افتیدرش  یکنجکاو

 اون زن؟ شیپ یرفت-

 آره.-

 .دمیکش میموها یال یدست متعجب

 ه؟یخب؟ ک-

کردم و چندبار اسمش را  یجیاز گ یاخم« مهرسا»گفت: ،یو بعداز مکث ستادیزد که ا یقدم م ییداشت جا یانگار

 تکرار کردم.

 ه؟یک شناسمش،ینم-

 خواست با مهرسا ازدواج کنه. یبابات قبل از اسرا م-

 زدم: ادیفر ناگهان

 باربد؟ یچ یعنی نایوسط حاال مهرسا ... ا ادیم ینام یرعلیبار ام کی ؟یچ یعنی ؟یچ-

 .دیبار یاز لحنش م یکالفگ

 بدم. حیتا بعدش همه رو دور هم جمع کنم و توض هیبچش ک نمیبب دیمن فعال با-



                                                                                 همراز یپناه یب

 
362 

 

نگشت ا یکنارم پرت کردم و پوست گوشه  یرا صندل یگوش یگفتم. عصب یآرام "باشه"و  دمیبه صورتم کش یدست

را به سمت خانه  نیچرخاندم و ماش چیهستش که مارا هم گرفتار کرده؟ سو یاشاره ام را با دندان کندم. چه گذشته ا

 کرد؟ ی. چرا راحت قضاوت ممیایب ییراندم تا فردا دوباره در خانه دا

 

 ... چارهیو مرا هم ب در ذهنم قد علم نکند یمنف یزهایرا تکان دادم تا چ سرم

 

*** 

 

 ی رهیحال، ش نیصدرا در ا دنیو مشقت قورت دادم ... د یو بغض سرسختم را به سخت دمیچانه ام کش یرا تا رو پتو

ثابت نگه  میکردم ... پتو را با دندان ها یخارش م دیبه اشک نشست. نبا میو چشم ها دیمک یگر یوجودم را با موز

نگاهم را به آن سمت کشاندم و با بغض به  ،ی. با زنگ گوشندنک داریخانه را از خواب ب یهق هقم اهال یداشتم تا صدا

دهد. با  یدلِ زبان نفهم طاقتش را از دست م نیشدم. زنگ نزن المروت ... زنگ نزن نامرد! نزن ا رهیخ "عشقم"اسم 

 کشاندم و ... لیبغض خودم را به سمت موبا

 

 چکسیداده بود، غرق کنم و ه هیتک واریکتش بود و به د یدرون عکسش که دستش به لبه خواستم  یرا م نگاهم

لشت با ریز تیرا با عصبان یکنم و خفه بشوم. گوش دایقصد نجات مرا نداشته باشد و بذارد همانجا، کمبود نفس پ

امشب داشت  بینه ام عجنداشتم ... بغض ک ستبالشت، کوباندم. من غم صدرا دو یپنهان کردم و سرم را درون گود

صدرا تقال  دنید یچشمم که دلش داشت برا ریبه ز یکرد. دست یاش اضافه م گهید یبه گره ها یبا پوزخند، گره ا

که به صدرا  یزیاو توانست همه چ دیها دعوت کنم. شا یکینزد نیکردم خواب را در هم یو سع دمیکرد، کش یم

 بقچه بکند. یشد، گوشه ا یمربوط م

 

*** 
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از کنارش گذر کردم. فقط خدا  الیخ یچشم بستم و ب یزد، ول یم رونیزاللش ب یچشم ها یقلبم داشت از دهانم برا

 میپاها ریز یتیو کبر دمیرا پشت سرم شن شیقدم ها یبپا است ... فقط خدا! صدا ییدانست که در دلم چه غوغا یم

 یملتمسش تالق یچشم ها یناخودآگاه رو اهمشد، نگ دهیکه محکم کش فمیروشن شد و به سرعت حرکت کردم. ک

 کرد.

 ؟یکن یزود قضاوت م یچرا دار ؟یعذابم بد یثنا چرا دوست دار-

 بغض ادامه داد: با

 ره. ینم یا گهیفکرمم به جز تو راه د ی. خدا شاهده من حتستیمن و الهام ن نیب یزیچ غمبریبه پ ریبه پ-

 اورندیدر ن یرا به سمت مخالف گرداندم تا غد باز میپر شد و رو یظاهر شد و بغض پنهان ... اشک در کاسه ا پوزخند

 رژ زده ام. یلجز کردن لب ها یبرا یا لهیرا سست. زبانم شد وس میو پاها

 باش.منتظر درخواست طالقم  ینداد چیخب ه یکنم. مدرک داد یصدرا برو ... گفتم تا مدرک نباشه باور نم-

اش  مهیضم یکه نا باور ییچشم ها یاز دست شل شده اش آزاد کردم و پا گذاشتم رو ،یتالش چیرا بدون ه فمیک

دردشان  میکه افتاد، اشک ها نمانیبود. پس زدم التماسش را و خرد کردم غرور مردانه اش. دور شدم ... فاصله ب

ا ر شیو آجر ها ستادمیا یو کنار ستادیکنارش ا نجا،. قلبم همایجا گذار یبرا دندید یمرا اثر یآمد و گونه  ادشانی

ام، خفه کردم.  یریدهانم کوباندم و هق هقم را با فشردن لب ز یتن خسته ام. دستم را محکم رو یدادم برا یحفاظ

هدف  یبرا پاک کردم و  مینگذار! اشک ها میکردم تروخدا تو تنها یتو نرو ... صدرا من نادان یصدرا من گفتم، ول

آسفالت هارا  نیشب شده است و من هنوز دارم ا دمیآسفالت کوباندم که نفهم یها را متر کردم. انقدر پا رو ابانیخ

 رهیرنگارنگ خ یو نگاه خمار از خوابم را به عروسک ها ستادمیا یفروش یمغازه اسباب باز یکنم. جلو یم یهمراه

متمرکز شد و حرف صدرا در ذهنم زبان در  د،تنش بو یرتصو راهنیکه پ یعروسک دخترانه ا یکردم. چشمم رو

تا  یپسر کاکل زر هی یتون یم یول مینگرفت یبهت گفته بودم من عاشق بچه ام؟ درست هنوز عروس یراست "آورد. 

سبز رنگش برخورد کردم. بزاق  یزدم و به عقب برگشتم که ناگهان با چشم ها یلبخند تلخ ".یاریبرام ب گهیماه د9

 سوق دادم که با لبخند جلو آمد. نییپاگس دهانم را به 

 برسونمت خونتون که از بس مامانت زنگ زد خسته شدم. میبر ایدختر خوب؟ ب یکن یچکار م نجایموقع شب ا نیا-
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ده نگرانم ش "صدرا" ییبگو یتوان یزنگ زد. نم "صدرا" ییو بگو یشود به عقب برگرد یکن ... نم ستیلحظه ا کی

 شدم. ایبرد نیتکان دادم و همراهش سوار ماش یشد و سر ریاس میبغض در گلو یاست. دانه 

 فرصت ... هیبکن.  تیثنا کمتر صدرا رو اذ-

 اولش برگشت. یاعتراض از هم گشودم که با کالمش، به سر جا یبرا دهان

 فرصت! هیفقط -

 لب زمزمه کردم: ریانداختم. ز نییو سرم را پا دمیکش یپوف

 فرصت. هیفقط -

به لب  ینگاه میگشاد تر شده بود. ن یسبزش حتم داشتم از خوش یحس کردم و چشم ها دهیند یرا حت لبخندش

گم کردم تا زمان را نفهمم و فکر کنم زودتر  ابانینگاهم را در خ "با مدرک"خندانش کردم و در دل ادامه دادم:  یها

آن حس در دلم  یاما عقلم با مهربان خت،یر یم کاش "عمو توماژ" یمقصدِ خانه  یا. دلم داشت بردمیبه مقصد رس

 ... یخودمان را قبول کردم ول یکرد. باالخره حرف عقلم را در مشت گرفتم و خانه  یرا سرکوب م

 

*** 

 

 یبود که لبخند به رو ییثنا یزد و من فقط نگاه تَرم رو یداشت از درد دست و پا م میدندان ها یاشاره ام، ال انگشت

س و نف دمی. نگاه دزددیبلع یرا م ایدادم، روح برد یجان م شیکه برا یچال گونه ا یو با سخاوتمند دیپاش یم ایبرد

 یها کیالست یمرا هم راحت کند. تا صدا الیالاقل کال بارش را ببندد و خ دیتر شود تا شا نیگذاشتم سنگ نمیسنگ

م نگاه خواست ی... نم نمیخواستم لبخندش را بب یبود. نم نیینشد، سر من همچنان پا دهیکش نیزم یرو ایبرد نیماش

 یرا رو میشدم. لب ها رهیهاج و واج خ یو به ثنا دمیام کش یشانیبه پ ی. دستنمیناموسم بب یرا رو ایبرد ی رهیخ

ام را بردارم. تا  یشد تا قدم بعد یمانع م یزیچ یجلو گذاشتم، ول یشدم. قدم ادهیپ نیهم فشار دادم و آرام از ماش

باز کردن در بلند شده بود، همانجا در هوا  یکه برا یو دست دیمن لغز یلحظه نگاه ثنا رو کی یخواستم گرد کنم، برا

 یکس یداد وقت یاز لرزششان را بکاهم، اما ا یتا کم دمیکش میپا تبه پش یو دست دمیکش یقیمات شد. نفس عم

لرزش بدنم  تیهم حکا نیدهد و ا یبرسد او با لجاجت خودش، کارش را انجام م انیهم به پا ایدن گریبخواد لج کند د
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ت با دس که. در را خواست باز کند ستادمیسرخرمن ساکتشان کردم و به سرعت کنارش ا یوعده  کیبود. باالخره با 

 آمد و خواست پوست صورتش را نشست. دستم باال دمیسف راهنیپ ی قهی یثنا رو یمن باز بسته شد و نگاه کالفه 

 کردم. ریاس ریبا قفل و زنج ییلمس کند، در هوا مشت شد و نفسم را جا

 ؟یدوستش دار-

 آتش درونم شعله ورتر کرد. شیصدا جیشد و گ ختهیاز تعجب آم ینگاهش، رنگ ناگهان

 ؟یک-

 .ایبرد-

 چشم هم. ریهم ... چشم اس رهیخ رهیخ

عنوان محکم نبود بلکه  چیاما دلم به ه ش،یلب ها یمحکم من رو یچشم ها یاو از تعجب باز مانده بود ... ول یها لب

 ی. برازمیر یرا به پات م ایکنم. ترو به خدا بگو، دن یبهش فکر نم "بگو دوستش ندارم ... بگو اصال ییبود. ثنا فیضع

رنگ متعجبش پاک شده بود  یکه حاال حت یی، به چشم هاسرعت نهم بستم و بعد به هما یرو میچشم ها ،یا هیثان

 شدم. رهیبود، خ دیو فقط رنگ سف

بهم چفت شدند ... قلبم به طور  عیخودشان را خواندند که سر یمن فاتحه  یحرف باز شد و چشم ها یبرا شیها لب

 .دیایب رونیخواست از آن قفس ب یشد و با اشک م یم دهیام کوب نهیوار در س وانهید

 

 شدم و لب زد: رهیکرد، خ یدرش عبور م یحس یاز ب یکه فقط رد ییچشم ها به

 نه!-

 قیخارج کردم. تپش قلبم آرام گرفت و آرامش در روحم تزر میلب ها نیاز ب یاز سر آسودگ یبستم و نفس چشم

ه و ب دمیام کش ینشایبه پ یکوباند. دست م،یحرف وارد خانه شد و در را به رو یزدم و ب یا مهیشد. لبخند نصف و ن

 کج کردم. یزدم. سرم را کم هیتک وارید

 .میباهم بزرگ شد ینباشه از بچگ ی. هرچیشنو یم یدونم دار یم-
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 کرد. به روبه رو چشم دوختم و ادامه دادم: یهم با او همدرد میاز غم گرفت و صدا یموج نگاهم

 کنه. یم یقرار یدونم قلبت داره ب یم زالخطاست،یعشق کورکورانه بود. انسان جا هیثنا عشق من به الهام -

 زمزمه به خرج دادم: یلرزان یقورت دادم و با صدا یرا به سخت بغضم

 .ستی. ثنا تو مرام من نگهید یکیتعهد دارم برسم سراغ  ینداده تا به کس ادیبابا توماژ به من -

 یاهیقدم برداشتم و همانجور که س کنم. عقب عقب یریجلوگ میاشک ها زشیتا از ر دمیبه صورتم کش یدست

 در محو شده بود، زمزمه کردم: یدیچشمانم با سف

 دوستت دارم!..-

گذاشتم تا از وجودش  یآجر ریز ،یعقب گرد کردم و جسمم را از آنجا دور کردم و روحم را همانجا، گوشه ا عیسر

 بهره ببرد. پشت فرمان نشستم و به سمت خانه حرکت کردم تا توران تنها نباشد.

 

 

 صدرا؟-

 منتظرش بدهم. دستم را دور فنجان قفل کردم. یبکنم و به چشم ها ییباربد باعث نشد نگاه از بخار چا یصدا یحت

 هوم؟-

 ؟یدنبال خانواده ات بگرد یخواه ینم-

به  یدوختم. دست یچشم ها یاهیگذاشتم و کمرم را به مبل چسباندم و نگاه خسته ام را به س زیم یرا رو فنجان

 .دمیاز روزگار که بدجور مرا در مخمسه فرو برده بود، کش یو آه خسته ا دمیلبم کش یگوشه 

 دونم. یدونم ... نم ینم-

 زمزمه کرد: یگذاشت و با لحن آرام میپا یرا رو دستش

 ش.برو سراغ خود-
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بلند شدم و  میتوجه هستم. از جا یب شیتا فکر نکند به حرف ها شیحرف ها یتکان دادم برا یرا فشردم و سر لبم

 نگاهم را دور خانه گرداندم.

 شه؟ یبرگزار م یک ییدادگاه نها-

 .گهیدوماه د-

 .برداشت یدسته  یو اوهم متقابالً برخاست و کتش را از رو نشیچشم گرفتم از صورت غمگ عیسر

 برم خونه. گهیمنم د-

و پا تند کردم به سمت آشپزخانه. لبخند  دمیبه پشت گردنم کش یگفتم و خانه را ترک کرد. دست یآرام ی"باشه"

 کرد، زدم و از پشت دست دور گردنش حصار کردم. یبه توران که داشت غذا درست م ینیریش

 احوال خواهر ما؟-

 شد. لیبه سمتم متما یرا از دور گردنش آزاد کرد و قاشق را داخل ظرف گذاشت و کم میلبخند، دست ها با

 خوب!-

 احواالت تو چخبر؟ از

 نیاش، پوست کف دستم را سوزاند و چندبار ا یبرداشتم که داغ تابهیاز ماه یداغ بیدادم و س هیتک نتیکاب به

سرخ شده را  بیطرفم گرفت و چشمک زن، سبه  یهدف فوت کردم. با خنده بشقاب یدست و آن دست کردم و ب

 داخل دهان گذاشتم.

 دارن. فیفعال در قهر تشر-

 رونیقابلمه برنج را کم کرد. همانجور که داشت از آشپزخانه ب ریخم شد و ز یتأسف تکان داد و کم یاز نشانه  یسر

 را بلند کرد. شیو صدااُپن انداخت. پشت سرش حرکت کردم  یبرداشت و رو شیموها یزد، شالش را از رو یم

 .یرفت یو م یگفت یبه ثنا م دیقبول کن. همون اول با نویو ا یتو اشتباه کرد-

زانو زدم، اما دستش  شیپا یمبل دم دست نشاندمش و خودم هم جلو ینگاهش کردم و دستش را گرفتم و رو کالفه

 جدا نکردم. میرا از درون کوره دست ها
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ن اون برعکس! تازه م ایشه هرکار خواستم بکنم به ثنا بگم  یباشه، نه؟ نم ییمایحر هیزن و شوهر  نیب دیباالخره با-

 .یبدبخت نیبردار که آخرش شد ا میروز فقط خواستم بهش بگم دست از زندگ

را پشت  شیدستم نهاد. با دست آزاد، موها یآورد و رو رونیبه سمت تا کرد و دستش را از دستم ب یرا کم کمرش

 گوش انداخت.

 دیباالجبار ازدواج کرد دیشا یدفعه ا کیهش مهلت بده. نه تنها به ثنا بلکه به هردوتون. شما دوتا ب-

لبم کاشتم و کمر راست کردم و از دردش صورتم درهم رفت. به سمت اتاقم رفتم و در همان  یرو یتصنع لبخند

را با  یشدم تا آماده بشوم. لباس راحت منتظر جوابش نشدم و وارد اتاق« کار دارم. ییرم تا جا یمن م»حال، گفتم: 

 یبه دست، از خانه خارج شدم. خداکند نخواد باز چاه چیعوض کردم و سو یسرمه ا راهنیو پ یمشک نیشلوار ج

 چاه ها. گریبکند کنار د

 

*** 

 

 یکیزدم و با آن  شیآرا زیدست به م کیثنا را گرفتم.  یبرداشتم و شماره  یحضور صدرا را حس نکردم، گوش یوقت

 جواب داد: عیرا به گوشم چسباندم. خداراشکر مرا منتظر نگه داشت و سر لیدستم، موبا

 جانم؟-

 ؟یکن یم تیداداش دسته گلم رو اذ نقدریجانم به خوره تو فرق سرت. چرا ا-

کرده  هیاز بغض در پرده گوشم نشست و رادارام فعال شد که گر یآرام همراه با مخلوط یصدا ،یمکث کوتاه بعداز

 است.

 شم. یم تیدارم اذ نجایفعال منم که ا-

 را کندم. یو نخ اضاف دمیبه تشکش کش یتخت نشستم و دست یو رو دمیکش یپوف

 .زمیعز نییپا ایب طونیاز خر ش-
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 رفت سرت هوو اورد ها. یواقعن یدیوقت د هی

 !اهتیاون غلط کرد با تو سق س-

 را جمع کردم. میدادام و پاها هیکردم و به تاج تخت تک یزیر ی خنده

 بذارش. یخمار یتو ینجوریزنانه به خرج بده و ا لهیخب ح-

 

 گرفت. یرا به باز میهرچند کم، لب ها یو لبخند دمیاش را شن قهقهه

 ؟یمعلوم هست چند چند-

 زنم. یبعداً زنگت مفعال کار دارم خواهر جون  من

کدام  چیه یباز نیآخر ا دوارمیبالشت. ام یانداختم و سرم را رو یعسل یرا رو یلبخند، قطع تماس زدم و گوش با

 چند روز شود. نیو پر تنش ا یهمه تلخ نیا نیگزیآرامش جا ی. چشم بستم تا کمافتدین رونیاز دور ب یدست خال

 

*** 

 

نگ خانه و ز دمیکش میبه چشم ها یبرگردانم. دست شیکه رفته بود را سر جا یتا اعتماد به نفس دمیکش یقیعم نفس

 یکنند. ب یقل و دو قل باز کیبه خرج داد و چندنفر را جمع کرد تا آنجا  یاشان را با انگشت، فشردم. دلم باز نامرد

کرد، گوش فرا دادم. آنقدر پوست  یرد مپله ها پشت در برخو یکه رو یکفش پاشنه بلند "تق تق" یبه صدا تیاهم

کردم و لبش  لیاز خون آغشته شد. سرم را به طرف در متما یلبم را کندم که آخرش حرصش در آمد و لبم به رد

 از پوزخند به خود گرفت. یرنگ

 ؟یکن یچکار م نجایا-

آمد  ادمیباال انداختم  ییدقت کردم و صورتش از قبل پژمرده شده بود. ابرو شیچشم ها یشده، به گود زیر چشم

 هل دادم. نییشدم و بزاق دهان که کدر شده بود را به پا رهیخ شیچشم ها ی. به طوسستیگرید زیکارم چ
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 الهام؟-

 حال به داخل اشاره کرد. یرا از چهارچوب در جدا ساخت و ب تنش

 تو. ایب-

 به جلو برداشتم. یکردم و قدم کوتاه یزیر اخم

 نه!-

 خوام؟ یازت م زیچ هی الهام

 زد و لبش را با زبان تر کرد. یپلک

 شنوم. یم-

 .ختمیر میدر صدا التماس

معرفت به خرج بده و بهش بگو من و تو  ایرو تحمل کنم. الهام ب شیتونم دور ینم گهیبخدا د چم،یمن بدون ثنا ه-

 .میباهم ندار یصنم چیه

 یرا به کفش ها میانداختم. چشم ها ریکه سرم را با اخم به ز ادیبدم م یرگیخ نیام بود. من از ا رهیسکوت فقط خ در

 .دیایام دوختم تا نگاهم به باال کش ن یمشک

 ییمادرم رو اشکا یخواستم خون زحمتا یکردم. مامانم بود، همه کسم بود م یغلط هی میزندگ یبار تو نیاول یبرا-

 !اریبعد توران اسفند اریپام گذاشت، اول صدرا اسفند یرو جلو ی. بابا خوب راهرمیرو بگ ختیکه ر

 در مشت گرفت. عیحرفش و بعد ادامه حرفش را سر نیب یشد سد یقیعم نفس

اون و اسرا. اون اسرا رو ازش گرفت. حاال  نیگفت توماژ افتاد ب یم حیخبر نداشتم، بابت مس ییزایچ کیمن از -

 ...دمیفهم

و کنجکاو و  سشیخ شیکرد و قورت داد. باالخره نگاه دادم به چشم ها شیذاحرفش را با بغض غ یکرد و باق بغض

ثر ا میلب ها یکم کم لبخند رو« کجا برم؟»نم اشکش را پاک کرد و گفت:  یمنتظر ماندم تا ادامه حرفش را بزند، ول

 برداشت کرد. یشد ازش محصول دیدر دلم کاشته شد و شا یدیشد و ام
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 کنم. یم امکیآدرس رو برات پ-

 رونینشسته بود، آسوده خاطر ب یکش مکش ها زانو غم بغل کرده گوشه ا نیکه ب یحرف وارد خانه شد و نفس یب

از داشپورت برداشتم و  یرا حس کردم، گوش نیپا تند کردم. همانکه تشک ماش نیدادم و خوشحال به سمت ماش

 یشب نیحرکت کردم. مطمئن بودم هم ییه داالهام فرداستم و خوشحال به طرف خان یرا برا ییدا یآدرس خانه 

بدهم. هنوز  یمرخص میبه چشم ها یرا خواباندم تا کم یرا سر کوچه پارک کردم و صندل نی. ماشدیآ یسراغ ثنا م

 .دمیاز چا پر یکم ل،یموبا امکیپ یهم نگذاشتم با صدا یچشم رو

 "شب در خونه شونم.7ساعت"

 دادم تا گذر زمان را حس نکنم. هیتک یراحت به صندل الیدادم و با خ جواب

 یاهنگ نیشده بود و ظلمات کوچه را در بر گرفته بود. به ساعت ماش کیبه اطراف کردم و هوا کامالً تار ینگاه خسته،

را روشن کنم که نور چراغ  نیخواستم ماش دیزدم و نا ام میبه موها یچنگ یداد. عصب ینشان م "19:30"انداختم 

زدم  یالهام، لبخند ناخواسته ا دنیفشار بدهم. از د هماصابت کرد و باعث شد از درد چشم ب میدر چشم ها نیماش

 میرا گشودم و پشت سرش راه افتادم. انگشت ها نیقدم برداشت. آرام در ماش ییدا یشد و به سمت خانه  ادهیکه پ

را خراب؟ از  یکند و همه چ یتالف دفعه نخواهد باز کیرا از استرس درهن قالب کردم و نگاهم را اطراف چرخاندم. 

 یآورم. تا دست الهام رو یبه خودت پناه م ایفکر، دلشوره به جانم حمله کرد و پشت درخت سنگر گرفتم. خدا نیا

 از ترس میدرخت را در بر گرفت و چشم ها یو دلم مشت شد. دستم تنه  دیلرز میزنگ نشست، قلبم فشرده، لب ها

شد و انگار قصد  یداشت کند م گرینکن. نفسم د مقسم نابود میکه باهم بود ییون روزادو دو زد. الهام ترو به هم

 زند و ینه قلبم م گریانداخت، حس کردم د کیباز شدن در پرده گوشم را به تحر یرا نداشت. تا صدا یزندگ یادامه 

 شود. یخارج م میگلو یاز راه ارتباط ینفس

 

*** 

 

 دادم. هیو مبهوت به در بسته تک جیگ

 ".میباهم ندار یصنم چیمن و صدرا ه"
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 و نفسم به شمارش افتاد. دیخانه چرخ اطیدور ح میها چشم

 "من فقط بخاطر انتقام با صدرا دوست شدم."

 گرفت. شیو قلبم باز دمیدور خودم چرخ مات

 "... برگرد!ششیصدرا فقط تورو دوست داره ثنا، برگرد پ"

را در بر گرفت و  میداد. دست لرزانم باال آمد و گلو یرا خراش م میش گلوبلند یداشت با ناخن ها ینیسنگ بغض

خواست  یزد و م یچنگ م میبه گلو شخندشیهنوز داشت با ن یرحم شود، ول یاو ب یمحکم فشارش داد تا جلو

مخمسه که داشت ذره ذره  نیبروند و مرا از ا لوکردند تا ج یام نم یاریناتوانم  یکند. پاها یآور ادیام را  ینامرد

خودم را  یکرد. به هزار سخت دایپ انیگونه جر یچشمم شکست و اشک رو ینجات بدهم. کاسه  د،یبلع یوجودم را م

اتاق گرداندم و قاب  یکیکردم. چشم در تار دیناپد میامواج موها نیمحتاجم را ب یبه اتاقم رساندم و انگشت ها

کشکک زانو چسباندم و  یرو یشانیبخشد. من قضاوت کردم. پ یو مرا نمزد. پوزخند زدم. ا چشمعکس صدرا در 

 حبس کردم. نهینفس در س

 

 

 دستم نشست. یرو یاز توران گرفتم و نم اشکم را دستمال پاک کرد و دست توران با مهربان یدستمال

 ثنا؟-

به  رهیگوشم سوق داد و خ را پشت میاز موها یشاخه ا« بله؟»بود، گفتم:  هیاز گر یکه ناش یگرفته ا یصدا با

 زمزمه کرد: م،یگوشواره حلقه ا

 .یاشتباه کرد-

 دونم. یم-

از غم کدر شد و  شیچشم ها یخارج شد. خاکستر شیاز گلو یازدواجم سر خورد و آه سوزناک یحلقه  یرو نگاهش

 از غم به خودش گرفت. یهم رنگ شیصدا
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 بگم؟ یدونم چ ینم-

شه، ک یمنت به آغوشش م یب یتا غم داشت یدار یکه باال سرته، مامان یدار یکه بابا بهزاد یخداروشکر کن دیبا ثنا

 کاف هم بره. یبه دست آوردنت پا برهنه تا قله  یکه حاضره برا یدار ییصدرا

 انداخت و لب لرزانش را داخل دهان برد و با بغض افزود: نییرا پا سرش

خونه  هیمونه و  یم یتوران هیشم.  یکس تر م یمن ب دیازدواج کن ی. زمانصدرا رو یرو ندارم ... حت چکسیاما من ه-

 سردخونه. نیشه ع یکنه م ینم یتوش زندگ چکسیکه ه یخال ی

 .افتیچشمش تا چانه اش راه  یو اشک از گوشه  ستینگر میرا بلند کرد و به چشم ها سرش

 ادیاون نگه خوابم م میقدم بزن مینفر رو هم ندارم تا بگم بر کی یثنا من حت ینیب یدرده ... م نیبدتر ییتنها-

 سخته. ییخستم. ثنا سخته، تنها دونمیچم

ا دنبال بهونه ت یگرد یدورت شلوغ باشه م یزمان»گفت:  یرا با سر انگشت پاک کرد و همراه با لبخند تلخ اشکش

بلند شد و به سمت  شیاتمام حرفش، از جابعداز « بهونه اشکت دم مشکته. یب یتنها باش یوقت یول ،یزیاشک بر

 یمن بودند که رو یشد و حاال اشک ها تورانراه  ینشسته بود، بدرقه  شیکه بار غم رو ییاتاقش رفت. چشم ها

و شب  میکن هیتا بهش تک میداشت یپناه کیتوران را ترک نکرده بودم؟ همه  ییشد. چرا تا حاال تنها ختهیگونه ام ر

 یا رور فمینمانده بود. از جا برخاستم و ک شیهم برا ییصدرا یاما توران حت م،یبگذار نشیبال یراحت سر رو الیبا خ

صدرا در  یخسته  ی افهیرفت، در باز شد و ق رهیو به سمت در رفتم. همانکه دستم به طرف دستگ داختمدوش ان

اش بود که حاضر بودم بدون آنکه  یمشک یاچشم ه رهیبرق زدند. نگاه من خ دنشیاز د ینشست و به آن میچشم ها

 ها ذره ذره مرا در خودشان بکشند. رینفس بکشم، در آن ق

 .یخوش اومد-

کج شد و در را پشت سرش بست. باالخره طلسم سکوت شکستم و  یشکل لبخند کم یزدم و لبش برا یلبخند

 گفتم:

 رفتم. یمن داشتم م-

 داد. نییرا پا دشیسف راهنیپ نیمبل انداخت و آست یاش را رو یمشک ی قهیجل
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 برو. یناهار بمون بعد خواست-

 یدخترها نی. شده بودم عدمیکش یخجالت م شیدانستم چرا از رو یاولم برگشتم. نم یتکان دادم و سر جا یسر

را به سمت  شیقدم ها یانداختم و وقت نییروند. سرم را پا یجنس مخالف م دنیقرار اول به د یساله که برا17

 یکه رو یا قهیبه اطراف کردم و جل ی. نگاهکردآمد و هوا را استشمام  رونیب میاز گلو ینفسم به راحت دم،یاتاقش د

معتادم  یها هیهم بستم. با ذوق عطرش را وارد ر یکردم و چشم از عطرش رو کیام نزد ینیمبل بود، برداشتم و به ب

دوختم و انقدر دندان  قهیزد، به جل یکه از اشک برق م ییدم. با چشم هاز یکه خمار بودند، کردم و لبخند خسته ا

و تا خودم را کنترل کنم.  دمیکش قیگذاشتم و چند نفس عم شیرا سر جا قهیزخم شد. جل یکه کم فشردملب  یرو

 برود، گفت: ییشد تا به دستشو یرد م میدر دل قربان صدقه اش رفتم و همانجور که از جلو

 توران ناهار درست نکرده؟-

 یبزنم و ناهار سفارش بدهم. نه حوصله  یشد. به سمت تلفن خانه رفتم تا زنگ ییگفتم و او وارد دستشو "ینچ"

گذاشتم و به عقب برگشتم که  شیبود. سفارش را که دادم، تلفن را سر جا یناهار درست کردن داشتم و نه وقت

گره خورد. بزاق  شیبا چشم ها میو چشم ها داش باال آم نهیس یهم از روبرخورد کردم. نگا یناگهان به جسم سفت

نشست و همه را به عقب راند.  شیموها یبود، به باال کش آمد و رو زانیدادم و دستش که کنارش آو نییدهان پا

 اصابتتر. تا دست نم دارش با پوست گردنم  زیر میرفت و چشم ها یم غمایهرلحظه نفسم با دست صدرا داشت به 

 کرد،

 

دادم. با دو انگشت، گوشواره ام را لمس کرد و بعد به باال  یو سرم کج شد. بخدا که داشتم وا م دمیکش یبلند نفس

 یهرلحظه داشتند خودشان را وا م میصدرا به تاراج رفت. چشم ها یگوشم توسط انگشت ها یسوق داد و الله 

حرارتش نه تنها پوست گردنم را بلکه کل وجودم  پر یهرم نفس هاآورد و  نییشدند. سرش را پا یدادند و خمار تر م

 یرو میافتادم و چشم ها یکرد و من حس کردم در کوره آتش ریمرطوبش، پوست گردنم را اس یرا ذوب کرد. لب ها

 چیکه ه میفرو رفته بود یکرد و هردو در خلسه ا تیهم افتاد. دست راستش دور کمرم قفل شد و تنم را به جلو هدا

 .مییایب رونیب نیریاز آن خسله ش مینداشت دکداممان قص

 مجرد نشسته. نجایا-
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زبانم قفل شده بود. به صدرا نگاه  هیچندثان یو برا میبود، هردو به شدت از هم جدا شد طونیتوران که ش یصدا با

فتم و صدرا با به توران ر یخمارش را بهم چفت کرد. چشم غره ا یو چشم ها دیپشت گردنش کش یکردم که دست

لعنتت  ایام را سرکوب کردم و توران خندان از کنارم گذشت. خدا یدر پ یپ یعجله وارد آشپزخانه شد. نفس ها

ا ر میلب ها ینیریجان گرفت و لبخند ش میچشم ها یجلو شیچند لحظه پ ینکند توران ... چشم بستم و صحنه 

 یبود که حت ییو فقط نگاهم به صدرا دمیاز گذر زمان نفهم چیمن ه مینشست زیمهمان کرد. ناهار که آوردند، دور م

 .دمیقاشق چلوکباب داخل دهان گذاشتم و عقب کش نیکرد. آخر یخرجم نم ینگاه مین

 دستت دردنکنه.-

نگذاشته بودم،  رونیرا از آشپزخانه ب میبلند شدم. هنوز پا یصندل یگفت و با لبخند از رو یآرام "نوش جونت"

 به کار انداخت. مین در رگ هاخو انیجر شیصدا

 .ییخوام ببرمت جا یآماده باش م-

 یدست و ستادمیا نهییآ یرا نبرد. جلو میو آبرو دیاین رونیام ب یاز خوشحال غیگرفتم تا ج یام را گاز آرام ینییپا لب

 یچروک را رو یو شال مشک دمیگوشم هست، کش یرو شیکردم اثر انگشت ها یگوشم که هنوز حس م یبه الله 

 انجی. دلشوره نه ... هدمیبرجسته ام کش یکم یلب ها یآوردم و رو رونیب فمیاز ک یرنگ یانداختم. رژ صورت میموها

از توران، خانه را ترک  یکوتاه یدانستم. صدرا آماده شد و با خداحافظ یرا نم لشیدر دلم برپا شده بود و دل یخاص

 یپاک نشود، ول میلب ها یجوره لبخند از رو چیباعث شد ه نیشد و هم شتریب جانمیکه شدم ه نی. سوار ماشمیکرد

 را به حرکت در آورد. نیخونسرد پشت فرمان نشست و ماش راصد

 شت؟یالهام اومد پ-

به  یآرام ی "خوبه"تکان دادم و  یرخش شدم. با همان حس مبهوت، سر میاش جا خوردم و مات ن یسؤال ناگهان از

 زبان آورد.

 م؟یر یم میرکجا دا-

 .یفهم یم-
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دنده بود.  یکه رو دشیسف یدست مردانه  یکردم. نگاه چرخاندم رو رهیزدم و دستم را بند دستگ یمصنوع لبخند

آنکه خودم را از آن مهلکه  یدستش نشست. برا یاود کرد و رو شینگاه سرکشم را منع کردم، اما باز لج باز عیسر

 نجات بدهم، گفتم:

 خوب بود؟ یعمل دختر خانم اسالم-

 آره.-

 کوباندم. میران پا یلبم را از حرص کندم و دست مشت شده ام را رو پوست

 تونه کار کنه؟ یباربد تا زمان دادگاه نم-

 نه.-

 :دمیلب نال ریز

 نه و درد!-

مردم کردم تا نه  یو نگاهم را قاط دمیکش یدر پ یپ یزد. از حرص نفس ها یلبخند مچهیو ن دمیباال کش ینیب آب

است  دهیهمانکه مرا بخش یکند، ول یخواست تالف یرا بکشم. حاال او م شیطلب دستش کنم و نه از حرص موها

من انداخت و با سر اشاره کرد اگه دوست  هب یشد. نگاه ادهیپ نیپارک کرد و از ماش یبه خرج داده. کنار یمرد

 و باهاش هم قدم شدم. ستادمیبه خود بدهم. کنارش ا یرا تنها بگذارم و تکان نیداشتم ماش

به دست  یباال انداختم. نگاهم به دستم که داغ شد، دوختم و لبخند یشانه ا جهینت یو ب دیاطراف چرخ نگاهم

 گرفت، زدم. یرا به باز میداشت و انگشت ها تیمردانه اش که حس مالک

 دستش یکرد. دستم باال آمد و رو اهیام را س دهید یجلو ش،یبا دست ها عیو سر میشد ینسبتاً بزرگ یکوچه ا وارد

 گفتم: یفیخف غینشست و با ج

 دستت رو بردار.-

 کرد و همانجور به کمک خودش مرا به جلو کشاند. "ینچ"

 باش. ینجوریصدرا، فعال هم یکم تقال کن کوچولو-
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طاقت  یقیقند آب کردند. باالخره بعداز دقا لویک لویکردم و در دلم انگار ک "صدرا یکوچولو"از  یزیر ی خنده

 که یمشامم زد. با صدا ریمتنوع ز یگل ها ینم خاک و بو یبو م،یشد ییباز کرد و تا وارد جا دیرا با کل یفرسا، در

 زمزمه کردم: د،یلرز یبخاطر ذوق م

 م؟یدینرس-

تشنه ام شد. هرم  یها هیوارد ر یوعمطب یرا باز کرد اندفعه هوا یگریکرد و من حرص خوردم. در د "ینچ"هم  باز

 بود، حس کردم. نمونیکه ب یشال یگوشم حت ریداغش ز ینفس ها

 ؟یحاضر-

اش  یتار یرا مالش دادم تا کم میچشم ها یبرداشت. کم میچشم ها یرا از رو شیتکان دادم و آرام دست ها یسر

 که با ییبه عقب برگشت به صدرا جیو همانجور مات ماندم. گ دیشگفت زده ام اطراف چرخ یگم و گور شود. چشم ها

 شدم. رهیفرو برده بود، خ بیلبخند دست در ج

 زمزمه کردم: ناباور

 "نه؟" 

 همان لبخند، چشم بست و لب زد: با

 "آره."

دور  به طرفش رفتم و دست غیو با ج ختندیگونه ام ر یرا نداشتم با ذوق خودشان را رو ارشانیکه اخت ییها اشک

 گردنش انداختم.

 

 شه؟ یمال ما م نجایصدرا عاشقتم ... نگو که ا یوا-

 را با سر انگشت پاک کرد. میدستش، اطراف صورتم را قاب گرفت و اشک ها جفت

 مال ما بود از اول.-

 داره. نجایاز ا یاسرا گذاشته مال من و توران و حاال خانمم سهم مامان
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را از هم گشود و با خنده تن محتاجم را در  شیانگار مسابقه گرفتند. دست ها میرا با دندان فشردم و اشک ها لبم

 آغوشش حل کرد.

 ؟یکن یزندگ نجایا یدوست دار یگفت ینم شهیمگه هم ؟ینبود نجایدختر خوب؟ مگه عاشق ا هیچرا گر-

 زد. یسرم ب.و.س.ه ا یتند سرم را تکان دادم و رو تند

 تمام و کمال مال ماست. نجایخب قربونت برم ا-

 گفتم: یآمدم و با ناراحت رونیآغوشش با اکراه ب از

 ؟یپس توران چ-

 کنه؟ یاون خونه تک و تنها زندگ یخواهرت تنها تو یدار دوست

 شد. میکرد و باز مشغول پاک کردن اشک ها یزیر اخم

 کنه؟ یزندگ جانیخواهرمم بعداز ازدواج باهامون ا ید یکنم؟ اجازه م یم نکاریگفته ا یک-

 بازواش کوباندم. یکردم و با مشت رو یاخم

 شم. یهم خوشحال م یلیناراحت بشم؟ اتفاقاً خ یچ یتره ... برا کیتوران از خواهر برام نزد-

که به نام اسرا شده بود و او به ما  یآقاجان عمه اسرا ... خانه ا یسنت یزد و با ذوق نگاه چرخاندم دور خانه  یلبخند

خوب خانه پر کردم و  ینشستم و نفسم را از هوا یتخت چوب یرو یموضوع خبر نداشتم. با خوشحال نیاز ا داد و من

 کردم و لبخندم اوج گرفت. سرا کنار گوشم ح شیقدم ها یهم بستم. صدا یچشم رو

 

*** 

 

بودند تا با حرارت وجودش بهش القا  ییگرم اسرا یکه محتاج دست ها ییبا اشک،آلبوم را با دست ها همانجور

که بابا توماژ با لبخند دست دور گردن مامان اسرا انداخته بود، مکث کردم. دست چپم را  یعکس یکند،ورق زدم و رو
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شد. نفسم از غده  ختهیعکس ها ر یبود که رو میو اشک ها دمیعکس کش یدهانم کوباندم و با دست راست، رو یرو

 یعکس گذاشتم و با بغضم با صدا یرو یشانیآمد. پ یاخراج نفسم، باال نم یشده برا یدرحمانه س یبغض که ب ی

 شکست. یبلند

 الاقل تو جوابم رو بده. یعطر تنت تنگ شده ... مامان یدلم برا ییبابا-

رم را پد ادیو با فر دمیو هق زدم. چرخ دمیها دور خودم چرخ وانهیتخت بلند کردم و با اشک مانند د یرا از رو تنم

 صدا زدم.

 دخترت معتاد شد؟ یدید ییبابا-

نه و دور خو یکرد یکردم و تو با خنده بغلم م یلواشک بغض م دنیکه با نخر ییدلم گرفته، مثل همون روزا ییبابا

صدرا را  یکه موها ییخوام. همون روزا یمن همون روزا رو م ییبشم. بابا ضیآشغاال مر نیتا مبادا با ا میچرخوند یم

 کنده نشه. رشپس یشد تا موها یو مامان با خنده واسطه م دمیکش یم

 :دمینال یلرزان یو با لب ها ستمینگر د،یبار یبه اتاق که نه به کل خانه مه فقط و فقط سکوت ازش م ینگاه

 .زارمیترسم، از سکوت ب یم ییمن از تنها-

مبل نشستم و  یدر هال را قفل کردم و رو ه،یگر یکرد. با هق هق ب دنیهم فشردم و تنم شروع به لرز یرو چشم

را از پشت به جلو هل دادم. ترسم را  میام کل خانه را قدم زد و موها دهیرا در شکم جمع کردم. نگاه ترس میپاها

 یلیس کیبار به  نیاول یکه برا یبرادر یکنم؛ گله  هو گل زمیگشم تا اشک بر یدنبال بهانه م دیکردم. شا یدرک نم

 یگذاشت از پدر میکه تنها یام نداد... گله از مادر یکه دلدار یزن داداش یاکتفا نکرد و کل تنم را کبود کرد، گله 

 وم بزن ادیفر ییجور کیخواست  یدانم فقط م ینامرد دست و پا بزنم. نم یایدن نیکس و تنها در ا یکه گذاشت و ب

گرفتم. نگاه به باال کش آمد و  یخل دهان بردم و گاز نسبتاً محکمرا دا می. لب جلوابمیدردم ب یبرا یدرمان دیتا شا

 ینصف روز مرخص یکرد تا برا یرا جمع م لشیکرد و کم کم وسا یم لیکه داشت رنگش را به قرمز متما یدیخورش

م. زانوان جمع شده ام نهاد یمبل کز کردم و سرم را رو یدر گوشه  شتریرا به ماه پر نور بدهد. ب شیبرود و جا

 تکان دادم و با بغض زمزمه کردم: نیتر! سرم را به طرف انیشد و لرزشش نما یم شتریهرلحظه تنم داشت بهانه اش ب

 "ترسم! یترسم ... من م یمن م"
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با  میانگشت پا یراستم. تا سرد یانگشت شست پا یشد رو ییزانوام و انتها یشد برا ییسُرم ابتدا یانگشت ها 

کردم و دانه به دانه  زانیمبل آو یرا از رو میحرکت نکرد. پاها میخون در رگ ها گریپوست انگشتم، اصابت کرد د

ا ر لشیبار و بند گرید دی. خورشافتندیخودشان در یبرا ییغذا میدستم در دهانم فرو رفت و دندان ها یانگشت ها

مان با لب خندان پخش شد. تمام تنم از ترس منبسط شد و از ستاره در آس یبا لشکر گریبغل زد و ماه بار د ریز

 یرا از رو لمیدر گلو زدم و با هزار زور و زحمت موبا یخوردند. هق یدلم نم دیام یتکان برا کی یاز سرما حت میپاها

ممتد باعث  یصدرا گرفتم. بوق ها یکه کنترل خودشان را از دست داده بودند، شماره  ییبرداشتم و با دست ها زیم

 یباز سرتق شده بود و حت یبدهم، ول یکردم آرامش را در وجودم جا یبدود و چشم بستم و سع میشد بغض در گلو

صدرا، تنم را به  یممتد بود و بغض من. خواستم قطع تماس را بزنم که صدا یطناب هم کارسازش نبود. باز بوق ها

 گرم و لبم را خندان کرد. کبارهی

 .ییبرم جا دیاونجا من با ثنا با ادیب ییزنداتوران زنگ بزن -

خارج شود که قطع کرد. متعجب و ناباور به بوق  میتار و پود گلو نینگذاشته دهانم کامل باز شود و سالم از ب هنوز

فا اکت دنیبغض به دو گریسُر خورد. د نیزم یرو میانگشت ها یاز ال لیاشغال گوش فرار دادم. دهانم بسته شد و موبا

ا ر مینوا یب ینگذارد نفس بکشم. آخ چشم ها گریپاره کند و د یگر لهیرا با ح میخواست گلو یم ینکرد و عصب

پُر شدند.  میچشم ها ی. قلبم مچاله شد و کاسه رندیسرنوشت تلخم بگ یسوگورا میچکنم که دوست داشت برا

ماه با آن چشمک  رهینشست. خ شیحرارت از حرف صدرا در وجودم به جا نیسرما با غم رخت بست و سوزش ا

ساعت  یدان یم ییام باشد. صدرا یچارگیخواست شاهد ب یآمد و م رونیاز مکانش ب طاقت یزدنش بودم و اشک ب

ا ر یپشت گوش یلرزد و خنده  یناموست تک و تنها دارد از ترس م یدان یماه در آسمان نشسته؟ م یدان یچنده؟ م

 یم ییتورانت از تنها یانترسه... مام یدخترت م ییپسرت، دخترت را تک و تنها ول کرده؟ بابا یدید ییچکنم؟ بابا

ه ک یداداش یرو نداره هاااا ... اون صدرا را داره من حت یکس یدوست داره مثل ثنا بخنده، ول تیته تغار ییترسه. بابا

کاش خدا انقدر به  ی... ا دیآفر یکاش خدا زن را نم یام بنالم. ا ییهاذاشت آخ بگم حاال نگذاشت از تن یبچه بودم نم

کند. دلم را چجور  یم یبار ناشکر نیاول یهستند. خدا بنده ات برا فیزن ها ضع ندیداد تا بگو ینممردها بال و پر 

 آغوش مادرش. یپدرش، بهانه  ی... بهانه  ردیگ یآرامش کنم خدا؟ او دارد بهانه م

 

 ی. فقط مدمیپوش یچ دمیاشک آلود لباس تن زدم و نفهم یوارد اتاق شدم و با چشم ها د،یلرز یکه م یبدن با

 شدم. کیتار یانداختم و وارد کوچه  بیدر ج یدلم را آرام کنم. گوش یکم دیخانه بروم ... بروم تا شا نیخواستم از ا

تکان دادم. نه  ینیماش یبرا یو دست کردم اکصورتم پ ی. با پشت دست، اثر اشک رودمیترس ینم گرید یحت
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. سرم را به دیوجودم را در خوش نبلع یهم سرما نیمطبوع ماش یگرما یرا ... حت نشینه سر نش دمیرا د نیماش

 :دمیبسته نال یدادم و با چشم ها هیتک یپشت صندل

 برو قبرستون.-

و پوست دستم را با دندان  دیلرز یم یرا به حرکت در آورد. هنوز تنم کم نیحرف ماش یبدهد ب رشیبود خداخ هرکه

مزاحمم نشود. تا توقف  یقرار دادم تا کس لنتیسا یرا رو ی. همان اول گوشزمیاشک نر بهیغر یتا جلو دمیکش

 یهایبود و س یاهیکه فقط س یقبرستان ورشدم و نگاهم را د ادهیپ نیاز ماش یرا حس کردم، با کرخت نیماش

که بخاطر اشک کم سو شده بود، به  ییبزرگ شد و به جلو قدم برداشتم. با چشم ها میچرخاندم. باز غده در گلو

 بیسردشان که عج یخانه  یرو یدو قبر افتادم. دست نیکردم و با ناله ب دایقبر بابا توماژ و مامان اسرا را پ یسخت

 حس کردم و با بغض ناله کردم: دیلبم لغز یاشک که رو یو شور دمیوجودم داشتند، کش یبا سرما یتضاد

 ناله کنم؟ ایبگم سالم -

 گفتم: ادیو با فر دمیدردناکم کش یبه گلو یدست

 ؟ییکجا ییبابا-

 ؟یشنو یصدام رو نم چرا

 آمد. نییپا میو ولوم صدا دمیبه قبرش کش یام را تار کرده بود. دست دهید اشک

 ؟یخون یم دم،یخواب یپات م یکه رو ییباز همون شعرا ییبابا-

 و خواندم: دیلرز میو با لبخنط خودم را تکان دادم و صدا دمیکش میبه چشم ها یدست

  دهیعروسک قشنگ من، قرمز پوش -

 دهیخواب یتو رختخواب مخمل، آب  

 

     دهیروز مامان رفته بازار، اونو خر هی

 دهیند چکسیاز عروسکم، ه قشنگتر
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  من، چشماتو وا کن عروسک

 که شب شد، اونوقت الال کن یوقت 

 

 کن یبا من باز اطیح یتو میبر ایب 

 کن یبازو طناب یبازو شن یبازتوپ

 

  دهیقشنگ من، قرمز پوش عروسک

 .دهیخواب یرختخواب مخمل، آب تو

 

 زانو گذاشتم. یرا جمع کردم و با هق هق سر رو زانوانم

 حاال چرا منو تنها گذاشت. رتیگفت غ یبمونم م رونیوقت ب ریذاشت د یکه نم ییدلم گرفته از صدرا ییبابا-

اشکم هم  یجوشه  یام زل زدم. حت یزندگ یها نیدر سکوت به قبر بهتر یساعت کیرا قورت دادم و حدود  بغضم

بهار  لیام حتم داشتم قرمز شده. هنوز اوا ینیاز سرما کامل قفل شده بودند و سر ب میخشک شده بود. دست ها

 رونیب بیرا از داخل ج لمیبود. موبا انزمست نیدانستم ع یخودم را هم اضافه م یکه حت یمن یبرا یول م،یبود

 نیصدرا بود که خواهرش تا ا رتیبود و دور از غ23ساعت "یداداش"تا تماس از 50زدم و به یکشاندم و پوزخند

لند ب نیزم یو تن کوفته ام را از رو دمیسوخت، کش یچشمم که بخاطر اشک م ریبه ز یباشد. دست رونیموقع شب ب

 نیگرفتم پا تند کنم و زودتر از ا می. تصمدیگرگ تمام تنم از ترس لرز یو زوزه  تانسکوت قبرس دنیکردم. از د

کرد همانا. خشک شده  دایکه تا عمق وجودم نفوذ پ یترسناک خارج شوم. به عقب برگشتنم همانا و سوزش یفضا

 . ناباور سرم را باالفتمرا نوازش داد آتش گر شیکه جا یمحکم یلیس نیزده بود و با ا خیت بدنم کامل بودم ... پوس

چشمانم در صورتش دو  یشدم. عدس رهیشد، خ یم دهید نشیصورت خشمگ یکیدر تار یآوردم و به صدرا که حت

 زد: ادیدو زد و او با تن بلند فر
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. حقا یدار یصاحابت رو برنم یب یزنم اون گوش یزنگت م یچرا هرچ ؟یکرد یم یچه غلط نجایموقع شب ا نیتا ا-

 و کبودت کنم. اهیکه بزنم س

ام  نهیدر س یبودم که فقط ناسزا ازش خارج شد. او گفت و باز من حس کردم خنجر ییبه لب ها رهیگفت و من خ او

رش خواستم از کنا تیاهم یو ب دمیکش یقیکردم. نفس عم ینگاه مین دهیترس یزدم و به ثنا یفرو کردند. پلک آرام

 :دیگوشم غر ریآورد و ز نییمشتش شد. سرش را پا ریرد شوم که دستم محکم اس

 ...نیسرت رو ع-

 حرفش را خورد. یگفت و ادامه  ی"استغفراهلل"

 ؟یصاحاب یمگه تو ب ؟ینزد ییچرا زنگ زندا نجا؟یا یاومد یگم چرا سرخود پا شد یدارم م-

 گفتم: یآرام یشد، نگاه کردم و با تن صدا یم دهیه فقط درش خشم دک اهشیس یچشم ها به

اون خونه  یصاحابم که برادرم خواهرش رو تک و تنها تو ی... ب دنیخاک خواب ریصاحابم که پدر و مادرم ز یآره ب-

که  ییوشه از ت یم رتتیغ یکه فقط ادعا ییخوره ... از تو یصدرا حالم داره ازت بهم م یدون یتنها گذاشت. م

 .بودناند خالف بودن، جرم  یعنیباشه  ابونیشب دختر تو خ 8ساعت 

 بغض افزودم: با

من از ترس اومدم به بابا  یدون یخورم؟ تو م یمن دارم قرص اعصاب م یدون یتو م د؟یلرز یتنم از ترس م یدیتو د-

 صدرا؟ یدون یم یتو چ ارم؟یو مامان پناه ب

 زدم: ادیصورتش با اشک فر یتو

مهر  ؟یمن به دست ستاره نابود شدم تو کجا بود یهمون روز ؟یکه ستاره با من دوست شد تو کجا بود یاون روز-

 یگن خودش خواست م یبود بابا چوب اعتمادش خورد م یگن بابا اتفاق یکه مردم نم هیدختر یشونیپ یمعتاد رو

 کنن؟ یم همه منو با چندش نگام یدون یشه ه.ر.ز.ه، م یدختر آخرش م نیگن ا

 

 را پاک کردم. میها اشک
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 ست؟یبس ن گهید میبار زد کیکه نابود شده رو ول کن ...  یدختر نیا یپرست یکه م ییصدرا ترو به همون خدا-

 زدم: غیگونه ام را نشانه گرفتم و ج یکیرا باال آوردم و آن  دستم

 رو راحت کن. المیرو هم بزن و خ یسوم نیا ایب-

 زمزمه کردم: یکنار بدنم شل شد و با لحن آرام دستم

که فقط دغدغه اش رژ گم شدش بود، نمونده. االن  یاز اون توران یزیچ گهید یداداش ینیب ی... م ممیتیصدرا من -

 ازت دارم؟ یخواهش هیبار  نیاول یبرا یکنم. داداش دایآرامش پ کمیدغدغه من شده انقدر سگ دو بزنم تا 

 :دمینال یآرام یکردند و با بغض و صدا دایرا پ راهشان میها اشک

 کم کتکم بزن.-

 ناباورش گذشتم. یچشم ها یرا گفتم و با اشک از جلو نیا

 

 پر یشد و در جا دهیکردم که دستم به شدت از پشت کش یم یآسفالت را ط میهدف و با اشک داشتم با قدم ها یب

 یلندب یتلنگر بودم که بغضم با صدا کیشد، فرو رفتم. اتگار منتظر  یمن م یبرا یکه فقط در مواقع خاص یحرارت

کمرم  یبکارد. کف دست پر حرارتش رو شیاز من رو یادگاریصدرا بچکد و  راهنیپ یرو شیبشکند و خرده ها

 را چنگ زد و ناله که نه ضجه زدم: راهنیپ میو انگشت ها دیلغز

 !یازت متنفرم داداش-

 منو دوست داره، مامانم دوستم نداره. ییبابا ،یتو منو دوست دار...  ییصدرا زارمیب ازت

 یزخم ها یشد رو یمرحم یکم شینبض دارم و صدا ی قهیداد به شق یمرطوبش جان یرا خم کرد و با لب ها سرش

 تنم.

 .نهینب نجوریتورو ا رهیصدرا بم ی! غلط کردم دردت تو سرم، الهیغلط کردم آج-

اشک بارش، اشک در  یدور صورت قاب شد و چشم ها شیو کف دست ها دمیخز رونیآغوشش به ب ریهق هق از ز با

 :دمینال میهق ها انیصدرا را چنگ زد و م راهنیام بود که پ دهیستم د یانداخت. باز انگشت ها انیبه جر میچشم ها
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 ؟یداداش-

 جونم؟-

 صدرا قرار گرفت و ضجه زدم: دیدر د میبه دانه اشک ها دانه

 !نهیدستات سنگ ی. داداشرهیگ یدردم م نه،یتروخدا نزنم ... دستت سنگ-

دستم نشست که  یرو یو گرم فیرا محکم بهم فشرد. دست ظر شیکرد و چشم ها لیمتما گریرا به طرف د صورتش

 از اشک ثنا. سیباعث شد نگاه بدهم به صورت خ

 نکنه. رونیب یکوفت بخورم که دلم هوس غذا-

 یگرفتم. دلم کم یعقب جا یصندل یحس رو یو ب میرفت نینگاهش کردم که با کمک دست ثنا به سمت ماش فقط

کند و فقط چند روز او وارد  میرا با لبخند پشت سرش قا ریاتفاقات چند روز اخ نیخواست تا ا یم یآرامش یفقط کم

از باربد و  یگله داشت. حت زیز همه و همه چا تگرف یباشم. دلم داشت بهانه م دانیم روزیروز من پ کیشود و  یباز

من برگشت که چشم بستم و با تالش فروان خواب به  ینداشتند. نگاه ثنا از جلو رو یریکه تقص یا چارهیب یایبرد

 کنم. هیو آنجا تک ابمیخود ب یبرا یپناه کباریآمد و گذاشت  میچشم ها یسو

 

*** 

 

 بشود و آن یا انهیبه آش لیترسم تبد یکرد آخرس م یاش اضافه تر م گهید یبه گره ها یبغض داشت گره ا هردفعه

دل خودم هم به رحم  یکه حت یگرفته ا یموقع روز سقوط من است. تا ثنا آمد حرف بزند، دست باال دادم و با صدا

 آمد، گفتم:

 نگو. یزی! فعال چسیه-

 یو م دیرس یفرا م یکاش روز یتا تصادف نکنم. ا نگاهم را دادم به روبه رو نهیپراز بغض و ک یا نهیشد و با س ساکت

 برگشت، یکاش زمان به عقب م یا" ؟ینداد ادیات را به من  یاز مردانگ یاست. بابا توماژ چرا کم امتیگفتند روز ق

نگاه دوختم به  ".یکه از همه عقب تر هست یهست یکس توکند و  یداد زمان همش جلوتر از ما حرکت م یا یول
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کند؟  یتلخ تالف یخوشش قهر کرد و خواست با رو یما رو یدفعه زندگ کیعقب. چرا  یجسم مچاله شده صندل

زمزمه  ،یخودش را خم کرد و با لحن آرام یکردم. کم ادهیخانه اشان پ یو ثنا را جلو دمیلبم کش یبه گوشه  یدست

 کرد:

 اونجا ... امیفردا م-"

 "هواش رو داشته باش. شتریلغزاند و ادامه داد: ب را به توران نگاهش

توران را در  فیآمدم و در عقب را گشودم. خم شدم و تن نح نییپا نیرا گرفتم. از ماش نیتکان دادم و گاز ماش یسر

صورت مظلوم توران. لب  یشدم. زوم شدم رو اطیباز کردم و وارد ح یبه سخت دیآغوشم گرفتم و در خانه را با کل

 دمیچانه کش یتختش گذاشتم. پتواش را تا رو یرو رامبه شکل لبخند تلخ اوج گرفت و به سمت اتاقش رفتم آ میها

کنار زدم. بغضم را قورت دادم و از اتاقش  شیچشم ها یرا از رو شیمشک یاز موها یو با انگشت اشاره، شاخه ا

خواستند  یکه با باد م یسبز رنگ یدرخت ها یکردم رو رهیگذاشتم و چشم خ اطیرا داخل ح میآمدم. پا رونیب

 کنند. یدلبر

 "کم کتکم بزن."

 دادم. ریش ی هیحوض نشستم و سرم را تک یو لبه  دمیکش میبه چشم ها یدست یعصب

 !یازت متنفرم داداش "

 "منو دوست داره، مامانم دوستم نداره. ییبابا ،ی... تو منو دوست دار ییصدرا زارمیب ازت

 ی. ناله هارمیحمله را بگ یآماده  یاشک ها یبتوانم جلو دیل دهان بردم و محکم فشار دادم تا شارا داخ انگشتم

 .دیکش یم شیتوران داشت وجودم را به آت

 "!نهیدستات سنگ ی. داداشرهیگ یدردم م نه،یترو خدا نزنم ... دستت سنگ "

 ... نهیدستات سنگ"

 ... نهیسنگ دستات

 نزنم ... تروخدا
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 "... رهیگ یم دردم

 میو چشم ها دیکش ریبود که دستم ت ادیحوض کوباندم. آنقدر دردش ز یلبه  یبغض مشتم را باال بردم و رو با

سرم را  ی. عصبدیرس یتوران تکه تکه شده بود، نم یدرد قلبم که با حرف ها یرفت، اما دردش به اندازه  یاهیس

 بندان حوض فرو بردم. خیوارد آب 

 ".نهیتروخدا نزن ... دستات سنگ"

 زدم: ادیرفت و فر غمایآب، به  یسرد یآوردم و نفسم برا رونیرا ب سرم

 نه!-

 سرم را داخل آب فرو بردم. دوباره

 ".رهیگ یدردم م یداداش نه،یدستات سنگ"

 گردنم چکه کرد. یبه سرم گم کردم و آب از صورتم رو دهیچسب یموها یالبه ال انگشت

 

*** 

 

 ی هیدرهم رفت و گر میرا داخل دهانم هل دادم. اخم ها مینگاه کردم و لب ها یم به هق هق مهرسا نامغ با

 کرد. یفیخف یتنش را در برگرفت و ناله  ش،یسوزناکش اوج گرفت. دست ها

 زنه. ی... دلم داره براش پرپر م اریباربد بچم رو ب-

 را به عقب راند و ضجه زد: سرش

 خوام. یگرفته. من پاره تنم رو م شیآت گرمیخدا ج یوا-

 هق هق ادامه داد: با

 شه. یوگرنه نفست قطع م یبش کشینزد یحق ندار یسخته نفست کنارت باشه، ول یلیخ-
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کردم و به چشم  ریرا محکم با دستم اس شیدادم. جلو رفتم و دست ها نییدهانم را با بغض مخلوط کردم و پا بزاق

 شدم. رهیبود، خ شده یاش که حاال طوفان یآب یها

 د؟یش یآروم م ارمشیمهرسا خانم بگم م-

ماند. کم کم  میخارج شد و مات چشم ها شیلب ها نیاز ب یزیر یاشکش خشک شد و هق ها یجوشه  ناگهان

 چنگ زد. راهنگمیبه پ وانهیبه راه افتاد و مانند د شینشست و دوباره اشک ها شیلب ها یلبخند رو

 ؟یگ یبگو راست م-

 ام جداش کرد. نهیبدم، نفسم رو به زور از س رشیکامل ش یبخدا اون نذاشت حت نمش؟یبب یاریرو م زکمیعز

 .دیکرد و چانه اش لرز بغض

 بدم بچم رو گشنه برد. رشیکرد ... نذاشت ش هیبلند گر یجگرگوشه ام با صدا-

 زمزمه کردم: و افتیچشمم تا چانه ام راه  یو شکست. اشک از گوشه  اوردیبغضم طاقت ن باالخره

 "گم مادرش چشم انتظارشه. ی. بهش مارمشیبخدا م-"

به  یکند؟ دست یم یسالمندان زندگ یو خودش را تکان داد. حاال به او چطور بگم مادرش در خانه  دیذوق خند با

ترسم ...  یشد؟ م یتلنبار م میغم ها یرو یسوق دادم. چرا هردفعه غم رونیو نفسم را سخت به ب دمیصورتم کش

 .میذره ذره بسوز شعله نیما در ا یشود و همه  دهیانبار به آتش کش نیترسم آخرش ا یم

را از فراق  یگاز فشار بدهم و مادر یکردند تا رو ینم یاری میرا روشن کردم. پاها نیفرمان نشستم و ماش پشت

 امتحان نیا میتا ایاز درد بهم بستم. خدارا  میسالمندان افتاد و چشم ها یفرزندش خوشحال کنم. نگاهم به در خانه 

را  نیماش و دمیبه پشت گردنم کش یبسه! دست گرید یول رون،یب میاست؟ بذار مشروط از جلسه بزن دهینرس انیبه پا

زدم. پوف  یداشتم دست و پا م یبد یطاقت ندارد. در دوراه گریشود ... او د یبه حرکت در آوردم. بخدا نابود م

 خودت کمکم کن. ایداشتم ... خدا دیخانه نگه داشتم. ترد یرا جلو نیربع، ماش کیو بعداز  دمیکش یکالفه ا

 یدر دل گفتم و نفسم را با هوا ی"بسم اهلل"را به سمت خودم بکشانم.  رهیکردند تا دستگ یام نم یاری میها دست

سرخرمن آنها را به سمت در،  یهاکردم و با هزار وعده  قیتزر میکاذب به پاها یتهران پُر کردم. انرژ یآلوده 

 شد و با استرس زنگ را فشردم. دهیکشاندم. دست لرزانم به سمت زنگ کش
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و لبم را داخل دهان فرو  دمیشلوارم کش ینگاهم کردند و کف دستم که از عرق جمع شده بود، رو یبا کنجکاو همه

 دمیام کش نهیس یبه شکل نوازش رو یاش را شروع کرد و دست یقرار یبردم. بخدا که تاوانش را نداشتم. قلبم باز ب

 صدرا سکوت خانه را شکست. یعصب یو صدا

 شده باربد؟ یچ-

به سمت معده ام سوق دادم. من  میتار و پود گلو نیصدرا گرداندم و بزاق دهان از ب جیگ یچشم ها یمبهوتم رو نگاه

 یتکان دادم و هوا نیسرم را به طرف ندازم؟یخانواده رو داخل آتش ب کی زیهرچند ناچ یتوانستم خوش یچجور م

 یو ثنا در گردش بود. ناگهان بغض کردم و با صدا تورانصدرا،  یوارم رو چارهیداخل خانه را استشمام کردم. نگاه ب

 زمزمه کردم: یلرزان

 کنه. یبچش دق م یکه بهتون گفتم داره از دور یزن یمهرسا همون-

 مه وار ادامه دادم:لب زمز ریز

 "تونم. یتونم ... نم ینم"

 تر شد. جینفر گ3شد و نگاه هر دهیقوت قلبم پشت گردنم کش یرا بهم فشردم و کف دستم برا میها چشم

 ه؟یمنظورت چ ؟یحرف بزن یخواه یباربد نم-

خودت کمکم کن.  ایاکردم. خد رهیخ دمیسف یجوراب ها یحرف را زد، نگاه رو نیآنکه نگاه بدهم به ثنا که ا بدون

 بلند شدم. میو از جا دمیبه صورتم کش یمحکم دست

 .ایثن ... ثنا ب-

 نهیو قلبم به شدت در س دمیاز پشت سر شن شیقدم ها یشدم. صدا اطیدرشت ثنا را کنار زدم و وارد ح یها چشم

و  ستمیکنجکاوش نگر یبه چشم ها یچشم ریدادم و حضور ثنا را کنارم حس کردم. ز هیتک واریشد. به د دهیام کوب

را اطراف صورتش قاب  میو جفت دست ها کردم یبه در ورود ینگاه میکنده شدم و به طرفش برگشتم. ن واریاز د

 آوردم. نییرا پا میزد و لب بهم فشردم. صدا یدو دو م شیچشم ها یاهیکردم. س

 رو بهت بگم. یزیچ هیخوام  یثنا م-
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که درخت ها درحال نرمش بودند، چرخاندم. کم کم  اطیکان داد و نگاهم را اطراف حت "دنیفهم" یبه نشانه  یسر

 نشست و زمزمه کردم: شیچشم ها ینگاهم رو

 .نجاستیاون زن ا یبچه ... بچه -

 لب زد: یا دهیترس یآورد و با صدا نییدستم را از کنار صورتش پا ناباور

 ه؟یک-

 «توران!»گفتم:  یانداختم و به سخت نییآمد و گونه ام را تَر کرد. سرم را پا رونیب میمژه ها نیقطره اشک از ب کی

 

*** 

 

از  میشده بود و دست ها رمیگ بانیگر یخرج صدرا نکرده بودم. استرس بد ینگاه مین یتا حاال حت شبید از

ل مب یاز رو عیسر ،دیایجلو ب ییدلجو یبرا شیپ یحس شده بودند. تا صدرا خواست مثل دفعه ها یدلشوره سُر و ب

 شانیگشودم تا صدا یبه آن دو نفر نگاه کردم. در را کم شهیش نیقدم برداشتم و از ب یبلند شدم و به سمت در ورود

 را بهتر بشنوم.

 .نجاستیاون زن ا یبچه -

 ه؟یک-

 انداخت. نییرا پا سرش

 توران.-

ما  یلحظه حس کردم زمستان از کنار خانه  کیشد  خیچهارچوب در بود، سرد و  یباز ماند و دستم که رو دهانم

چهارچوب  نییپا یطاقت وزنم را نداشتند و با زانو رو گریحس شدند و د یب میگذشت و فقط من حسش کردم. پاها

را زمزمه  "نه"ها پشت سر هم  وانهید نی. عتسر هردو به طرفم برگش عینزد و سر گریسقوط کردم و از درد نفسم د

 کنارم آمد و زانو زد و شانه ام را در دست گرفت. کردم و ثنا به سرعت
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 ؟یتوران؟ توران دورت بگردم خوب-

 میلب ها نیاز ب "یآخ"لحظه از درد زانو به لباس ثنا چنگ زدم و  کیبود که  نیباربد غمگ یمات من فقط رو نگاه

 خارج شد. حضور صدرا را پشت سرم حس کردم.

 بود؟ یچ یصدا نیشده؟ ا یچ-

بغلم را در دست گرفت و کمکم کرد تا بلند شوم. اما امان درد زانو  ریشد و ز ختهیگونه اش ر یثنا رو یها اشک

... باربد  دمیمبل گذاشت و نفهم یرباط! ثنا مرا رو کی نیکرد. شده بودم ع یبدنم را خُرد م یداشت تمام سلول ها

لب  گرید یزدم و حت ی... پلک آرام دمید و من نفهمیکش شیموها یال یدست یرا به صدرا گفت و او عصب یهمه چ

شتند گذا یبودند و نم ستادهیا میلب ها یسرباز جلو نیبزنم و ع یحرف یام کنند تا کلمه ا یاریخواستند  ینم میها

 شیسر جا دی... او با رونیب ادیخواست از مکانش ب یام کوباندم. نم نهیس یبازشان کنم. دست مشت شده ام را رو

 کی نیع زیهمه چ لیو تحل هیتجز یماند. باالخره بعداز کم یتوران نم یبرا ینفس گرینباشد د شیاگر سرجا باشد

از دختر مظلوم  ختمی. من اشک رنیغمگ لمیف نیگذاشته شد و من بغض کردم از ا شیصحنه به نما یرو لمیف

 داستان.

 حرف بزن گلم. یتوران-

 .یخوشحال باش دیبا یکرد داشیاالن مامانت رو پ نیبب گنینفر د کیبابا و مامانت  یدونست یم توکه

سالمندان بود،  یتخت خانه  یکه رو یگفت و من فقط زن یام بدهد. او م یدلدار یتصنع یخواست با خنده  یم او

مسجد. همانجور که نگاهم مات روبه رو  یگذاشتم و جلو تمیطفول یگفت و من خودم را به جا یکردم. او م یفکر م

 گشودم. نییرا با ولوم پا میبود، باالخره سرباز را کنار زدم و لب ها

 .دیبار یبابا توماژ نوشته بود زمستون بود ... سرما بود ... برف م-

 چشمانم پُر شدند و با بغض ادامه دادم: یکردند. عدس اریرا باال دادم و جمع سکوت اخت ابروانم

خواست با مهرسا  یتنم بود. بابا توماژ م یلباس نوزاد کینوشته بود فقط  ختم،یر یاشک م یشتم از گرسنگدا-

 ازدواج کنه.

 حس لب زدم: یاز اشک ثنا کردم و ب سیبه صورت خ ینگاه
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 گذاشتت؟ رونیزمستون ب یچله  یهم تورو تو ییزندا-

خورد. دستش را گرفتم و  زیمنجمد شده ام ل یگونه  یروکند که  یو خواست باهام همدرد اردیباالخره دوام ن اشک

 :دمیهمراه با اشک، نال

 نه؟یبود تا بب یکردم؟ مهرسا نام یم هیگر ریقطره ش هی یثنا من اون موقع چجور برا ؟یچ یعنیمادر -

 کنم. یشرویپ نیاز ا شتریادامه حرفم را گرفت و نذاشت ب یرا با دست پاک کرد و باربد با لحن محکم اشکش

 مادرت رو گوش بده بعد قضاوت کن. یاول حرف ها-

 زدم: غیبلند شدم و با اشک ج میجا از

 ... مادر من فقط اسرا هستش. ستیاون زن مادر من ن-

 یتوانستم باور کنم. پس چرا مامان اسرا نم یصدرا درهم رفت و به طرف اتاقم قدم برداشتم. هنوز نم یها اخم

تخت انداختم و صورتم را با  یشد؟ خودم را با شکم رو یبابا توماژ نم ییدختردا مگرنم؟یگذاشت من مهرسا را بب

که مرا نخواست. من  یمادر یاز بخت بدم. ضجه زدم برا ختمیکردم. اشک ر هیبلند گر یبالشت حل کردم و با صدا

او با محبت مرا به آغوش  ختمیر یاشک م یهستش که وقت یی. مادر من اسرارمیتوانستم اورا به عنوان مادر بپذ ینم

کرد و  یشدم او با لبخند زخمم را درمان م یم یزخم یباز نیح یهستش که وقت یی. مادر من اسرادیکش یم

کردم. من عطر مادرانه در تن مامان اسرا  یم شیو از بابا توماژ جدا دمیخواب یدر آغوشش م درد یآخرشب به بهانه 

هستش که نذاشت آب در دلم تکان  ییعطرش! مادر من فقط اسرا دمی. حل شدم در آغوش مادرانه و چشدمییبو

منت بزرگت کند و  یگن ب یم یماه نگه داشتن در شکم است؟ مادر به اون9آوردن و  ایبخورد. مگر مادر فقط به بدن

را به و نگاه اشک آلودم  دمیرا با اسرا تجربه کردم نه مهرسا. به کمر خواب نیو من ا ینذارد کمبود محبت حس کن

مانند  ی. کاشکختیبالشت ر یچشمانم رو یاز گوشه  میزدم و باز اشک ها یاتاق دوختم. پلک آرام دیسقف سف

بابا  دمیفهم یکاش نم ی. استمیمامان اسرا ن یمن بچه  دمیفهم یکاش اصالً نم یگذاشتند. ا یم میآنهاهم تنها هیبق

 تخت بلند شدم و به سمت اتاق مشترک بابا و یفته بود، از روکه با تنم اُنس گر ی. با حس کرختستیمن ن یتوماژ بابا

 یتوجه، در اتاق باز کردم و وارد شدم. انقدر اتاق سرد بود که برا یرا حس کردم و ب هیبق نیمامان رفتم. نگاه سنگ

به جلو  د،یلنگ یم یکم یحس یکه بخاطر ب ییو نگاهم را کل اتاق معطوف شد. پاها دیتنم از سرما لرز یلحظه ا

 میروپوش تخت هک شده بود. بغضم را با فشردم لب ها یعطر تنشان رو ی. بودمیتخت کش یرو یکشاندم و دست
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رنگ بابا توماژ را از داخل  دیسف راهنیاول را گشودم. پ یو کشو ختمیرکمدشان زانو زدم. اشک  یخوردم و جلو

 یبو ندیو هق زدم. دوست داشتم بشم حسرت بلع مدیرا بلع شیکردم. بو کیام نزد ینیکشاندم و به ب رونیکشو ب

است و من  خواب نهایبگو همه ا ایام کردم. خدا هیهردو را وارد ر یمامان اسرا هم برداشتم و بو راهنیتن هردو ... پ

ما رفتند سفر دراز  هیتنب یبگو هنوز مامان اسرا و بابا توماژ هستش و برا ایزنم. خدا یضجه م ایدارم در خواب و رو

پدر و مادرم دل  یباز شدن در هم باعث نشد من از لباس ها یشود. حت یکنده م شی. آخ که قلبم دارد از جایمدت

 گهواره تکان خوردم. کی نیکردم و با اشک ع کیام نزد ینیو به ب دمبابا توماژ را مچاله کر راهنیبکنم. پ

 م؟یکرد به درگاهت یچه گناه ایشه؟ خدا یتموم م یک-

د و کر یتالق نیبا نگاه غمگ سیشدم. نگاه خ رهیباربد خ نیغمگ یشانه ام حس کردم و به چشم ها یرو یگرم دست

 زمزمه کرد:

 مامانت؟ شیپ میبر-

 :دمیاش کوباندم و نال نهیس یرا رو میمشت ها هیگر با

 .ستیاون مامانم ن غمبریبه پ ری... به پ ستیاون مامانم ن-

 زدم: غیج

 قبرستونه، مامان من مُرده. ی نهیمامانم س-

 .ختیقطره اشک ر کیکرد.  کیرا در دست گرفت و به لبش نزد فمیظر مشت

 .زمیباشه، باشه تو آروم باش عز-

 زمزمه کردم: ه،یشدم و با هق هق بدون گر رهیخ شیشدم ... به چشم ها آرام

 ه؟یچه شکل-

 را پشت گوش انداخت. میاز موها یجلو آورد و شاخه ا انگشت

 !الغره یلیخ-

 شده. ریپ زشیعز یدور از
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 .دمیاش چسب قهیوار به  التماس

 منو دوست داره؟ یعنی-

 .ختیر یاشک م تیداشت از دور یچجور یدون یآره قربونت برم. اون مادره، نم-

 گوشش زمزمه کردم: ریز

 چرا منو ول کرده. نمیخوام بب ی. منمشیفقط بب یبر یمنو م-

 داغ کرد. شیام را با لب ها یشانیپ قیگرفت و عم شیدست ها نیزد و سرم را ب یلبخند

به دستش کردم و دستم را درون دست پر حرارتش نهادم. هنوز  ینگاه کیو دستش را به سمت دراز کرد.  ستادیا

 شدند. یگونه ام جار یاز درد رو میو اشک ها دیکش یوحشتناک ریبلند نشدم که زانوام ت

و  نمیتخت بش یشد. کمکم کرد رو دهیگذاشته بود، کش شیزانوام که دست رو یبه صورتم کرد و نگاهش رو یهنگا

 را بلند کرد. شیصدا

 .اریب یزیچ یثنا پماد-

دست خودم نبود. پاچه شلوار گشادم را  میکش. اشک ها شیحرف زدن پ گریتوانستم نفس بکشم د ینم یدرد حت از

پام  یرو یوارد اتاق شد و باربد پماد ژله ا یزانوم. همان موقع ثنا با پماد یباال آورد و خودم وحشت کردم از کبود

 باربد کاشت. یلب ها یو خنده رو دیکش یقیعم "آه"پماد  ی. از سردختیر

 

پارچه پاره کرد و دور  یاهش را اطراف اتاق چرخاند. تکه اپام پخش کرد و نگ یانگشت وسط، پماد را رو 3با سر 

ا ر میاشک ها زش،یگونه ام زد و با دست تم یرو یبه اشک ها یقیداد. لبخند عم نییزانوم بست و پاچه شلوارم را پا

 پاک کرد.

 .یرم تا تو آماده بش یمن م-

 ینبود و اوهم راحت رفت. پوف کالفه ا نجایزد. منکه لباسام ا رونیام جوابش شد و از اتاق ب مهینصف و ن لبخند

 ود.بشه گفت دلشوره ب دیداشتم شا یبیگرفتم مانتو و شلوار مامان اسرا به تن بزنم. استرس عج میو تصم دمیکش
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 آرامش به وجودم القا شود. یتا کم دمیکش یقیعم نفس

 

بود به تن زدم و شال  یو شلوار مشک یمامان اسرا که مانتو قهوه ا یام شده بود، لباس ها هیکه همسا یبغض با

را آغشته به رژلب کردم تا  میو لب ها دمیکش میپوست پشت چشم ها یرو یکرد. دست لیرا تکم پمیهم ت یمشک

انداختن سرم، از اتاق خارج شدم و با چشم  نییو با پا دمیخالص شوم. سر شال را جلوتر کش یروح یب نیاز ا یکم

حجم دست مردانه اش  انیصدرا جلو آمد و دستش را باال آورد و خواست دستم را م نگران همه روبه رو شدم. یها

 یترک کردم. صندل شیو بدون آنکه نگاهش کنم زودتر از باربد خانه را با اعضا دمیدست پس کش عیحل کند، سر

در  یبه لبه  را به حرکت در آورد. آرنج نیرا گرداند و ماش چیپشت فرمان نشست و سو دگرفتم و بارب یجلو جا

شد و آن  دهیلبم کش یباز شالم در عمق وجودم نفوذ کرد. انگشت اشاره ام رو یاز جا یگر یچسباندم و باد با موز

 سد عبور کرد و زمزمه کردم: نیغده ب

 باربد؟-

 جانم؟-

 یکیدر آغوش هم حل و  ینجوریا دیتا شا دمیعرق کرده ام را بهم مال یزدم و کف دست ها یا مهینصف و ن لبخند

 شوند.

 شناسه؟ یمنو م یعنی-

 باال انداخت. یکرد و شانه ا یزیر ی خنده

 .ادیبه احتمال ز-

 عوض کنم که موفق هم شدم. یرکیکردم بحث را با ز یآنکه کامالً از آن جو خارج شوم سع یبرا

 ؟یازدواج کن یخواه یتو نم-

 چرخاند و در همان حال جواب سؤالم را داد. یمکث کرد و فرمان را داخل کوچه ا یا هیثان یبرا

 دادگاهم معلوم شه. فیتکل دینظر دارم فعالً با ریرو ز یکس-
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 یگردنم تا مهره ها ی غهیاز ت یتوقف کرد و عرق سرد نیبه شکل لبخند باز شد و همان موقع ماش قیعم میها لب

. دیایب رونیآنها ب نیتوانست ب یجوره نم چیکرد و ه ریگ میمشت نخ و طناب گلو کی انی. نفسم مافتیکمرم راه 

بکشم.  یباز کردم و باالخره توانستم نفس راحت افراوان آن نخ و طناب ها ر یرا بهم فشردم با دغدغه  میچشم ها

تم. نداش شیبرا یلیاندازه را دل شیلرزش ب نیشدم. ا ادهیپ نینشست و با تعلل از ماش رهیدستگ یدست سردم رو

 من یکند. نگاه باربد رو یشرویپ نیا شترازیخواستم ب یکرد و من نم یداشت در وجودم رشد م یحس مزخرف کی

 میبهش بدهد. انگشت ها یرنگ و لعاب کیاو بتواند  دیدادم تا شا لشیلب شکل و تحو یرو یعنشست و لبخند تصن

مانتو در دستم مچاله کردم  نییام شد. پا هیوارد ر یبیعج یبو کیسالمندان شدم.  یرا درهم گره دادم و وارد خانه 

 یدور کامل باز کیاش گرفته بذار  یباز قلبمنامنظم دنبال سر باربد راه افتادم. ترو خدا جلوتر نرو ...  یو با قدم ها

 نشست. یفلز ی رهیدستگ یرو زوق زوق کرد و دست باربد میاش را بکند بعد اون در را باز کن. انگشت شست پا

زبانم هم گذشته بود. دست  یسی. لب خشکم کارش از خدیکش نییحبس کردم و او آن را به طرف پا نهینفس در س

بکشد. نشد بخداکه نشد ... به وهلل نشد. جسمم را  شیرو یاسترس وجودم و سرپوش ینشد رو یگرم باربد هم مرحم

 اطیپرنده در ح یکه صدا دیغلط یاتاق مسکوت شد. انقدر سکوت درش م چهارچوب در چسباندم و باربد داخل نیب

و قلبم سرعت  شمبرخورد کرد، تمام جانم شد چ میتخت با چشم ها یزن رو فیهم اجازه ورود نداشت. تا جسم ظر

 کرد. شتریاش را ب فهیوظ

 

 که نه به اسارت برد. غمایحرفش به  نیدلم را با ا یاندک محفوط گوشه  یها یمانندش تمام خوش زیر یصدا ذوق

 ؟یدخترم رو اورد ش؟یباربد، اورد-

گفتند مادرمه،محو  یکه م ییمهرسا یلب ها یاز رو هیکش آمد و لبخند در صدم و ثان نییباربد به طرف پا سر

 یمکتا  دمیام کش نهیس یبه شکل نوازش به قفسه  یکرد؟دست یام غرش م نهیدانم چرا قلبم داشت در س یشد.نم

دادم و به چهارچوب  نییگس دهان پا قمن نشست و مات ماند! بزا یفروغ زن رو ینگاه ب یآرامش کنم. لحظه ا

ف. حر یصدا ... ب یب یآب، باز و بسته شد، ول دنیبلع یبرا یماه نیع شی. لب هاندیچنگ زدم تا باز زانوم ضرب نب

 یآب یچشم ها ،یتوانست. باالخره بعداز مکث یاما نم اورد،یشده اش را به زبان ب فیدوست داشت کلمات رد یانگار

 را به اسارت برده بودند، خارج شد. شیچشم ها یکه آب شیمژه ها نیقطره از ب کیشد و  یاش طوفان

 گه. ی... قلبم بهم دروغ نم یدونم خودت یدخترکم! م-
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 دنیقدرت چ ؛یعنینزدم.  یحرف یپُر من در صورتش درحال گردش بود، ول یاش کوباند. چشم ها نهیمشت به س با

را از هم  شیبرسد. دست ها یباز انیزودتر به پا یکیقصد داشتند  یانگار شیکلمات در ذهنم را نداشتم. اشک ها

 :دیالزند. با التماس ن یلباس در تنش زار م نیچقدر ا دمیگشود و من د

 .ستیحالم خوب ن زکمیعز ای. برمیم ینفسم دارم م ایبغلم ... ب ایمادر ب یجگر گوشه -

خواستم اورا به عنوان مادر در قلبم  ی. نه ... نه نمدمیبه آن چهارچوب مزخرف چسب شتریزدم و ب یآرام پلک

 تخت توسط دستش مشت شد و زار زد: دیکنارش شل شدند و روپوش سف شیبگذارم. دست ها

ت . اسمدمتیبدم؟ هنوز نبوس رتیل شبابات نذاشت کام یدون یبرام نمونده. م ینفس گهید ایدختر مامان! ب ایب-

 تورانِ؟

راه  نیب عیکند، سر یچیکه باز قصد داشت سرپ یدانست. اشک یزدم. هنوز اسمم را درست نم یتلخ پوزخند

 زن. نیا یخودم حس کردم. دلم سوخت از ضجه ها یگرفتمش و نگاه شماتت باربد رو

 نکن. فقط بذار بغلت کنم، باشه؟ نکاریتو ا گهی... بخدا بابات ازت محرومم کرد د ایسرم ب یتوران دردت تو-

د. لبش حک ش یاشک رو نیب یقدم جلو رفتم و لبخند کیکه طاقت نداشتم و  د،یبار یلحنش التماس درش م انقدر

مانند آغوش مامان  یعنیبه آغوشش کردم.  یرا از هم باز کرد. نگاه شیو با هق هق، دست ها ستادمیکنار تختش ا

کش آمد و ناخودآگاه به سمتش رفتم و  شا یاشک یچشم ها یداد؟ نگاهم رو یم تیاسرا گرم بود؟ بهم حس امن

گردنم فرو برد و  یاو محکم دور تنم قفل شد. سرش را در گود یخودم را آرام در آغوش گرمش گم کردم و دست ها

باال آمد و دور کمر  دیبا ترد میاز دست دادم و با اشک، دست ها اریکرد. بازهم اخت دنمییها شروع به بو یقحط نیع

 شد. دهیحصار کش فشینح

 باالخره بغلت کردم. دخترم ... مونسم. یوا-

 یآرام یام را بوسه  قهیشق یهمه محبت فقط سکوت تلخ بود. با کف دست، کمرم را نوازش کرد و  رو نیا جواب

 کاشت.

 دندان برد تا دوباره هق نزند. ریاش را ز ینیی. لب پامیکرد در چشم ها رهیدور صورتم نهاد و چشم خ دست

 بذارم. نیزم یتونم راحت سر رو ی. حاال مدمتیشه باالخره د یباورم نم-
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داد. دست ول  یم یدلتنگ یداد. بو یمادر م یداشت. بو یخاص ی... عطر تنش بو دی... قلبم لرز دندیلرز میها لب

صورتم  یاو بود که رو یپشت دستم گذاشت و باز نوازش ها یآرام یو با اشک ب.و.س.ه.شده ام را در دست گرفت 

بهش داشتم.  یکه هنوز حس دوگانگ یرفت و حاال من ماندم و مادر رونیحرف از اتاق ب یشکل گرفت. باربد، ب

 زد. شیپا یرو یرا دراز کرد و با اشک و التماس آرام شیپاها

 ؟یپام مامان یرو یخواب یم-

 یصندل یداد با اخم و تخم مانعش بشوم. رو یکشاند و اجازه نم یم شیداشت مرا به سمت پاها یبیحس عج کی

البه  شیگذاشتم. انگشت ها شیپاها یکردم و سرم را رو دایپ شیگرا شیکنار تخت نشستم و ناخودآگاه به سمت پا

گفت و من  شیها یهق زد. او از دلتنگ زندشفر یاُنس گرفتند و مادرانه نوازش کرد... مادرانه از دور شیموها یال

از اشکم  سیجدا کردم و با صورت خ شیپا یپدرم گفت و من هق زدم. آرام سرم را از رو ی. او از نامردختمیاشک ر

 :دمیسرخ مهرسا دوختم. به دستش چنگ زدم و با التماس و اشک نال یبه چشم ها

 یدخترت معتاد بود ... آها یدون یمادر م یسرش اومده؟ آها ییدخترت چه بال یدون یهمه مدت؟ م نیا یکجا بود-

 خواستن به دخترت تعرض کنند؟ یم یدون یزن م

 .ختمیلباسش چنگ زدم و مظلومانه اشک ر ی قهی به

کن و مادرم رو بهم بده.  یخوام. مادر یخاکن م ریخوام من مامانم اسرام رو که االن استخوان هاش ز یمن تورو نم-

 کن و بابا توماژم رو بهم بده. یمادر

 زدم: غیاشک ج با

بابا توماژ گفت من داشتم از  ؟یچرا از دست شوهرت فرار نکرد ؟یکن. چرا دنبالم نگشت یبرام اسم مادر رو معن-

...  یدیذره اشم ند کیداشتم  ییدلتنگت بودم؟ بخداکه دردا یگ یدخترکم؟ م یگ یمردم حاال تو م یسرما م

از اسراش دق  یکه بابا توماژ بخاطر دور یچون مامان اسرام بخاطر اشتباه من قلبش گرفت و مُرد. مادر نبود یدیند

 کرد.

 انگشت به خودم اشاره کردم و ضجه زدم: با

 دارم که چندبار منو زد. یمادر برادر یفهم یمادر من قاتلم ... م ینیب یم-
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 برابر؟ یرو ندارم. چرا اومد چکسیمن تنهام ... ه مادر

 .رمیزدن خودم را بگ یجلو آمد تا جلو یکوباندم و با هق هق کم میران پا یزدم و مشت رو غیج

 دیبزنم و شا خیسرما  یکه گذاشت تو دمیاز پدر مهر ند یبگ یچرا خواست گم؟ید یدردا یرو یگذاشت یچرا درد-

هنوز مامان اسرا و بابا توماژ  یذاشت ی. مرمیبه درد خودم بم یذاشت یو م یکرد یم یمادر فتم؟یالشخور ب هی ریگ

 ذهنم بمونند. یتو

 :دمینال یلرزانم، عقب عقب رفتم. به سخت یآمد و با پاها نییپا میصدا

 وجود نداشت تا منو از اونجا برداره. ییاسرا یکاشک-

 اوج گرفت و داد زدم: میصدا

 خوام. یخوام من برادر نم ینم خوام ... من پدر یخسته شدم. من مادر نم گهید تیبه بزرگ ایخدا-

 را به سمت مادرم گرداندم و ادامه دادم: سرم

 صورتم. یزنه ... بخدا چندبار زد تو یچرا؟ چون منو م یدون یم-

 به سمتش برگشتم و التماس کردم: یرا با دست پاک کردم و به سمت در رفتم و کم میها اشک

 دردام غرق بشم. یتو دیکشش ندارم. بذار گهیفکرکن دخترت همون روز مُرده! به جون مامان اسرام د-

ضجه زدنش در گوشم  یآوردم، هق مادرم باال گرفت و به سرعت از اتاق خارج شدم تا صدا نییدر پا رهیدستگ تا

 به خرج دهد و مرا برگرداند. یو او نخواد نامرد ندینش میها

 را ازم سلب کرده بود، خارج شدم. دنیاربد توجه نکردم و از آن محوطه که اجازه نفس کشصدا زدن ب به

 

محبت شده بود.  هی صیتن حر الیخ یبود ب یکه چندوقت یشد و فرو رفتم در آغوش گرم دهیاز پشت کش دستم

 زمزمه کرد: یگوشم با لحن آرام ریو ز شیکمرم جان گرفت توسط دست ها

 آروم باش. ... زمیآروم باش عز-



                                                                                 همراز یپناه یب

 
400 

 

 :دمیبه کمرش چنگ زدم و با هق هق نال میناخن ها با

 توش غرق بشم. یدغدغه ا چیخواد که تا چند روز بدون ه یم یدلم آرامش-

 و لبم را داخل دهان بردم. شیاکراه جدا کردم تنم را از دست ها با

 وجود داره؟-

 انگشت کوچکش، صورتم را نوازش کرد. با

 .گهیسازه نه خدا و کسه د یخودش آرامش م یکن اون دنبالت بگرده، انسان خودش برا یدنبال آرامش نگرد کار-

 زد. یکوتاه یام را ب.و.س.ه. یشانیو تند پ عیسر

چقدر شکسته شده؟  یدی. دنشیگم بب یکه م ییمهرسا نیوجود نداره. هم یاسرا و توماژ گهی! االن دریسخت نگ-

 هم به خودت فرصت بده هم به اون زن.

 ادامه داد: د،یکه کش یقیعم "آه"نوازش کرد و با  یدستم را کم پوست

 .یرس یشون توهم به آرامش م یرن سر خونه و زندگ یشه. ثنا و صدرا م یدرست م یانشاا... همه چ-

 تمیداه نی. دست پشت کمرم گذاشت و به سمت ماشرمیرا بگ شیلبم آمد نتوانستم جلو یکه ناخودآگاه رو یلبخند

 کرد.

 

*** 

 

 .ستمیزد، نگر یبه توران که لبخند آرام یبغض همراه با لبخند نگاه با

 شه. یبرگزار م ندهیهفته آ یپنجشنبه  یجشن عروس-

 به توران کرد و روبه صدرا ادامه داد: ینگاه بابا
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 ... یاونجا زندگ ادیتوران هم م-

 محکم گفت که دهان توران بسته شد. یکرد و جور یانیاعتراض باز کرد و صدرا با اخم پا در م یدهان برا توران

 !ییباشه دا-

سته که هنوز نتوان دیتوران لغز یبغضشان بخاطر نبود اسرا و توماژ بود. باز نگاهم رو یلبخند به لب داشتند، ول همه

و  من توران و اسرا و توماژ هستند یزد. صدرا هم کالً گفت خانواده  یاما بهش سر م رد،یبپذ یبود مهرسا را به مادر

حاال چقدر  نیبه نفع باربد باشد هم یباربد بود. خداکند همه چ دگاهگردم. فردا هم نوبت دا یدنبال خانواده ام نم

 ی. لبخنددمیرس نیغمگ ایخودم حس کردم و رد آن نگاه را گرفتم و به برد یرو ینیضرر کرده است. نگاه سنگ

 شود. یدارد درست م یو خداراشکر کردم همه چ دمیکش یقیجوابم بود. نفس عم یدادم که لبخند تلخ لشیتحو

 ثنا؟-

 مبل خم شدم. یرو یکم

 جانم بابا؟-

 رفت. یو به طرف در ورود ستادیو ا دیبه زانو کش یدست

 کارت دارم. رونیب ایب-

 هنمرایپ یپله نشست و من هم کنارش نشستم و کم یدادم و دنبال سر پدرم راه افتادم. رو لیبه جمع تحو یلبخند

 دارش ابرو باال انداختم. ی. از سکوت معندمیتر کش نییارا پ

 شده؟ یزیچ-

 شد. باالخره سکوتش را شکست. رهیروبه رواش خ واریکرد و باز به د لیسرش را به سمتم متما یکم

 ؟یبه صدرا بگ یخواه ینم-

 را درهم قالب کردم. میکردم و انگشت ها یزیر اخم

 فعالً نه!-
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 اش کنم. رهیرنگ و ت نیصداقت گند بزنم به ا هیتونم به قول شما با  ینم نمیب یمرو  یتازه دارم رنگ خوش من

 در قانع کردنم داشت، گفت: یکه سع یدستم نهاد و با لحن پدرانه ا یمردانه اش را رو دست

 کمرش شکست؟ یزمان عقد تو امضا کرد یوقت یدیعاشقت بود؟ فهم ایبرد یدونست ی. ممیهمه ماها اشتباه کرد-

 نگاهش کردم و او ادامه داد: ناباور

آخرش  مینکن ریرو تحق یرعلیکرد تا ام یبراش چقدر التماس م رمی... بم میکرد تیاسرا رو اذ یلیمن و عموت خ-

 خاک شد. ریاون بنده خدا اس

 کرده باشد، زمزمه کرد: ریدر گذشته س انگار

 که یثنا؟ همونجور ینیب یبرسه. م یرعلیاون دوتا انداخت ... نذاشت به ام یپا یسنگ جلو یلیعمو بهنام اون خ-

 اسرا دلش شکست. نیدل اسرا رو شکست بعداز چند سال بچش ع

 و لحنش پراز غم شد. دیکش شیموها یال یدست

 ریاونروز توماژ رو تحق یلیخونشون. خ میروز رفت کیکه اسرا با توماژ ازدواج کرده بود من و عموت  یثنا زمان-

خواست با مهرسا ازدواج کنه  یم نکهیره خوندم. فقط بخاطر ا یپسر ه.و.س باز که نگاهش ه.ر.ز م هیکردم، اون رو 

 اونم فقط نقشه بود.

 میسکته خود را زد. چشم ها میگرفت و نفس من کامالً در گلو شیدست ها نیمردانه اش را خورد و سرش را ب بغض

 لب زدم: یفته اش دو دو زد و به سختآش یموها یرو

 بابا؟-

 یفیقبولش نداشتم. دستم را فشار خف یکه به پدر یمرد یبار دلم مچاله شد برا نیاول یرا آرام باال آورد و برا سرش

 داد.

رو  شیاشتباه زندگ هیباربد با  نیشه؟ هم یبرات نم یدختر بابا اشتباه همه رو تکرار نکن. چرا توران درس عبرت-

را صد ؟یعمو توماژ بود، چزوند یخونه  یالهام تو نکهیخبر ندارم تو چقدر صدرا را بخاطر ا یابود کرد. ثنا فکر کردن

فاق ات نیگم ا ی. نمستیدر کار ن یمطمئن باش بخشش یسومدخترم دفعه  یبخشه، ول یبخشه، دوبار م یبار م کی

 از هم بپاشه. تیتو دروغ نگو. نذار زندگ مهیخود عوض ریتوهه نه! تقص ریتقص
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 هم فشردم تا بتونم تمرکز از دست رفته ام را دوباره باز گردانم. لبم را تَر کردم و محکم لب زدم: یرو چشم

 گم. یمن نم-

و به سمت در رفتم و در  دمیبه لباسم کش یبلند شدم. دست نیزم یاز تعجب گرفت و از رو یسبزش رنگ یها چشم

را گفتم و  نیا.« زمیچ نیاز دست دادن با ارزش تر متیبه ق یاز هم بپاشه حت میذارم زندگ ینم»گفتم:  همان حال

 مطبوع یوارد هال که هوا

 

شانه  یمبل نشستم. سرم را رو یبه نگاه کنجکاو صدرا زدم و کنارش رو یکرد، شدم. لبخند یرفت و آمد م درش

 خودم زمزمه کردم: یدلگرم یاش گذاشتم و برا

 نم؟یبب یلباس داماد یشه تورو تو یم یک-

 سرم قرار داد و اوهم مانند زمزمه کرد: یرا رو سرش

 .یگلم ... تو فقط عروس خودم ینیب یم-

 رگی. اورا دایبرد ی رهیاز نگاه خ دمیبه لبخند داشتند. دستش دور کمرم قفل شد و نگاه دزد لیم بیعج میها لب

 یجنگم حت یرا از دست بدهم. من م میخواهم صدرا ی... خودخواهم که نمدلم بگذارم؟ آره من خودخواهم  یکجا

هست کنار بزنم.  میمانع جلو یحاضرم هرچ نتبه دست آورد یاگر قرار باشد نفسم را بخاطر قطع کنم. صدرا برا

ن گفت "یآبج"کردم ...  یزندگ ادتیبه  ختم،یاشک ر ادتیبه  یاگر باعث مرگ اون طرف باشد. من از بچگ یحت

 یشوم عروست؛ خانم خونت و ملکه  یمن م گرید یهفته  یتوانم کنار بذارم. آر یرا به کنار عشقم را نم تیها

 کنم. یم یشمار حظهآن روز ل دیقلبت. به ام

 

شد و از لبخند  دهیصدرا کش ی. نگاهم رودمیداشت، کش ییبایبه لباس عروس که مدل ز یذوق جلو رفتم و دست با

مبل  یخسته و کوفته خودم را رو د،یبخاطر خر یدر دلم اتراق کرد. بعداز چندساعت یمندش جان دوباره ا تیرضا

 یمبل جا یگذاشت و خودش رو زیم یرا رو بتشر ینیآمد. س رونیشربت از آشپزخانه ب ینیانداختم و توران با س

 شکل گرفت. شیلب ها یرو یروح یگرفت و لبخند ب
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 د؟یرو کرد داتونیخر-

 مزه اش کرد. یشربت آلبالو را به دست گرفت و کم وانیبه جلو خم شد و ل دراص

 ؟یآره خداروشکر. تو چکار کرد-

 را درهم قالب کرد. شیاش از اشک پُر شدند و انگشت ها یخاکستر یها چشم

 رو بفهمم. اصالً چرا مامان اسرا منو همون اول نداد به مهرسا؟ یهمه چ دی. باششیخوام برم پ یامروز م-

 به صدرا انداختم و اوهم در فکر فرو رفت. یمتعجب نگاه

 !ایگیراست م-

نفس باال دادم که خنده صدرا و توران را فراهم  کیهمه را  یبرداشتم و از زور تشنگ یشربت وانیتکان دادم و ل یسر

 کردم.

 بود؟ یدادگاه به نفع ک یرأ-

 اش کرد. یبه ساعت مچ ینگاه

 اشتباه بوده و به نفع باربد شد. دنیفهم-

 زدم و زمزمه کردم: یلبخند

 شه. یدرست م یداره همه چ-

 داد تا بتواند راحت بلند شود. هیرا به زانو تک شیزد و دست ها یهم لبخند توران

 ناهار حاضره. دییایب-

 .میران را با ولع بخوردست پخت تو میتا برو میبلند شد مانیجا از

 

*** 
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خورد. دستش را جلو آورد و دستم را در  یدرش قل م دیکردم ام یکه حس م ییشدم به چشم ها رهیحرف خ یب

 یهم افتادند. نوازش کرد با سکوت. نگاه کرد، ول یرو یا هیثان یبرا شیپوست گرم دستش حل کرد و چشم ها یگو

 کرد. ازلب ب ینیدوخت و با لحن غمگ نییپراز حرف! همان نگاه پر حرف را به پا

 یدوست و دشمن بردم منو مجبور کرد با پسر دوستش که سود هنگفت یبه قول پدرم آبروش رو تو نکهیبعد از ا-

 ریدختر نشسته بود ز هی ؟یچ یعنیدونست  یخوش گذرون بود اصالً تعهد نم یلیخ دیبراش داشت ازدواج کنم. سع

تونستم پاره تنم رو با  یسقط، اما نم قطگفت ف یحامله ام م دیفهم یشروع شد. وقتپاش و از اون موقع زدناش 

 خودم بکشم. یدستا

 صورتش را با انگشت پاک کرد و با بغض نگاهم کرد. یبه پهنا یها اشک

 کردم دایگرده، چرا دروغ بگم بهش عالقه پ یبه خودم دادم که پدرت به روز اول بر م یالک دیام یاومد ایبدن یزمان-

دادم. اون موقع انگشتم رو  یم رتیکه داشتم ش یسرم بود. امان امان روز ی هینباشه شوهرم بود، سا یباالخره هرچ

که بابات به زور تورو  یخورد یم ریش ی. هنوز داشتدمیچشو من همون لحظه طعم مادر بودن رو  یسفت گرفته بود

هرچقدر به پاش افتادم، التماس کردم گوشش بدهکار نبود. تا خواد.  یبچه رو نم نیکالم گفت ا کیاز من جدا کرد. 

 کرده بود، شده بودم مرده متحرک. یچند رو منو زندان

 را محکم با دندان فشرد تا هق نزند. لبش

در رو به روم قفل نکرد و اسرا و توماژ اومدن از دختر  گهید دیسع یوقت ادمهیمن با اسرا و توماژ در ارتباط بودم. -

 و ایدلم رو زدم به در باری. دیترک یکردند. همه نشونه هاش مثل تو بود دلم داشت م یم فیتعر یو خوشگلبامزه 

 .نمشیبب نشیاریروز ب هیگفتم 

 شد. لیبه ضجه تبد شیاشک ها گهید

بات منه، با یبچه  نیبگم ا دمیشدم، اما تورانم ترس یبغل کردنت پرپر م ی! داشتم برادینفسم بر دمتید یوقت-

ه. ناز و نعمت بزرگ بش یالاقل بذار بچم تو اهیشده بود گفتم من بدرک س عیفج یلیکشتت. وضع ما خ یم ندفعهیا

 .یگ یآخم نم تادونستم تو با وجود اون دو یتوران، اسرا و توماژ فرشته ان م

 هق هق به مانتوام چنگ زد. با
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 ببخش. بودم که الم تا کام حرف نزدم ... منو ببخش تورانم، یمامان بد-

 زمزمه کردم: یگرفته ا یچرخاندم و با صدا یا گهیاز اشکم را به طرف د سیخ نگاه

 ؟یینجایا یچ یشد؟ برا یبعدش چ-

 و خودش را در گذشته غرق کرد. دیکش یقیعم نفس

خوش  یوت نقدریا دمیبغلش کنم... سع یلحظه ا یبرا یباشه و نتونم حت میقدم هی یتونستم تحمل کنم بچم تو ینم-

 دست لباس. کینموند. فقط من موندم و  میاز زندگ یزیچ گهیو قمار کردناش غرق شده بود د اشیگذرون

 زد. یپوزخند

 یزیچ ینداشتم حت یچیخواستم اسرا و توماژ بفهمن، درسته مادرم اما اول آرامش بچم مهم تر بود. من ه ینم-

اس فرستادم بخت و با لب دید... گفت تورو با لباس سفپسم ز یپدرم، ول شیکنم رفتم پ رینداشتم شکم خودم رو س

 پدرم مهم تراز تک دخترش بود. یکنمت تو گور. ابرو یم دیسف

 .دیکش یقیرا با کف دستش ماساژ داد و آه عم دستم

 کنم بذار چندروز ینم یعمر گهیفرصت بده! به جون تو من د هیاسمت بشم  ی. تورانم فدانجامیکه ا ینیب یحاال م-

 از وجودت دور نمونم.

 خوردند و لب زدم: زیگونه ام ل یرو عیسرکشم سر یزدم و اشک ها یپلک

 باشه.-

در  ختمیدر گلو زدم و اشک ر ید. هقآمد و محکم و پر تنش تن خسته ام را در آغوش گرم مادرانه اش حل کر جلو

 .زشیمحبت آم یآغوش ... ذوب شدم از حرف ها

 

د ز میموها ریمخصوص نشستم. جلو آمد و دو دستش را ز یصندل یمهربان دادم و رو شگریآرا لیتحو یحیمل لبخند

 .ستیزدند، نگر یکه از شوق برق م ییبه چشم ها ینگاه نهییطرف زد. از آ کیو همه را 

 آقا داماد بدم؟ لیتحو یامشب چ-
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رفت و تا شاگرد اورا درست کند. از  رونیکردم و توران با ساک لباسش از اتاق مخصوص ب یپر استرس ی خنده

نشست و مشغول درست کردن صورتم شد. از شوق  یصندل یحرف رو یب شگریرا بهم فشردم و آرا میاسترس لب ها

گرفتم. امشب شب من و صدرا بود ... همه  یگونه ام را از داخل گاز م یافتاده بودند و ه کیبند بند وجودم به تحر

 طنتی. توران به قول خودش که شمیشد یم "ما"بود که من و اون  ی. حاال روزمیهارا پشت سر گذاشته بود یسخت

کار با صورتم تمام شد، لباس  یبابا من. وقت یعنی ییدا یرود خانه  یم یخاص خودش اضافه شده بود، گفت شب

رنگم. از استرس  یقهوه ا_یلخت مشک یموها ینشستم. رفت به سو یصندل یو باز رو دمیعروس پوش نیسنگ

 کردم. یاخم

 شه؟ یتموم م یک-

 زد. میبرداشت و به موها شیلب ها یاز ال رهیکرد و گ یخنده ا تک

 حج... یبر یتو از دوماد فکرکنم زودتر عجله دار-

 یارنگ گرفتند و بعداز ساعت ه میبه کارش پرداخت. گونه ها الیخ یمن ادامه حرفش را با خنده خورد و ب غیج با

لباسم را با دست باال گرفتم تا بتوانم راحت تر راه بروم.  نییو پا دمیکش یقیاعالم کرد تمام شد. نفس عم یطوالن

صورتم فوت کرد. همان موقع در باز شد و توران با لباس  یلب خواند و رو ریز یزیمن نشست و چ یرو شگرینگاه آرا

لب  یرو یو مدل کامالً بسته داشت، وارد شد. لبخند دیرس یپاش م یرنگش که قدش تا پاشنه  یساتن مشک

 کاشت.

 .دیخوشبخت بش یماشااهلل! اله-

 یزده بود و تاج هم رو یور کیرا  می. لبم با رژ قرمز آغشته شده بود و موهاستادمیا نهییآ یزدم و جلو یلبخند

 کرد. لیم تحمنشست و اضطراب را در وجود میدر گوش ها شگاهیزده بود. داد شاگرد آرا میموها

 داماد اومد.-

 میسرم انداختم و با سر انگشتانم به جلو کشاندم. قدم ها یدهانم را قورت دادم و به کمک توران، شنل را رو بزاق

 اش یورن یسرم را باال آوردم. کفش ها یکه در وجودم القا شده بود، سست شده بودند. جلو رفتم و کم یبخاطر شور

نشست.  میلب ها یشهد عسلش رو ینشست و زنبور برا میشد، در چشم ها یگذاشته م یپله ها یرا که رو

قرار گرفت.  دمید یرا آماده کرد و حاال کامل جسم مردانه اش جلو نشیآمده بود، دورب نییکه زودتر پا لمبرداریف

و سرم به طرز به گرما ملحق شد  عیصدرا، سر یمنجمدم توسط انگشت ها یآمد. چانه  یدر نم یاز کس ییصدا
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... قلبم  دندیلرز می. لب هادمید د،یغلط یاز اشک آنجا داشت م یاش که حاال نم یمشک یباال آمد و چشم ها یآرام

جانم به  یکه از بچگ ییشروع کار شد ... همه صداها ... همه نفس ها قطع شد. فقط من بودم و صدرا یادیبه سرعت ز

 ری. همانجور که چانه ام اسودچندوقت ممنوعه شده ب یکه برا یهمسرمَرد همسر من بود.  نیجانش بسته بود. ا

به اشک نشست. خم شد و لب  میاش سوخت! چشم ها یدست مردانه اش بود، سر کج کرد و جلو آورد. قلبم باطر

آسمان هلهله  یزنانه ام مخلوط شد و حت یاورست را فتح کنم، با لب ها یحاضر بودم قله  دنشیچش یکه برا شیها

 ییلب باال یو دست رو دیسرمان پاش یبا اشک مارا به خود آورد و نقل رو انتور  یاتصال عشق! هلهله  نیکرد از ا

 از ته دل کرد. یهق هق خنده  انیتوران نشست که م ی. نگاه هردو رودیاش گذاشت و باز کِل کش

 روز رو داشت. نیا یده؟ چقدر مامان اسرا آرزوتنش کر یپسرشون لباس داماد ندیبب انیمامان و بابا کجان ب-

 یدست، کم یکیقفل شد و با آن  یانگشت ها نیصدرا ب تگریداغ و حما یهمراه با بغض زدم و انگشت ها یلبخند

، گذاشته شد ابانیخ نیزم یپاشنه بلندم رو ی. تا کفش هامیباال آمد شگاهیآرا یو از پله ها دیشنل را جلوتر کش

ه ک یو با آهنگ شاد ستادندیا مانیو هردو جلو دیرا کش ایسمان نشست و باربد با خنده دست بردسوت و دست در آ

هم جلو آمد و دست صدرا را گرفت و حاال هرسه  ایکردند. برد دنیشد، شروع به رقص یباربد پخش م نیاز ماش

به خود چسباندم و شنل را جلوتر کشاندم. با لبخند  شتریمردانه شروع به تکان دادن بدنشان کردند. دست گل را ب

که از گل و بادکنک پر شده  206به  یکند. نگاه یهمراه نیاجازه دادند صدرا مرا تا ماش باالخرهنگاهشان کردم و 

شدم. هنوز کامل نشسته بودم که  نیسوار ماش نهیبود، کردم و در سمتم توسط صدرا باز شد و حاال من با ناز و طمأن

دندان بردم و  ریو برگشت. لبم را ز تدر سرم فرو رفت. نفسم از درد رف شیها یزیاج به سقف برخورد کرد و تت

 قیعم یبا نفس ها یول د،یایبود اشکم در ب کیسوار شدم تا جلب توجه نکنم. از درد نزد عیدست به سر گرفتم و سر

 .رمیکردم جلو از ترک کردن آنها بگ یسع

 

 هگیباربد و چند تا د نیماش یبوق ها یلب کاشتم و صدا یزدند، رو یبرق م یکه از خوشحال ییبه چشم ها یلبخند

بخورم،  ستین یغم گریشد د یگذاشت. باورم نم یشاد کیشد و صدرا دست دراز کرد و موز دهیاز پشت سر شن

چقدر من از ژست  میتمام شد و بگذر یزودبه  هیشوند. آتل یتمام م یعروس نی. همه و همه با ازمیبر ستین یاشک

به  خودشان  یرنگ صورت می. گونه هادیخند یشدم و صدرا سؤاستفاده گر م یداد، آب م یکه عکاس م ییها

روشن شدند و صدرا در سمتم باز شد و با کمک دستش از  نیفشفشه ها کنار ماش م،یگرفتند. تا وارد محوطه شد

 و ستاندیما ا یجلو یقد با لباس عروس میوش همه را کر کردند. بچه ها قد و نگ هازن  یشدم. هلهله ها ادهیپ نیماش

فشردم و او لبخند  یصدرا را م یفقط انگشت ها یکردند. از خوشحال دنیشد، شروع به رقص یکه پخش م یبا آهنگ
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 ریو ز دیگرمش کش شداد. چشم گرداندم و نگاهم به مادرم افتاد که با اشک جلو آمد و تنم را به آغو یم لمیتحو

 گوشم زمزمه کرد:

 .یزمیبخدا عز یول ،یستیمادر! از وجودم ن یخوشبخت بش-

 خبر داشت؟ نا باور لب زدم: یعنینگاهش کردم.  متعجب

 ؟یخبر دار-

 کنه. یخبر داره شوهرش چکار م شهیزن هم-

ک کردم و به اش لیعقب متما شد. ناباور سرم را به دهیبغض نگاهش کردم و دستم توسط صدرا به سمت زنانه کش با

 یتلخ شیدود شد و جا شمیپ قهیچند دق یها یزدم و خوشحال ی. پوزخندستمیمادرم که از خونش نبودم، نگر یها

 یپدرم من شدم بچه  یپا دنیح.ر.و.م را تحمل کند؟ آره ... آره بخاطر لغز یبه طعم زهر گرفت. چطور توانست بچه 

 بهزاد هستم نه دالرام. یمن فقط بچه  دمیکه فهم شیچندسال پ نشستم و به گاهیجا یح.ر.و.م! رو

 فرصت سؤاستفاده کرد. نیهم پست فطرت از ا ی! بخدا اون روز مست بودم اون منشثنا آروم باش دخترم-"

 زدم: غیج

 پس چطور دالرام خبر نداره؟-

 صورتم را پارک کرد. یرو ینگاهم کرد و با انگشت، اشک ها نیغمگ

 ایکرد بچه مرده بدن مانیکه دالرام زا یآره اون زنم که مادرته حامله بود. زمان یدالرام واقعاً حامله بود خنده داره ول-

 دینگه داشتنت تا حال دالرام خوب بشه. آخه به همونم ام یخبر نداشت جزء اسرا و توماژ! چندوقت چکسیاومد. ه

 .یفکر کرد همون دخترش رامتورو اوردم خونه و دال یفکر کیبا  گهینبود د

 :دمیپراز اشک غر یینفرت و چشم ها با

 پس اون مادر به قول پس فطرتم کجاست؟-

 رو به تو گفته. یپول شده اومده همچ یدادمش و دهنش رو بستم. االن باز گشنه  یپول-

 صورتش با اشک داد زدم: یبلند شدم و تو میاز جا یته یحس با
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 باشه؟ تیشونیپ یرو یمهر ح.ر.و.م. یوقت یچ یعنی یدون یپدر! م خوره مثالً یحالم ازت بهم م-

 "تکان دادم و به سرعت وارد اتاقم شدم و در را محکم بهم کوباندم. هیهمراه با گر یسر

تکان دادم،  "آره" یبه نشانه  یزدم و سر یکرد. لبخند تصنع یماتم را به صدرا کش دادم که نگرانم صدام م نگاه

انداختم و  نییصدرا باز من اشتباه کردم. با غصه سر پا دی! ببخشدیگفتم ... با یم دیبپا بود. من با ییدر دلم غوغا یول

 رفت. راژیبابا در ذهنم و شیحرف چندروز پ عهدف کیفشردم.  میانگشت ها یدسته گل را محکم ال

 ریاونروز توماژ رو تحق یلیخونشون. خ میفتروز ر کیکه اسرا با توماژ ازدواج کرده بود من و عموت  یثنا زمان "

خواست با مهرسا ازدواج کنه  یم نکهیره خوندم. فقط بخاطر ا یپسر ه.و.س باز که نگاهش ه.ر.ز م هیکردم، اون رو 

همان کار را خودش کرد. چقدر عمو مَرد  ی.ه و خراب خوند، ولزمرد ه.ر. کیهه او عمو توماژ رو  "اونم فقط نقشه بود.

 شیاش بشود و پسرش همان اتفاق برا یرعلیعروس ام یسرش نزد. عمو بهنام نذاشت اسرا یکار را تو نیا بود که

 یروح یب یو توران با خنده جلو آمد و دست من و صدرا گرفت و به زور وسط کشاند. خنده  دمیکش یافتاد. پوف

شد و  دهیرا آماده کرد. دست گرم صدرا دور تنم حصار کش نشیباز دورب لمبرداریو ف ستادیا یو توران کنار مکرد

دست پر حرارتش.  یدستم هم رو یکیشانه اش گذاشتم و آن  یدستم را رو کی. شیمحسور شدم در برق چشم ها

 در سالن پخش شد و باز سوت و دست به هوا رفت. یهمان موقع آهنگ شاد

 ...یماه من"

 ...یمن همراه

 ...یدل خواه من دلبر

 ترم ... تاج سرم ، مهر تورو چند بخرم... شعر

 ...ایبرو زود ب رید

 "و بس! گردهی... فکر توام هرنفس دور تو م ایاگر بود ب یراه

دفعه  کی. کمرم را دمیچندبار دور خودم چرخ ه،یو دست بق غیکردم و انگشتش را گرفتم و همراه با ج یا خنده

 شد. اهمیس یبه چشم ها رهیو در آغوشش پرت شدم و خ دیکش

 درخشن تو اون صورت ماهت... یچه خوش م اهتیبه قربون چشمون س یاله یا"
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 که دورت بگردم. ینگاهت ... اله یاهویدل برده از من ه چه

که  یاشاره اله هیبا  امیکه من ب یتو دوباره که لب ترکن میمثل تورو داره خرابت شدم تا بساز یک یزیعز زمیعز یا

 "دورت بگردم.

و من دل بردم. او  ختیو من تنم را چرخاندم. او ر ختیسرم ر یآورد و رو رونیکتش ب بیچند تروال از ج خنده با

تا او با  شیکنم برا یتا بخندد. ناز م شیرقصم برا یامشب بنده ات خوشحال است. م ایو من ناز کردم. خدا ختیر

 ببخش. ای. خدادیگو یم همسرش هکه ب یثنا را ببخش بخاطر دروغ ایناز بکشد. خدا یسخاوتمند

 

 رمیبگ پر یحرف بزن یمحو تو باشم ... برام حرف بزن یباد موهات باز کن ادیمحو تو باشم ... ب یو نازکن یفقط نازکن"

چون  ی... توهم چون نفس یچه حال یوا یو حال خوش ی... عجب حال خوش رمیاز ذوق بم یدل ببر ی... ازم دل ببر

 "دست بده دست بده به دستم. ایدل خسته ام ب نیاون رخ ماه ا اهی... تو چشم اون س یچه عال یوا ینفس

هم.  یچشم ها یاهیدر س مینخورم به شانه اش چنگ زدم و هردو غرق شد نیآنکه به زم یو برا دیرا کش دستم

. چمیدرا من بدون هاندفعه هم ببخش. ص یدیچندبار اشتباه کردم و تو بخش ستیاشتباه اولم ن نیصدرا مرا ببخش! ا

ام از دست بدم. آهنگ که قطع شد  یزندگ زیچ نیبدست آوردنت حاضرم با ارزش تر یآن روز هم به پدرم گفتم برا

 گفتند: کصدایهمه دخترها همراه و 

 "داماد عروس رو ببوس!"

 :دمیشانه اش را چنگ زدم و با خجالت غر شتریصدرا نشست و به جلو خم شد. ب یلب ها یرو یطانیش لبخند

 کنم تو کوچه. یبخدا شب پرتت م یجمع منو ببوس یصدرا به جد نداشته ام قسم جلو-

دستش  یکیدستش را دور کمرم قفل کرد و نفسم گرفت از حرارت دستش و آن  کیو حرص مرا افزود.  دیخند باز

مرا خم کرد و  ید. نفسم گرفت و با کمک هردو دستش کماز خارج تحمل بو گرید نیب.ر.ه.ن.م. ا یشانه  یهم رو

نشست. بدون حرکت ...  میلب ها یرو یبه آن شیاتصال داد و لب ها شیانگشت ها یدستم را البه ال یانگشت ها

 نیبود زم کیو من از خجالت نزد مرا از خود جدا کر یو دست کر کننده بود. بعداز مکث طوالن غیبدون حرف. ج

به خط کی. صدرا به سمت مردانه رفت. از ته دل خوشحال بودم. ختندیوسط ر هید و مرا ببلعد. توران و بقدهان باز کن

. فقط ستیدرکار ن یهمه مهمان ها رفتند و گفتند عروس کشون گریها را هم دادند. د هیدو ه میخواند یشینما
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سالن قدم برداشت.  یاز جمع جدا شد و به گوشه  یصدرا زنگ خورد و با لبخند تصعن یها بودند. گوش یخود

اش، محکم  ملهصدرا کردم که بعداز مکا خیچه؟ نگاهم را م یدانستم برا یدر وجودم نشست و نم یبیاسترس عج

دفعه سرش به  کیشد و  شتریو بعد با همان دست، گردنش را ماساژ داد. دلشوره ام ب دیکش شیموها یال یدست

م بلندش به سمت یقدم ها یرفت وقت غمایقرمز از خشمش. نفسم به  یبا چشم ها ختیرو رسمت من برگشت. قلبم ف

 میپراز خشمش جلو یحس شده بودند. همه نگاه ها به سمت صدرا برگشت و او عصب یسرد و ب یکرد. دست ها یط

 .توانستم قورت بدهم. بابا بهزاد جلو آمد یقد علم کرد. آب دهانم تلخ و گزنده شده بود و نم

 جان؟ ییشده دا یزیچ-

داد. دستش را با خشم باال برد و تا امدم بفهمم  یرا نم چکسیه یمن بود و جواب سؤال ها ی... نگاه صدرا فقط رو اما

شد. دستم را ناباور  لیطرف شانه ام متماصدرا جمع را مسکوت کرد و صورتم از شدت به  یلیس یچه شده است صدا

 از ترس به عقب بروم. یباعث شد کم میگو یکه م نعرهکرد، گذاشتم و نعره زد ...  یگونه ام که گزگز م یرو

 خوره. یحالم از تو دروغات بهم م ؟یچرا به من نگفت-

رفت. نگاه همه متعجب بود و صدرا انگار  یحرف در ذهنم رژه م نیمدام ا "خوره؟ یحالش از من بهم م"گفت  او

 صورت بابا بهزاد عربده زد: یرا کنار گذاشت و تو ی. احترام بزرگتردید یرا نم زیچ چیه

چندسال مادر و پدرم  ییدا یدون یبفهمم؟ م دیکه شوهرشم حاال با یهستش؟ منک یبچت ح.ر.و.م. یچرت نگفت-

 گریکه دندون رو ج ستمیساد ام ن یدن. من مثل اون بابا ی... حاال بچه هاتون دارن تقاص پس م دیرو عذاب داد

 بذارم.

به جلو پرتم  یشناختم. دستم را محکم گرفت و جور یصدرا را نم نیبه طرفم آمد و از توس الل شده بودم. اخشم  با

جلو  ییدلجو یشده بود. همه خواستند برا یمرد وحش نیاز درد بزنم. ا یغیخورد باعث شد ج چیکرد که دستم پ

 صدرا تن همه را لرزاند. ادیکه باز فر ندیایب

 .دمیخر بخش نی. بسه هرچقدر عادیجلو ن یاحد چیه-

 انگشت به توران اشاره کرد و پر حرص و پر بغض عربده زد: با
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ر کرد. بخاطر کا یثنا خانم هم کمکش م نیکه هم یدر صورت دمیرو کتک زدم ... بخاطر کاراش نبخش میتیبچه  نیا-

سازم که  یم یامشب شب یول دم،ی. بخاطر قضاوتش بخشختمیپا گذاشتم و جلوش اشک ر رینکرده ام غرورمو ز

 فراموش نکنه. چکسیه

 ینمانده است. توران با اشک التماس م میبرا یاستخوان گریمچ دستم را محکم فشار داد که حس کردم د آنچنان

 یرو میرا به حرکت در آورد. اشک ها نیکاف ماش کیپرت کرد و ت نیکرد، اما صدرا کر و کور شده بود. مرا در ماش

 :دمیو نال ختندیصورتم ر

 بدم. حیصدرا بذار برات توض-

...  ختمی. هرچقدر اشک ردمیباربد را پشت سرمان د نیماش نهییترس در تنم نشست و از آ شتریسکوتش ب از

. همه با دیکش یم هیها ال نیماش نیب یزدم او فقط سکوت کرده بود و با سرعت وحشتناک غیالتماس کردم ... ج

و اشک  شیصورتش به خاطر آرا کلکه  یو عروس یتعجب هم داشت داماد عصب یاکردند. ج یتعجب مارا نگاه م

 زدم: یبلندتر غیشده بود. اندفعه ج اهیس خته،یکه ر ییها

 .زمیصدرا تورو به قرآن آروم تر برو عز-

 زد که رگ گردنش باال آمد. یادیکز کردم و او فر یرا باال برد و از ترس گوشه ا دستش

 ... خفه شو!خفه شو ... خفه شو -

 به هق هق افتاده بودم. هم از وحشت هم از دلشوره. گریشده بود. د وانهیرسماً د او

 

باربد پشت سرمان بود. نگاه اشک  نیزد. هنوز ماش یداشت غلط م یکیو جاده در تار میآمده بود رونیشهر ب از

آن را حس کردم. فقط  یلحظه ... وحشت کردم. روح از تنم جدا شد و من به راحت کیآلودم به روبه دوخته شد و 

 وار بزنم. کیستریه غیج رورو به  ونیصورتم بذارم و بخاطر کام یرا جلو  میتوانستم دست ها

 نه!-

 

*** 
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 ونیکامبرادرش با  نیروبه رو اش بود. ماش یآن دو بود. توران مات صحنه  ینبود شب عذا یشب، شب عروس آن

بود. صدرا .... صدرا معجزه  یبستر مارستانیالل شد ... چند مدت در ت یبرخورد کرده بود. حاال او بخاطر شوک بعد

با خانم  یرا از دست داد. باربد بعداز مدت شیپاها و  شیطر تصادف جفت چشم هابخا یشده بود که زنده ماند، ول یا

کرد تا به روز اول برگردد.  یبرادر کمک توران م کی نیع ایکرد. بردداشت ازدواج  یکه بچه اش مشکل قلب یساالرا

 یبه هوش آمد او مانده بود و حس عذاب وجدان! هرروز توران یبود که تا چندماه در کما بود. وقت یینفر آخر ثنا

توانست راه برود. او  یو نم ندیتوانست بب یبود که نه م شیشده بود. صدرا وانهیبود که حاال د شیچشم ها یوجل

اش را بدهد. کم کم  یزندگ زیچ نیبه دست اوردن صدرا حاضر است با ارزش تر یاشتباه کرد ... قسم خورده بود برا

 یمهمد کیخودشان  ی. آن دو رفتند تا بتوانند براردندک یاز شهر تهران خداحافظ ایکرد و با برد دایتوران بهبود پ

. صدرا هم اشتباه دیدر یخوره تمام جانش را م نیافتاد، حس عذب وجدان ع یصدرا م کنند. هروقت نگاه ثنا به دایپ

 .دندیو عذاب وجدان بهم رس یکردند، اما با تلخ ی. آنها باهم زندگستادیخشمش نا شیکرد و جلو

 

*** 

 

 ؟یاسرا خانم-

 به طرف محمد برگشتم. یبه بدنم دادم. با صندل یلبخند کتاب را بستم و کش و قوس با

بشه؟ همه شون اشتباه کردند. مهم تراز همه  نجوریتا ا 5 نیا یکرد زندگ یفکرش م یرو؟ ک ایمحمد دن ینیب یم -

 قضاوت!

 کاشت. یکوتاه یب.و.س.ه. شیموها یزد و خم شد رو یمردانه ا لبخند

 ه؟یکتاب چ نیاسم ا سندهیحالم خانم نو-

 !دیپارانوئ-

 کنارم نشست. یصندل یرو جیگ
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 ه؟یماریب نیمگه هدف تو ا د؟یپارانوئ یچ یبرا-

 را درهم قالب کردم. میجلو خم شدم و انشگت ها به

اشتباهشون به  یاوناهم اشتباه کردن، ول ستیمثل اسرا ن چکسیمرد بود ... ه یلیمحمد، توماژ خ نیبرعکس! بب-

 هنم جرقه خورد.بار در ذ نیکه اول هیاسم دیدوبار نشد. بعد هدف من همون هدف توماژ بود. پارانوئ

 گفت و با خنده افزود. "یآهان"

 ؟یبرد یشد توهم مثل اسرا ازم حساب م یم یچ-

 به بازواش زدم. یمشت

 تو اول مثل توماژ شو تا بعد.-

 اسرا؟ یراست-

 جونم؟-

 .دیمردانه اش کش یبه چانه  یدست

 شد؟ یچ نایا ی هیاالن قض-

 نگاهم را به روبه رو دوختم. متفکر

ر تا د گهیشهر د هیو توران رفتن  ایثنا پراز حس عذاب وجدانه. برد یکنن، ول یم یخب صدرا و ثنا دارن باهم زندگ-

 آرامش باشن البته مهرسا جونم همراشون رفت. باربدم سر و سامون گرفت. 

 بلند شد. شیو از جا دیخند

 .میبه صدرا و ثنا بزن یسر میبرو آماده شو تا بر-

ها  نیا یدادم. باالخره زندگ لیبه خودم تحو نهییدر آ یم. لبخندتنم کر یم و مانتو و شلوار ساده اگفت یا "باشه"

 یصدرا و ثنا بشود درس عبرت یزندگ دیقدم برداشتم. شا نیماش یرا برداشتم و به سو فمیرساندم. ک انیهم به پا

 .هیبق یبرا
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 :سندهینو

 گهید دیببخش دیداشت مخصوصا جلد اول با یادیز یرمان ضعف ها نیبسته شد. ا دیپارانوئ یکامل پرونده  باالخره

 جرقه بود پس کیاسمش واقعا  ستین یرمان اصال روانشناس نیبگم: ا یا گهید یرمان اولم بود. نکته  ییجورا کی

 .دیباش دهیهدف رو فهم دوارمینبود ام یماریب نیهدف ا
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